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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

Aquesta recerca aborda la interpretació de les relacions entre escolarització, immigració i gènere de forma complexa 
mitjançant la construcció d’una recerca visual narrativa i d’històries de vida amb el grup de noies/dones immigrades 
procedent dels països del sud d’Àsia que viuen i han estat escolaritzades –totalment o parcialment– a Catalunya. La 
investigació dóna visibilitat a les trajectòries d’èxit escolar de les noies/dones immigrades al seu pas per l’escola 
secundària, tot narrant: les seves expectatives i desitjos, els moments i canvis, les identitats i relacions, així com els 
aprenentatges assolits i les perspectives de futur. La recerca s’ha portat a terme a partir d’observar, entrevistar i 
conversar amb diversos grups de noies immigrades (principalment de la regió del Panjab de l’Índia i el Pakistan) en 4 
centres educatius i 1 entitat, de l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana. La investigació reconstrueix la 
trajectòria de 20 noies immigrades com a protagonistes. El treball de camp etnogràfic i la construcció de les històries 
visuals de vida culmina amb l’edició d’un documental audiovisual. De forma resumida, l’anàlisi de les dades realitzada a 
partir del treball de camp etnogràfic, de les entrevistes en profunditat i les converses en els cinc contextos presentats, 
s’organitza d’acord amb els següents eixos temàtics: 1. Migracions, espacialització i mobilitat en un context 
transnacional i local; 2. La construcció de les subjectivitats i del gènere de les adolescents/adultes immigrades; 3. 
Processos d’escolarització i formació a Catalunya de les noies/dones immigrades; i 4. Visibilitat, visualitat i 
representació en la recerca.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

This research focuses on interpreting the relationship between education, immigration and gender from 
complexity by producing a visual narrative research and life stories with the group of immigrant girls/women 
from countries of South Asia who live and have been attending school full-or partially in Catalonia.The research 
gives visibility to successful school careers of immigrant girls/women on their trajectory through the school, 
even telling: their expectations and desires, and changing times, identities and relationships, and the learning 
achieved and future perspectives.The research was carried out from observing, interviewing and talking with 
various groups of immigrant women (mainly from the Panjab region of India and Pakistan) in 4 schools and 1 
entity, which are located in Barcelona and its metropolitan area. We reconstruct the trajectory of 20 immigrant 
women as protagonists.The ethnographic fieldwork and the construction of visual stories of life culminate in 
the publication of a visual documentary. Briefly, the analysis of findings from ethnographic fieldwork, the in-
depth interviews and discussions presented in the five contexts, are organized under the following themes: 
1.Migration, mobility and spatialization in a transnational and local context; 2.The construction of subjectivities 
and gender in the case of young/adult immigrants; 3.Processes of schooling and training immigrant 
girls/women; 4.Visibility, visuality and representation in research process. 

 



 

 

 

 
 
 
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.  

 



2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Títol: Gènere i immigració en les narratives visuals de les noies dels països del 
Sud de l’Àsia escolaritzades a Catalunya  
 
Autores: Montserrat Rifà, Amalia Creus, Joanna Empain, Verónica Larraín, Alejandra Montané, 
Aida Sánchez de Serdio i Judit Vidiella  
 

2.1. Introducció 
 
2.1.1. Antecedents 
 
Si considerem el gènere com un dels eixos constituents en la formació dels patrons 
d’immigració, aquesta recerca omple un buit significatiu i justifica la necessitat d’elaborar 
treballs d’investigació locals que es situïn des d’un posicionament feminista postcolonial, 
que parteixin d’una problematització i revisió crítica de les històries culturals de 
desplaçament, migració, resignificació territorial, etc. Els feminismes postcolonials han 
permès repensar les nocions de subjecte, sexe, gènere, classe, religió, etc. com a elements 
constituents de la subjectivitat que no són ni estables ni fixes, sinó discursius i, per tant, 
estan subjectes a revisió crítica, el que ha dotat als subjectes subalterns de la possibilitat de 
repensar-se com a subjectes autònoms des d’altres espais de significació i representació. 
Una revisió de les aportacions dels grups de recerca consolidats en el nostre context, així 
com de les revistes acadèmiques estatals, va fer palès que les recerques sobre immigració i 
educació atenen poc les variables de ‘gènere’ i ‘sexe’ des d’una perspectiva feminista i 
postcolonial (AAVV, 2008; Landry i MacLean, 1996; Spivak, 1993; Sandoval, 2000), i que 
encara són menys freqüents les aportacions acadèmiques que opten per metodologies 
visuals i narratives de recerca (Desai, 2002; Clandinin i Connelly, 2000; Staikidis, 2008 o 
revistes com Visual Culture and Gender).  
 
En l’àmbit anglosaxó, podem constatar nombroses publicacions i recerques sobre educació i 
immigració des d’un marc feminista postcolonial (Afshar 1989; Bhatnagar 1970; Safia 2009; 
Rizui 2006; Subedi, 2008 i Ranjit Kaur, 1989). La recerca en educació i immigració s’ha 
constituït com a camp d’estudis legitimat, present a la majoria de departaments de Ciències 
Socials i Educació, i també com a camp de recerca que s’hibrida amb d’altres sabers i 
perspectives transdisciplinars com els Estudis de Cultura Visual, els Estudis Culturals i 
Transnacionals i els Estudis Asiàtics. A més, cal assenyalar que al Regne Unit, Estats Units 
i Canadà, hi ha diverses investigacions realitzades des de la perspectiva de comprendre la 
construcció de la identitat de les noies immigrades procedents dels països del sud d’Àsia i 
de les segones generacions, que analitzen i interpreten les seves trajectòries escolars i els 
seus processos d’integració social i cultural a través de l’educació en els països d’acollida 
(Abbas, 2004, Ghuman, 1994 i 2003; Handa, 2003 i Shain, 2003). 
 
Concretament, en relació amb el tema de recerca que ens interessa, trobem estudis 
específics sobre gènere i migració coneguts com els Gender Migration Studies (Hondagneu-
Sotelo 2003). Aquest tipus d’aportacions tenen una presència als Estats Units des dels anys 
80, i intenten acostar la recerca sobre immigració amb la recerca feminista, aportant una 
anàlisi crítica sobre les variables de gènere, raça i ètnia, classe social, etc. amb d’altres 
interessos de recerca que van més enllà de la relació dona-divisió del treball, com per 
exemple la relació entre filles i mares o pares; la participació política en grups 
transnacionals; la definició d’infantesa; les relacions entre noies i escolarització; les nocions 
de família; la manera en què la migració reconfigura altres conceptualitzacions del gènere i 
la desigualtat entre dones i homes. Tots aquests estudis han problematitzat algunes de les 
pressuposicions que relacionen immigració femenina amb dependència cap als germans, 
marits i pares, o l’opressió dels rols de gènere com a quelcom estable en la divisió espai 
públic-espai privat.  
 
En l’àmbit acadèmic català, destaca el treball del grup de recerca EMIGRA, que investiga 
específicament la relació educació, migracions i infància, i el conjunt d’articles i ponències 
que han publicat.

1
 Aquestes aportacions són molt valuoses, concretament, les publicacions 

sobre adolescents immigrants i èxit en l’àmbit educatiu. La majoria d’aquests treballs posen 
l’èmfasi en l’aportació comparativa i quantitativa, centrant-se més en fer diagnòstics i 
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propostes d’actuació. Per això pensem que aquesta recerca suposa una aportació 
significativa a nivell conceptual i metodològic, i ha generat un impacte positiu, no només en 
les noies que hi han participat, sinó també un impacte social en la comunitat educativa, les 
famílies, els grups d’iguals, etc. En el marc del territori català, les anteriors edicions 
d’aquesta convocatòria sobre recerca i immigració, confirmen l’emergència dels estudis 
sobre la construcció de la identitat dels joves i les dinàmiques de les comunitats de joves 
nouvinguts o procedents de famílies d’origen immigrant, dins i fora del sistema educatiu. 
 
En termes generals, si bé la majoria dels estudis i publicacions que s’interessen per 
recuperar les experiències de nois i noies immigrants parteixen de metodologies 
etnogràfiques, amb entrevistes i històries de vida (Arriaga, 2007; Hermans, 1995; Miller, 
2000; Okpalaoka, 2008; Pires, 2007; i Tyrer, 2006), el cert és que existeixen poques 
investigacions que parteixin d’una perspectiva interpretativa en la qual les narracions es 
produeixin en espais compartits i col·laboratius per aportar noves maneres d’anomenar i 
considerar el que succeeix als espais educatius, o el que els succeeix a les noies en termes 
de reflexivitat, per tal de donar sentit i comprendre les seves experiències dins i fora de 
l’escola. Tanmateix, són poc visibles en el nostre país els estudis focalitzats en els canvis 
identitaris de noies joves en relació amb la reconstrucció de la seva experiència 
d’escolarització; en com ha estat la seva experiència de mobilitat social i adquisició 
d’estatus; o les interaccions amb xarxes socials i institucions; la demanda laboral i el treball; 
la relació amb la família, la religió, la sexualitat; les nocions de pertinença cultural; el paper 
dels mitjans de comunicació i la cultura visual en la construcció de la seva identitat, etc. 
 
L’àmplia experiència de l’equip d’investigació en el marc del SGR Subjectivitats i entorns 
educatius contemporanis (anteriorment SGR FINT, Formació, Innovació i Noves 
Tecnologies) en la realització de diversos projectes des d’una perspectiva de recerca 
narrativa, són els antecedents més immediats d’aquest projecte.

2
 Volem destacar 

principalment la investigació narrativa sobre El papel de la escuela primaria en la 
construcción de la subjetividad (Ministerio de Ciencia y Tecnología, ref. BSO2003-06157). 
 

2.1.2. Objectius de la recerca 
 
Al llarg de l’estudi hem pogut precisar encara més els objectius de la investigació i sobretot 
comprovar fins a quin punt hem pogut donar-hi resposta. En tot aquest temps, s’ha mantingut 
l’objectiu principal d’aquesta recerca que ha consistit en: 
 

Comprendre de forma complexa les relacions entre escolarització, immigració i 
gènere a partir de la interpretació dels relats visuals sobre les trajectòries d’èxit 
escolar de les noies immigrades dels països del sud d’Àsia en l’educació 
secundària obligatòria i postobligatòria i la formació de persones adultes. 
  

Pel que fa als objectius específics de la recerca que s’han anat revisant periòdicament, es 
presenten a continuació en relació amb la seva adequació als eixos i àmbits del Pacte 
Nacional per a la Immigració: 

 
Objectius de la investigació Eixos i àmbits del PNI 

1.1. Visibilització de les trajectòries d’èxit 
escolar de les noies immigrades del Sud 
d’Àsia a Catalunya mitjançant la reconstrucció 

de les seves històries de vida com a alumnes a 
l’escola amb la finalitat de detectar les estratègies 
i els factors que han estat decisius per al seu èxit 
escolar. 

Eix 2. Adaptació dels serveis públics a 
una societat diversa 

Àmbit 6. Estratègies per a l’èxit escolar de 
les persones migrades: avaluació, anàlisi i 
determinació de les estratègies i dels factors 
clau per a l’èxit escolar. Avaluació de les 
polítiques específiques. Reforç escolar. 
Formació d’adults. Educació i entorn 
educatiu. Accés dels fills i filles de les 
persones immigrades a l’educació 
postobligatòria i a les universitats catalanes. 

1.2. Anàlisi de la influència de les posicions i 
relacions de sexe-gènere en les trajectòries de 
les estudiants: la relació família i escola; la 

trajectòria de les alumnes a l’educació 
secundària; i l’accés als estudis i situacions 
laborals posteriors. 

Eix 3. Integració en una cultura pública 
comuna 

Àmbit 9. Migració i gènere 
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Construcció i interpretació de les històries de vida 
escolars de les noies immigrades des d’una 
perspectiva de gènere. 

1.3. Exploració del vincle entre les trajectòries 
d’èxit de les estudiants nouvingudes a 
l’escola primària i secundària i les 
expectatives i desitjos que les noies i les 

famílies immigrades dipositen en l’escola pública 
(recollint els diversos punts de vista); així com 
també segons el tipus de relacions viscudes al 
llarg de l’escolarització de l’alumna. 

Atenció a les opcions/aspiracions educatives i 
professionals (pròpies i del grup familiar) i a les 
relacions entre l’educació (obligatòria, 
postobligatòria i universitària) i la inserció en el 
món laboral.  

Eix 1. Gestió de fluxos migratoris i accés 
al mercat de treball 

Àmbit 3. Reagrupació familiar. 
Característiques de les migracions familiars, 
tendències, inserció laboral de les persones 
reagrupades, trajectòria laboral i escolar dels 
fills. Relacions interpersonals i familiars 
 

 

2.1.3. Fonamentació teòrica i metodològica 
 
A continuació presentem com hem avançat en el terreny de la fonamentació teòrica. En la 
primera fase de la posada en pràctica del projecte un dels focus de l’equip de recerca va ser la 
construcció d’un marc teòric i metodològic d’acord amb la problematització de l’estudi, que va 
comportar la definició de conceptualitzacions i eines que han acabat guiant la realització del 
treball de camp. De forma resumida ens vam plantejar la necessitat de: 
 

 Abordar el gènere com un dels eixos constituents en la formació dels patrons de canvi 
en el context de la immigració i les dinàmiques socials; 

 Revisar les investigacions realitzades des d’una perspectiva feminista postcolonial pel 
que fa a la construcció de la subjectivitat i la diferència; 

 Fonamentar la incorporació de metodologies visuals i narratives de recerca a l’estudi. 
 

En aquesta direcció, hem dedicat un temps de preparació en la recerca, per a estudiar i 
compartir les reflexions i debats que ens han permès construir el marc teòric i metodològic. 
Alguns dels temes i de les qüestions que van sorgir al principi del treball, als quals hem tractat 
de donar resposta són: 
 

- Com podem estudiar com ens representem i es representen l’èxit escolar les noies 
immigrades a partir de les significacions que emergeix dels seus relats; 

- Com podem construir narratives visuals que recullin les històries de les noies tenint en 
compte el debat sobre la “recuperació de les veus” i sense caure en 
l’espectacularització, la cosificació, etc. 

- Com podem assumir el repte i la dificultat de construir una relació/conversa amb les 
noies a través del treball de camp etnogràfic; 

- Quins temes del marc teòric es relacionen amb el marc metodològic, sobretot tenint en 
compte que la finalitat és produir narratives visuals i que hi ha força bibliografia sobre 
etnografia visual; 

- Com podríem fer un mapa sobre els trànsits de les joves paquistaneses i de l’Índia 
durant el seu procés d’escolarització a Catalunya, i fonamentar la selecció dels centres 
educatius en la recerca; 

- Com podem introduir temes com la corporeització i queerització en la recerca. 
 

Per tractar de donar resposta a algunes d’aquestes qüestions vàrem elaborar un llistat de 
lectures que vàrem compartir, sobre: queerització, corporeïtzació i processos migratoris 
(Ahmed, 2000, 2001, 2003, 2004 i 2006); estudis postcolonials i estudis subalterns (AA.VV., 
2008; Landry i Maclean, 1996); Spivak (1988 i 2008); teoria postcolonial feminista i 
postestructuralisme crític (Lewis i Mills, 2003; Sandoval, 2000; Talpade Mohanty,1991 i 2003); 
sobre el paper de la veu i l’autobiografia en la recerca qualitativa (Jackson i Mazzei, 2009; Ray, 
2009); i etnografia visual deconstructiva en recerca educativa (Rifà Valls, 2009). 
 
La reflexió i posada en comú d’aquestes lectures es va fer a partir de l’elaboració de ressenyes 
crítiques, que van permetre encetar un procés de conversa el qual va culminar amb l’elaboració 
de mapes visuals, alguns dels quals s’inclouen a continuació: 
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Figura 1. Mapes conceptuals de l’Amàlia i  la Verònica 

 
Vàrem estar dialogant sobre com escriure el marc teòric i ens va semblar interessant la idea de 
construir un guió obert per a una peça fílmica que inclogués també el procés de diàleg entre 
nosaltres. En aquesta peça sobre la teoria hi vàrem situar com ens relacionem amb els estudis 
postcolonials, postcolonialisme feminista, estudis subalterns... Les nocions que vàrem decidir 
abastar a través de la producció dels mapes visuals i que aquest primer vídeo va recollir són: 
 

 Veu (múltiple, messy) 
 Representació 
 Subjectivitat 
 Heterogeneïtat 
 Diferència (noció que travessa tot l’estudi) 

 
Paral·lelament, vàrem iniciar els visionats de treballs d’artistes i realitzadores que ens han 
permès fonamentar la recerca. Després de veure un dels treballs de Tran T. Kim-Trang, vàrem 
començar a construir el guió col·laborativament i vàrem aportar els materials visuals, 
audiovisuals, sonors i escrits... Les qüestions que vam abordar són: -què desitgem dir a partir 
de les reflexions teòriques i metodològiques? -com preparem aquest esdeveniment? -com 
produïm una narrativa audiovisual i dialògica que ens re-presenti? Finalment vàrem coincidir 
que ens agradaria veure i llegir Trinh T. Mihn-ha per conèixer i compartir el seu treball. 
Concretament vàrem fer una recerca del seu treball al centre de documentació i biblioteca del 
MACBA, on vàrem poder visionar i consultar els seus treballs, que han repercutit en el procés 
d’edició de la prova pilot.  
 

2.1.4. Contextos i subjectes participants de l’estudi 
 
El context de l’estudi ha abastat el grup de noies i dones joves nouvingudes o que formen 
part de famílies immigrades dels països del sud d’Àsia, en edats compreses entre 14 i 32 
anys, que han cursat i cursen estudis a centres d’educació secundària i centres de formació 
de persones adultes a Catalunya. Hem analitzat la construcció de la identitat de les noies i 
dones joves dels països del sud d’Àsia i de les comunitats educatives on participen a partir 
dels canvis produïts per la globalització i la diàspora (Bhatti,1999; Brah, 1996; Brown, 2006; 
Chanda-Gool, 2006; Dolby i Rizvi, 2008 i Hussain, 2005). 
 
Els grup de joves immigrades amb qui hem treballat procedeixen dels països de l’Àsia del 
sud, principalment, els grups han estat formats per noies del Pakistan i l’Índia, amb una gran 
coincidència en la procedència de la regió del Panjab. Entenem que la diversitat lingüística, 
cultural, ètnica i religiosa d’aquesta zona ha estat prou complexa, com per acotar l’estudi a 
aquesta regió de l’Àsia. 
 
La recerca s’ha portat a terme a partir d’observacions, entrevistes i converses amb diversos 
grups de noies immigrades de l’Índia i el Pakistan en 4 centres educatius i 1 entitat, de l’àmbit 
de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Tot i que en alguna de les fases de l’estudi hi han 
arribat a participar més de 50 dones (en converses col·lectives), finalment, aquesta investigació 
reconstrueix en profunditat la trajectòria de 20 noies immigrades del Sud de l’Àsia com a 
protagonistes. A continuació es contextualitzen els centres i l’entitat participants en l’estudi. 
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Taula 1. Context dels centres educatius i de l’entitat participants en l’estudi
3
 

IES Badalona VII IES Eugeni d’Ors IES Miquel 
Tarradell 

Escola d’adults 
Can Serra 

Associació Saha  
Escola d’adults 
Martinet 

Context del centre/entitat,  del barri i població immigrada 

Institut d’Educació 
Secundària de l’àrea 
metropolitana: districte 
7, a prop de Badalona 
centre 
 
Distribució de la 
població per zona 
geogràfica de 
nacionalitat i gènere: 
Espanya 93,9%; 
Amèrica del Sud 
2,4%; Àsia 0,4%; 
altres 3,3 %  
 
El percentatge de 
dones que 
procedeixen de l’Àsia 
al barri és del 40,6% 
(sobre el 0,4% de la 
població). 

Institut d’Educació 
Secundària de l’àrea 
metropolitana: 
Badalona Sud, barri de 
Sant Roc  
 
Distribució de la 
població per zona 
geogràfica de 
nacionalitat i gènere: 
Espanya 64,4%; Àsia 
21,2%; altres 14,4%. 
 
El percentatge de 
dones que procedeixen 
de l’Àsia al barri és del 
16,8 % (sobre 100%). 
 

Institut d’Educació 
Secundària de Barcelona 
centre: Ciutat Vella, Raval 
nord 
  
Raval: 48.767 habitants. 
Procedència: Espanya 
51%; origen estranger 
49%. Les comunitats 
estrangeres més 
nombroses són: Pakistan 
10%; Filipines 8,2%; 
França i Itàlia 4,1%; 
Marroc 3,7%; Bangladesh 
3,5%; Equador i Bolívia 
3,3%; Índia 1,9%. Total 
Àsia: 23,6%. El 45,7% 
d’habitants del Raval són 
dones.  
 
Són menors de 25 anys: 
22,4% de la població. 0-14 
anys: 11,9% de població 
és estrangera, i de 15-24 
un 13,4% ho és. Pel que 
fa al sexe, 15-24 anys, 
55,7% nois i 44,3% noies.  

Centre de formació de 
persones adultes (CFA) 
de l’Hospitalet del 
Llobregat 
 
Distribució de la 
població per zona 
geogràfica de 
nacionalitat i gènere: 
Amèrica del Sud 64%, 
CE 8,2%; Resta UE 
2,6%; Àsia 12,5%; 
Àfrica12,7% 
 
El percentatge de dones 
que procedeixen de 
l’Àsia al barri és del 
3,5% (sobre el 12,5% de 
la població). 
 

Associació Saha de 
dones de Pakistan, 
Índia, Nepal i 
Bangladesh. Aquesta 
associació utilitza 
puntualment espais de 
Martinet de Nit, 
Barcelona, Besòs-
Maresme. 
 
No hi ha dades formals 
de procedència, ja que 
tampoc hi ha un registre. 
Les noies vénen a 
Martinet de Nit per les 
trobades, no participen a 
les activitats del centre. 
Participen regularment a 
les activitats de 
l’associació, són de 
Barcelona i Badalona. 

Història del centre/entitat i projecte d’atenció a la diversitat 

Imparteixen ESO, 
Batxillerat i CFGM, Pla 
de Garantia Social i  
Pla de Transició al 
treball. 
 
Creat al 1985 amb 
motiu de la demanda 
de diversos sectors de 
la ciutat. Va ser un 
centre pioner en 
l’experimentació de la 
reforma educativa a 
finals dels vuitanta i 
principis dels noranta. 
 
Importància de l’acció 
tutorial, de la formació 
de grups heterogenis i 
de recursos per 
atendre la diversitat 
d’estudiants. 
L’alumnat del 
batxillerat ha cursat 4rt 
d’ESO principalment a 
l’institut. La majoria de 
l’alumnat dels CFGM 
procedeix d’altres 
centres de l’àrea 
metropolitana. El 
nombre d’alumnat 
nouvingut (menys de 2 
anys escolaritzats a 
Catalunya) és baix: 
representa un 10%  
 
http://phobos.xtec.cat/i
esb7/intranet/ 

Imparteixen ESO, 
Batxillerat, CFGM i 
CFGS. 
 
Creat al 1968-69 com a 
secció delegada i un 
any després com a 
centre independent, 
consta de dos edificis. 

 
El centre reprodueix la 
diversitat cultural, 
ètnica, lingüística i de 
gènere del barri. A 
diferència del centre 
anterior, aquí la majoria 
de l’alumnat és 
nouvingut. A l’escola, 
ubicada en un barri amb 
molta presència de 
població gitana, 
l’alumnat nouvingut té 
una procedència molt 
diversa: Àsia, Àfrica i 
Llatinoamèrica.  
Les noies noivingudes 
del Sud de l’Àsia són un 
col·lectiu visible a 
l’institut. 
 
http://agora.xtec.cat/ies-
eugeni-dors/intranet/ 
 
 

Imparteixen ESO, 
Batxillerat,  CFGM i 
CFGS. 
 
Fundat l’any 1996-97, 
intervé educativament en 
una població que abans 
no accedia a la 
secundària. Degut a la 
diversitat cultural i social 
del barri, treballen la 
interculturalitat i la 
coeducació, per a afavorir 
la integració al barri i 
promoure l’accés del seu 
alumnat a la secundària 
postobligatòria. Aquest 
treball ha obtingut 
diversos reconeixements 
en forma de premis. 
 
Fa un parell d’anys que 
lluiten per conservar les 
seves línies de batxillerat, 
fonamentals per garantir 
l’accés del seu alumnat a 
tots els nivells educatius.  
 
http://www.iestarradell.org 
 

Imparteixen 
Ensenyaments inicials i 
bàsics, Formació 
instrumental i Graduat 
de Secundària. 
Preparen per a les 
proves d'accés a cicles 
formatius i 
Competències per a la 
societat de la 
informació. 
 
Creat als anys setanta 
amb la transició i té 
locals propis des de 
1981-82, a partir de 
1987-88 és producte de 
la fusió de dues escoles. 
La reivindicació d’espais 
ha estat clau. 
Es defineix com una 
escola “dinàmica, 
integrada i integradora”. 
El centre reflecteix la 
diversitat cultural, de 
classe social, lingüística 
i intergeneracional. Té 
alumnat adult que ha 
arribat amb les diferents 
onades migratòries 
nacionals i 
internacionals del segle 
XX i XXI. 
 
http://phobos.xtec.cat/cf
acanserra/index.php/cen
tre/sub/historia 

L’associació Saha neix 
al 2005 (sota el nom Al 
Falah), fundada per 
Shabana Chondry, té 
com a objectius oferir 
informació i suport per a 
facilitar la integració de 
les dones a la societat 
catalana. 
 
A més dels eixos de la 
diversitat i la integració, 
s’adreça específicament 
a les dones i les seves 
necessitats i situacions, 
com ara la violència de 
gènere. 
 
Manté vincles amb 
d’altres entitats de l’Àsia 
i el Pakistan a 
Catalunya, amb entitats 
dones i també de la 
ciutat i de barri. 
 
http://www.elpais.com/ar
ticulo/ultima/hija/prefiero
/valores/elpepiult/20091
202elpepiult_2/Tes 
 
http://www.slideshare.ne
t/Xarxanet/saha-
presentaci 
 
Informació sobre el 
centre d’adults: 
http://www.xtec.cat/afa-
martinetdenit/ 

http://phobos.xtec.cat/iesb7/intranet/
http://phobos.xtec.cat/iesb7/intranet/
http://agora.xtec.cat/ies-eugeni-dors/intranet/
http://agora.xtec.cat/ies-eugeni-dors/intranet/
http://www.iestarradell.org/
http://phobos.xtec.cat/cfacanserra/index.php/centre/sub/historia
http://phobos.xtec.cat/cfacanserra/index.php/centre/sub/historia
http://phobos.xtec.cat/cfacanserra/index.php/centre/sub/historia
http://www.elpais.com/articulo/ultima/hija/prefiero/valores/elpepiult/20091202elpepiult_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/ultima/hija/prefiero/valores/elpepiult/20091202elpepiult_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/ultima/hija/prefiero/valores/elpepiult/20091202elpepiult_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/ultima/hija/prefiero/valores/elpepiult/20091202elpepiult_2/Tes
http://www.slideshare.net/Xarxanet/saha-presentaci
http://www.slideshare.net/Xarxanet/saha-presentaci
http://www.slideshare.net/Xarxanet/saha-presentaci
http://www.xtec.cat/afa-martinetdenit/
http://www.xtec.cat/afa-martinetdenit/
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2.2. Eines i processos metodològics 

 
2.2.1. La prova pilot i la negociació amb les participants 
 
Tot just començar la recerca, vàrem acordar dur a terme un estudi pilot, especialment per 
anticipar les dificultats en la construcció àudio-visual de les històries i trajectòries d’èxit de 
les noies immigrades del Sud d’Àsia escolaritzades a Catalunya. L’estudi pilot es va portar a 
terme a l’aula d’acollida de l’Institut d’Educació Secundària Badalona VII a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. L’elecció d’aquest centre va estar motivada pel fet que es tracta 
d’un institut gran on la incorporació d’estudiants nouvinguts no es realitza de forma 
traumàtica, és a dir, que el professorat i l’alumnat viuen aquesta situació com a part de la 
seva quotidianitat. Un segon motiu important és que vàrem decidir focalitzar l’estudi a l’aula 
d’acollida, un entorn acotat que ens permetia experimentar amb les metodologies visuals de 
recerca i abordar les històries des de la complexitat. Tot i el focus a l’aula d’acollida, també 
vàrem entrevistar estudiants nouvingudes que s’han incorporat a l’aula ordinària. Aquest 
centre no és un dels quatre centres previstos inicialment en el projecte, sinó un centre 
addicional. Breument, les intencions que varen guiar la realització de l’estudi pilot van ser: 
 

1. Fer una estada intensiva per a portar a terme l’etnografia visual a l’aula, amb la 
intenció de provar la incorporació de diverses càmeres per narrar les situacions a 
l’aula; 

2. Fer partícips a les estudiants del grup en la recerca. Aquí vàrem focalitzar en 
l’observació de les noies en el context del grup i vàrem proposar als/les estudiants 
que produïssin imatges; 

3. Per últim, vàrem realitzar dues entrevistes i una conversa, per a reconstruir la 
trajectòria de tres alumnes del Panjab (dues noies de l’Índia i una del Pakistan). 

 
Aquest estudi pilot ens va permetre també experimentar amb un procés d’edició col·laborativa 
dins del grup de recerca que es va realitzar a partir de l’organització dels temes que emergiren 
del treball de camp. El procés d’edició va culminar amb la producció de l’audio-visual titulat: 
Converses a l’aula d’acollida. Narratives visuals del gènere i la immigració, en llengua catalana, 
del qual n’hi ha dues versions amb subtítols en castellà i anglès. 

 

 
Figura 2. Fotogrames procedents de la prova pilot 

 
La realització d’aquest estudi pilot, i el fet de disposar del seu resultat en format audio-
visual, va facilitar la negociació amb les participants dels quatre centres restants que han 
format part de l’estudi. A més, el treball de camp amb les participants de l’estudi pilot es va 
prolongar més enllà dels resultats que conté aquest audio-visual i per aquesta raó vàrem 
decidir finalment que incorporaríem aquest centre com un dels casos de la recerca, que 
finalment han estat cinc. 
 
Pel que fa al context de l’estudi a Catalunya, s'ha portat a terme en 3 Instituts d’Educació 
Secundària públics (un IES de Barcelona i dos IES de l’àrea metropolitana) i en 2 Centres 
de Formació de Persones Adultes (un dels quals estarà ubicat a Barcelona i l’altre a l’àrea 
metropolitana). De fet, com es veurà, la segona escola d’adults funciona com a seu 
esporàdica d’una associació de dones, que és el cas que s’acabarà construint. Tot i la idea 
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inicial de reconstruir des de la secundària obligatòria i postobligatòria i la formació de 
persones adultes els itineraris formatius previs, durant la recerca ens hem adonat que es 
tracta de trajectòries curtes, la majoria de les quals comencen en algun moment de 
l’educació secundària obligatòria. Per aquesta raó, hem acabat centrant la recerca en 
aquests nivells dels sistema educatiu i hem descartat una reconstrucció en profunditat dels 
itineraris a l’educació primària.

4
 

 
El treball de camp en aquests cinc centres no s’ha fet de forma simultània, sinó que en cada 
centre s’ha mantingut un calendari adaptat en funció de la seva disponibilitat. També ens 
vàrem organitzar en equips de treball per tal de poder ajustar-nos a aquesta situació i 
principalment per poder preveure la logística necessària per a cada acció de filmació 
(càmeres, micròfons, etc.) i preparar les pautes metodològiques i els protocols.  
 
Una de les aportacions de la prova pilot havia estat prendre consciència que si bé 
l’etnografia a l’aula es podia produir de forma intensiva, la qual cosa permetia concretar la 
informació obtenint moltes dades ràpidament, en canvi, l’escriptura visual de les històries de 
vida escolar de les noies requeria un temps més prolongat. Aquest treball és fruit de 
diverses sessions de conversa i d’una relació continuada amb les noies, dins i fora dels 
centres. De forma resumida, la segona taula localitza a les participants en els centres i 
l’entitat implicades en l’estudi i ens aporta la informació de com estan distribuïdes les noies 
participants en cada cas i les seves procedències: 

 
Centre / entitat Espais 

contactats 
Nº de noies 
protagonistes  

Procedència 
Índia 

Procedència 
Pakistan 

IES Badalona VII 

(prop del centre de 
Badalona) 

Aula d’acollida de 
l’ESO (3r i 4rt) 

CFGM 
d’administració i 
finances  

3 

 

 

1 2 

IES Eugeni d’Ors 

(Badalona Sur, Sant Roc) 

CFGM Farmàcia i 
Parafarmàcia 

CFGS Laboratori de 
diagnòstic clínic 

5 

 

2 3 

IES Miquel Tarradell 

(Barcelona-Ciutat Vella, 
Raval Nord) 

4rt d’ESO 

1r de Batxillerat 

6 1 5 

CFA Can Serra 

(L’Hospitalet de Llobregat) 

Castellà  

Nivell bàsic 

2  2 

Associació Saha Utilitza 
puntualment espais de CFA 
Martinet de Nit (Barcelona, 
Besòs-Maresme) 

Entitat de dones de 
Pakistan, Índia, Nepal 
i Bangladesh  

4  4 

Nombre total de noies protagonistes 20 4 16 

Taula 2.  Nombre de noies participants segons els centres i les procedències 

 
Les persones que ens han facilitat el treball en els centres, que han proporcionat els espais 
de trobada i els contactes per a les entrevistes i converses en cadascun dels casos han 
estat: a l’IES Badalona VII, el professor de l’aula d’acollida; a l’IES Eugeni d’Ors, la 
professora de laboratori; a l’IES Miquel Tarradell, la tutora de grup i professora de llengua i 
literatura catalana; al CFA Can Serra, la directora del centre i el professor de castellà; i a 
l’associació Saha, la mediadora cultural i presidenta de l’Associació. Sense la col·laboració i 
generositat d’aquestes persones que han mediat en la negociació, hauria estat impossible 
portar a terme la recerca.  
 
En la taula de la pàgina següent presentem les noies protagonistes de l’estudi. En aquest 
sentit, hem de destacar la predisposició de les noies a ser entrevistades i a participar en 
l’estudi, fins i tot en aquells casos on treballar amb imatges ha estat un obstacle, s’han 
cercat recursos per tal que les seves veus puguin ser escoltades, ja que així ho volien. La 
generositat de les participants ha estat molt alta, fins al punt d’haver de concertar amb elles 
trobades setmanals en horaris lectius i no lectius. Aquesta investigació s’ha pogut fer 
gràcies a la participació voluntària d’aquestes noies i dones joves, que són conscients de la 
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necessitat de projectar les seves històries i que han hagut de sumar aquesta activitat a la 
resta d’activitats que ja tenien programades.

5
 

 

Taula 3. Dades de procedència i edat de les protagonistes de l’estudi segons els casos 

 

2.2.3. La construcció de la recerca visual narrativa 
 
Tal com i s’explica en els antecedents de la recerca, aquest projecte es situa teòricament en 
el terreny dels estudis postcolonials, els feminismes, la pedagogia crítica i els estudis de la 
cultura visual. Concretament el marc teòric es construeix a partir de la intersecció entre tres 
teories diferents aplicades a l’educació i a l’estudi de la subjectivitat i la diversitat: el 
postestructuralisme crític, el feminisme i els estudis subalterns (Rifà, 2009). En la 
reconceptualització de les subjectivitats contemporànies de les noies immigrades com a 
subalternes, seguint a Spivak (1987, 1987b, 1989 i 1993), s’evita la construcció i imposició 
de relats universals per a posar l’atenció a la singularitat, la diferència i els marges. Atesa 
aquesta localització, en el projecte es desenvolupen estratègies metodològiques coherents 
amb aquest marc de l’estudi. Principalment, aquest projecte se situa en el context de la 
recerca narrativa (Clandinin, 2007 i Atkinson et al., 2001), de la recerca educativa basada 
en les arts (Barone i Eisner, 2006 i Hernández, 2008) i la recerca feminista (Gluck i 
Patai,1991 i Reinharz,1992). Concretament, les estratègies metodològiques que s’han 
desenvolupat al llarg del projecte són les següents: 
 

 (a) Etnografies visuals (diaris de camp visuals a partir de les observacions 
mitjançant filmacions i fotografies) 

(b) Històries visuals de vida (àlbums de família i àlbums escolars, relats de 
vida i biografies escolars) 

(c) Narratives visuals col·laboratives (enregistraments audiovisuals i 
transcripcions de les converses) 

 
Durant el procés de construcció del marc teòric i metodològic, vam detectar al voltant de vint 
estratègies diferenciades de recerca visual narrativa, de les quals volem destacar: 
desnaturalització i desidentificació; reflexivitat i dialogisme; producció de narratives 
corporeïtzades; i deconstrucció, entre d’altres. Pel que fa a les entrevistes durant la prova 
pilot es va fer servir un guió semi-estructurat com a punt de partida de les converses amb 
les noies immigrades, de les quals emergeixen les històries de vida escolars que 
s’estructuren narrativament, que després s’ha anat adaptant a cada cas.  
 
La tematització de les narratives ens ha permès abordar les representacions de les alumnes 
sobre l’escola i l’entorn educatiu; els aprenentatges; el paper dels/de les companys/es i 
dels/de les mestres; els diferents moments i canvis al llarg de l’escolarització (accés, 
expectatives i resultats); i com les experiències durant l’escolarització obligatòria incideixen 
en la seva continuïtat a l’educació postobligatòria i en la inserció laboral. A més, la recerca 
narrativa que s’ha portat a terme es construeix principalment a partir del diàleg i la conversa 
entre investigadores i noies, investigadores i famílies, mitjançant estratègies d’investigació 
feminista. 
 

IES Badalona 
VII 

IES Eugeni d’Ors IES Miquel 
Tarradell 

Escola d’adults 
Can Serra 

Associació 
Saha  

Joves protagonistes 

Aman, 18 anys, 
Índia 

Aysha, 15 anys, 
Pakistan 

Mandeep, 15 anys 
Pakistan 

 

Aysha, Pakistan 

Ranjit, Índia 

Binish, Pakistan 

Hardeep, Índia 

Sadaf, Pakistan 

(edats compreses 
entre 17 i 20 anys) 

 

Ani, 17 anys, Londres, 
pares del Pakistan 

Madia,18 anys, Pakistan 

Rajinder, 15 anys, 
Pakistan 

Maham, 15 anys, 
Pakistan 

Farzana,15 anys,  
Pakistan 

Fatima, 16 anys, 
Pakistan 

Asma, 28 anys, 
Pakistan 

Rukshinda, 32 
anys, Pakistan 

Nawal, 16 anys,  
Pakistan 

Amna (Kiara o 
Rani), 15 anys,  
Pakistan 

Samir (Simi),  14 
anys, Pakistan 

Asma, 17 anys, 
Pakistan  
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En la taula següent es descriu el nombre d’accions de recerca realitzades i les estratègies 
en cada cas: 
 

 

Taula 3. Protagonistes de la recerca, metodologia emprada i materials obtinguts en cada cas 

 
En aquest context de recol·lecció i construcció de les històries de vida escolars de les noies 
i joves a Catalunya, la família sempre hi ha estat present d’una forma o una altra. Així, 
sovint, hem notat que les noies estaven autoritzades a parlar amb nosaltres en el context de 
l’institut o del centre, però no podíem quedar amb elles fora d’aquest context. Nosaltres hem 
interpretat aquest fet com un senyal del paper rellevant que tenen l’escola, els mestres i 
l’aprenentatge des de la perspectiva de les famílies immigrades. En alguns pocs casos, hem 
conegut les famílies i hem tingut accés a les seves llars. Però en la majoria de casos, la 
família implícitament ha mediat en la construcció de les històries, encara que les trobades 
fossin només amb les noies. En un context diferent al de la recerca de Bayly (2007), que 
estudia les narratives familiars en un context postcolonial al Vietnam i l’Índia amb grups 
d’intel·lectuals que reconstrueixen un passat amb esdeveniments políticament complexes, 
en la nostra recerca també hem sigut conscients de com la família autoritzava els relats i 
també quan les aportacions no anaven en una direcció que la comunitat aprovi: 
 

The point to stress here is that for many, the telling of their stories was itself a means 
of giving substance to their families’ shared intelligentsia identity. I was therefore 
conscious of reticences, evasions and silences, and of the fact that certain people 
were willing to speak of things avoided by others (...). Like Stoler ans Strassler, I 
recognise that the exploration of such matters entails workings at ‘the fault lines of 
memory, the places of discomfort and disinterest as well as those of safety and 
concern” (2000: 11). But I had to accept that there were topics too dangerous or 
otherwise impossible to touch in relation to people’s own families, though sometimes 
hinted at in comments about others: family members who made problematic 

IES Badalona VII IES Eugeni d’Ors IES Miquel 
Tarradell 

Escola d’adults 
Can Serra 

Associació Saha  

Metodologia emprada i tipologia de materials obtinguts 

2 sessions 
d’observació a l’aula 
d’acollida i al centre 

1 entrevista individual 
en profunditat amb 2 
de les noies 

1 conversa amb 3 
nois i 1 de les noies 

1 visionat en grup de 
Bollywood (2 
sessions) 

1 periode de filmació i 
auto-filmació amb 1 
de les noies 

1 visita al temple amb 
1 de les noies 

1 presentació del 
projecte a les noies 

1 conversa en 
profunditat amb 3 de les 
noies 

1 sessió de treball amb 
imatges amb 3 noies 
més 

1 Procés de creació de 
fotografies i autorretrat 
amb la col·laboració de 
2 de les noies 

1 sessió de treball de 
camp fotogràfic al centre 
i a l’entorn amb totes les 
noies 

1 trobada grupal de 
negociació inicial. 

2 trobades amb cada 
parella d’estudiants 
per a reconstruir en 
profunditat les seves 
trajectòries 

3 trobades per anar 
negociant el procés de 
producció d’imatges 
amb o per elles 

Converses per 
parelles sobre els 
temes pertinents per a 
la recerca (en procés). 

1 presentació del 
projecte a les noies 

3 entrevistes en 
profunditat al CFA 
amb les dues joves 
implicades. 

 

1 sessió d’observació 
en una classe de 
castellà (Martinet de 
nit), grup de dones 
d’edats molt diferents 
en la classe de català. 

1 sessió de conversa 
de grup (Martinet de 
nit) amb les 4 noies 

1 sessió de conversa 
de grup (casa d’una 
de les noies) amb 3 
noies  

1 període de filmació i 
auto-filmació 

1 conversa sobre el 
que han filmat (en 
procés). 

Etnografia visual, 
històries de vida, cine-
fòrum i auto-
etnografia 

Filmacions i 
enregistrament de les 
converses i 
entrevistes. 

Narrativa visual que 
il·lustra els temes de la 
conversa grupal 
(imatges trobades i 
autoetnografia) 

Àudio conversa 

Fotografies google 
(diverses) 

Fotografies realitzades 
per les protagonistes 

Filmació de la cerca 
d’imatges a google 
(fragments) 

Enregistraments en 
vídeo de les activitats 
del festival de nadal. 

Enregistraments en 
àudio de les 
converses. 

Procés de compartir 
les imatges que s’han 
produït fora de l’espai 
de l’entrevista però 
dins del procés de 
recerca. 

Narrativa visual que 
il·lustra els temes de 
les converses: filmació 
del barri, del 
centre/aula/ material 
didàctic i del 
recorregut de les 
dones des de casa 
seva al centre. 
Autoetnografia de la 
investigadora 

Filmació del peus, 
mans i cos de les 
noies (del coll per 
avall) 

Àudio conversa  

Converses grupals 

Històries de vida 

Converses filmades 

Conversa àudio 

Filmacions realitzades 
per les noies 
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marriages with foreigners or ‘class enemies’; kin who ‘went south’ or fled the country 
for France or event the USA, or underwent imprisonment or Chinese-style ‘rustication’ 
(compulsory rural labour) in the 1950s and 60s. My concern had to be with what 
people considered appropiate to present as a matter of shared critical memory, not to 
demand entry to terrain they consider improper for us to traverse together. (Bayly, 
2007: 57) 

 
2.3. Resultats 
 
A continuació es presenten els principals resultats de l’estudi a partir de les històries de vida 
escolar de les noies immigrades, les seves trajectòries d’èxit, els aprenentatges i les 
expectatives i desitjos. Aquesta narració s’ha organitzat d’acord amb cadascun dels centres i 
l’entitat que hi han participat, per a respectar el coneixement que emergeix de les relacions i els 
processos que s’han portat a terme. 
 
Una de les accions de la recerca que ha estat paral·lela a la construcció dels casos, va ser la 
conversa mantinguda amb Shabana Chondry, fundadora de l’Associació Saha. Durant aquesta 
conversa, va augmentar la nostra comprensió dels temes principals de l’estudi, com per 
exemple, sobre què succeeix durant l’emigració a les grans ciutats amb la divisió de castes i 
com això afecta i es veu alterat per l’accés a la formació i el treball: 

¿Qué reflejo tiene la división de castas en los países de origen? (Aida) Es básicamente 
operativo para el matrimonio según las chicas. En cuanto a la situación económica, te 
mueves con gente de tu misma situación económica, es independiente de las castas, 
¿cómo se forman las castas? Si hay un nivel económico... Las chicas con estudios se 
casan con chicos de castas más altas...¿Cómo se reconoce que una persona es de una 
casta? ¿cómo tienes un control de esto con toda la población? (Verónica) 

En grandes ciudades como en Barcelona, o en Pakistan, Lahore, Islamabad, Karachi, 
son grandes ciudades, hay un funcionamiento diferente, asímismo como en la India, en 
New Delhi y Bombay, son grandes ciudades, hay mezclas de diferentes castas en la 
comunidad. A veces cuando vienen esconden su pasado, para cambiar su vida, en 
Pakistan no tanto, pero en la India dan tanta presión no dejan levantar de castas bajas, 
pero en Pakistan también, si están estudiados y tienen dinero, pero por castas no le dan 
respeto y casarse es muy difícil (Shabana). 
 

La qüestió de les castes ha estat un tema latent al llarg de la recerca, atès que en el cas de les 
adolescents entrevistades en els instituts, tot i ser aquest un element estructural molt important 
en les societats d’origen de les noies, aquestes no hi han fet referència en les seves 
entrevistes. Considerem que un dels motius que tenen a veure amb aquesta diferent percepció 
és l’edat, atès que aquest tema ha sorgit amb més intensitat en les entrevistes amb les dones 
joves casades, però també els canvis que es produeixen durant els processos migratoris i les 
preocupacions del present de les noies joves més orientades a l’estudi. Però fins i tot en 
aquests casos, la preocupació pel matrimoni apareix en l’horitzó, després del període de 
formació i cerca de feina. 
 
Els relats que s’inclouen a continuació, analitzen narrativament com ha estat aquest procés 
migratori en el cas de les joves protagonistes d’aquest estudi i ens permeten comprendre els 
matisos, els punts d’inflexió, les autorepresentacions, els canvis i els reptes a què s’enfronten 
les estudiants procedents del Sud d’Àsia en el seu procés d’escolarització i formació a 
Catalunya, en la seva vida quotidiana i en les projeccions del seu futur. 
 

2.3.1. Relacions de gènere en les vides escolars i les fantasies de cinema de les 
noies a l’IES Badalona VII 
 
El treball de camp a l’IES Badalona VII va començar a partir de la familiarització amb l’aula 
d’acollida, on hi van noies i nois de l’Índia, el Pakistan, la Xina, la República Dominicana i el 
Brasil, entre d’altres. Però aviat vam poder explicar que la recerca es centrava en la 
reconstrucció de les vides escolars de les alumnes del Sud d’Àsia, i això va fer que el grup de 
noies i nois pakistanesos i de l’Índia es sentissin protagonistes dins de l’aula. El cas es va 
acabar construint al voltant de les històries de Mandeep, Aysha i Aman. El temps que es 
passa a l’aula d’acollida després d’arribar a Catalunya, és determinant per a l’aprenentatge 
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de la llengua i per a la incorporació amb èxit a l’aula ordinària. Aquest procés es fa més difícil 
quan la família ha emigrat amb fills adolescents i també quan els centres viuen l’aula d’acollida 
com un lloc per a tenir un grup segregat que no doni problemes. Però en el cas de l’Aysha, que 
va estar escolaritzada a primària i que ho recorda com una experiència dura, això ja queda 
força lluny, així com en el cas de l’Aman que fa cinc anys que va arribar i ara ja no és a l’aula 
d’acollida. Tot i així, l’Aysha encara hi passa algunes estones i per a l’Aman que ja estudia un 
cicle formatiu continua essent un espai de referència: 
 

Vaig estar en l’aula d’acollida un any i mig. Al principi quan vaig començar era molt 
divertit, vaig aprendre una llengua nova que no conec ni res i em feia il·lusió i tot. (Aman) 

 
Pel que fa a les dificultats en l’aprenentatge, contrasta la representació que tenen els docents 
del col·lectiu de nois i noies nouvinguts i la visió que en tenen els mateixos estudiants. Això ens 
fa pensar, que a l’escola i a l’institut s’assimila la dificultat en la comprensió i la comunicació 
oral i escrita, que és típica d’una situació d’emigració i es fa extensiva a la resta d’àrees del 
currículum. En canvi, des de la perspectiva de les noies i els nois, que han seguit un procés 
d’escolarització als seus països d’origen la situació es diferent: “A l’Índia el nivell és més alt . 
Estudiar aquí és fàcil si saps català o castellà, per a mi no és difícil” (Aman); “There 
mathematics is very difficult. Here is very simple” (Ranjodh). Per tant, caldria tenir en compte 
les històries escolars de procedència per a articular estratègies que reforcin l’èxit escolar, així 
com intentar evitar el desconcert i la pèrdua de com a mínim dos cursos, pels estudiants que 
han estat escolaritzats en origen: un curs que es passa a l’aula d’acollida i la repetició del curs 
on s’havien quedat.  
 
Pel que fa a l’objectiu principal d’aquest estudi, relacionar les trajectòries d’èxit amb les 
expectatives de futur de les noies, ens trobem davant de dos casos paradigmàtics i 
significatius, que contrasten amb els prejudicis i preconcepcions occidentals que sovint 
aboquem sobre les noies i les famílies del Sud d’Àsia. En el cas de l’Aman: 
 

Pels teus pares, l’expectativa seria que seguissis estudiant i per a tu què creus que seria 
l’èxit? (Judit) 

Jo vull tenir un treball i tinc la il·lusió de guanyar els meus diners, perquè llavors ja 
compliré divuit anys i sempre he estat depenent del meu pare. Vaig a fer ara 
administració i després a veure si trobo algun treball (Aman) 

 
En el cas de l’Aysha: 
 

Per a tu la paraula èxit amb què està relacionada? (Judit) 

Amb el que els meus pares esperen de mi. Sí, perquè primer vull treballar i després quan 
tingui, no sé, 25 anys o així em casaran amb un noi, en el meu país a vegades et casen 
amb algú de la família, el tiet o cosins o així. (Aysha) 

I com ho vius això tu? Ja creus que forma part del...? 

Sí. 

Quan dius el que els teus pares esperen de tu, vols dir que també esperen que estudiïs i 
que ja els hi està bé? 

Sí. 

 
Tot i que sembla que es produeix una distinció clara entre les noies escolaritzades a Catalunya 
més enllà dels setze anys i les que no ho estan, o les que són enviades als països d’origen 
durant l’escolarització obligatòria, podem dir que en el cas de les noies que acaben l’ESO i 
continuen els seus estudis, l’educació els està oferint oportunitats de futur. En la visió de les 
famílies de les noies i també dels nois que hem entrevistat al llarg de la recerca, predomina la 
idea que volen el millor per als seus fills i filles i que això passa per una bona formació: 
“Everything you want to do, do it” (Ranjodh), una afirmació que es fa en un grup de conversa on 
també hi ha Mandeep que assenteix amb el cap. 
 
En aquest context i com es veurà també en d’altres casos, les dificultats en el procés 
d’adaptació a l’escola vénen donades per dues raons: una concepció diferent de 
l’ensenyament-aprenentatge, on l’autoritat del docent i del coneixement és substituïda en el 
nostre país per la interacció i la participació de l’alumna; i en segon lloc, per un canvi en 
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representacions de les relacions de gènere a l’escola, que pot provocar inhibició o assumir 
aquest canvi paulatinament (a vegades sense el consentiment de les famílies): 
 

Al Pakistan en algunes escoles els nois i noies estudien separats i jo vaig anar a una 
escola on no estudiaven nois, estan separats. Al Pakistan [les noies] no parlen amb els 
nois. Amb els germans i els cosins sí però amb d’altres nois del carrer o l’escola no hi 
parlen. Aquí les noies abans de casar parlen amb els nois o xatejar..... amb els nois 
(Aysha) 

 
Després d’editar la prova pilot, vàrem visionar el resultat amb les noies participants, que varen 
ser molt crítiques amb l’audio-visual, atès que esperaven un emmarcament més tradicional de 
l’entrevista. Aquí vàrem saber que la Mandeep s’hauria sentit més còmode fent l’entrevista de 
forma individual i en la seva llengua. L’Aman ens va proposar de tornar-la a fer i focalitzar en la 
“diferència entre nois i noies de religió musulmana i hindú”. Vàrem aconseguir fer una segona 
fase d’entrevistes, on vàrem acceptar les seves decisions sobre com volien ser filmades. 
Malgrat que no va ser tant fluida com la primera fase, els temes que varen emergir es van 
poder abordar amb més profunditat, entre els quals podem destacar: les diferències entre 
Àsia i Europa; la vida a l’institut; el paper de la dot a la tradició; la violència de gènere; la 
vida de les noies alliberades; la relació que estableixen entre estudiar i treballar; i sobretot 
els plantejaments de “viure el present” i no pensar en el futur, així com que les diferents 
decisions “depenen de les persones” i no tant de la cultura o la religió. 
 
Després del període inicial, les trobades amb les noies es van continuar fent de forma 
voluntària als migdies quan acabaven la classe. Durant diverses setmanes vam tenir dificultats 
per a reunir-nos, ja que elles no acabaven totes a la mateixa hora i havien de dinar i nosaltres 
tenim dificultats per arribar sempre a la mateixa hora. Vàrem acordar fer un cine-fòrum, que 
prepararíem conjuntament, per aprofundir en el debat sobre les relacions de gènere. Per a 
abordar les relacions de gènere en la seva vida com a joves a través del cinema, les 
nostres referències com a investigadores eren La boda del monzón (Mira Nair, 2001) i Slumdog 
millionaire (Danny Boyle, 2008), que van quedar completament desarticulades en conèixer les 
seves propostes. Ens varen recomanar que comencéssim per veure el serial Bandini a través 
d’Internet.

6
 

 

 
Figura 3. Imatges de la narrativa àudio-visual (IES Badalona VII) 

 
La pel·lícula que ens van proposar per a visionar conjuntament va ser: Kambakkht ishq 
(Damned Love –en anglès- ,  Sabbir Khan, 2009).

7
 Vàrem visionar-la en dues sessions. L’Aman 

ens va explicar que havia triat aquesta pel·lícula perquè parlaven una mica en anglès perquè 
l’entenguéssim, i perquè l’actor que hi sortia sempre feia pel·lícules molt divertides, i que sovint 
les miraven a casa. Aquest film de Bollywood és un film comercial, al més pur estil de 
Hollywood i ha estat rodat en diferents països (Los Àngeles, Venècia) la qual cosa posiciona 
els esdeveniments en un context de globalització pensat per una audiència transnacional. En la 
re-interpretació de Bollywood en la diàspora, segons Misha (2002), es produeix una 
“diasporic appropiation of homeland”, i en aquest procés hi intervenen diferents mitjans de 
distribució: el vídeo i la televisió per cable, però ara també hem d’afegir-hi Youtube, Internet i 
els DVD. Aquests visionats també contribueixen als processos de construcció de la subjectivitat 
de les dones immigrades que es mouran entre les noves oportunitats i la mitificació de la terra 
natal: 
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The diasporic social selves that I have in mind here are not some ideal, perfect 
community or comunities but are in fact marked by strong ambiguity and self-
contradiction, by a double subjectivity, a double consciousness (Radhakrishnan 1996). 
Bombay Cinema, however, disarticulates this heterogeneity through a form of cultural 
intervention that must always keep both the non-negotiable primacy of the homeland and 
a unified response to it intact. (Mirsha, 2002: 238) 

Així, en el guió d’aquest film, la protagonista que és cirurgiana es resisteix a acceptar les 
posicions de la seva societat d’origen sobre el matrimoni. Tot i així, és un film ple d’estereotips 
sobre la feminitat i la masculinitat, ja que a més de les actituds que s’associen sense qüestionar 
els diferents sexes, el film narra un estil de vida sofisticat i de luxe on predominen la moda, 
l’estètica, els vehicles, les joies, etc. Un cop superada la sorpresa, el film ens va permetre 
observar quins són els productes de consum de masses pels joves de l’Índia i del Pakistan, i 
abordar a través del seu contingut, les expectatives, els desijtos i els posicionaments 
subjectius de l’Aman respecte la vida, els estudis i la professió i el matrimoni: 
 

A mi m’ha sorprès molt com surten les dones i els homes representats a la pel·lícula... 
[riures] M’ha sorprès molt quan hi ha violència, m’ha sorprès molt quan ballen, però 
també això com són els homes i com són les dones i m’agradaria saber -què en penseu? 
(Montse) 

Aquesta és la pel·lícula nova, però normalment ja van amb aquest tipus de roba, ja hi ha 
pel·lícules més antigues però no tenien subtítols... (Aman) 

Però vosaltres penseu que els nois i les noies són així? Vosaltres sou així o us agradaria 
o penseu que retrata una forma de vida que us agradaria tenir...? Perquè la noia és 
metgessa i el noi és model, no?  

No, jo no sóc així. El noi és actor... Aquesta noia no es voldria casar pel que ha passat 
amb la seva mare i la seva germana, pel que ha fet el seu pare amb la seva mare i el 
que ha fet el cunyat amb la germana. Ha vist les persones que després del matrimoni fan 
mal a la gent i ella no volia casar-se, pensa que és millor estar soltera que casar-se. I 
també pel que ha passat amb la seva amiga que l’han tractat malament... 

El que passa és que la seva amiga, si no ho he entès malament s’acabarà divorciant o 
no, però hi ha aquesta possibilitat. 

Sí, perquè li han donat tres mesos per... [reconciliar-se] 
 
En el visionat hi havia l’Aman i 3 nois més que varen participar en la conversa – en una part del 
visionat també va ser-hi la Mandeep. Quan els preguntem als nois si se senten identificats amb 
la imatge dels homes de la pel·lícula, en Ranjodh respon “we are different guys” entre la 
timidesa que els aclapara i els somriures. L’Aman està interessada en el final de la pel·lícula i 
explica: “quan veus la pel·lícula al final el noi canvia però la noia no canvia. El noi s’enamora de 
la noia, però la noia només l’ha utilitzat, perquè s’ha quedat el rellotge en el seu estómac, 
només el vol operar”. Quan la Joanna explica que l’ha sorprès que “les dones dominaven molt i 
la protagonista és molt dura amb els homes”, llavors l’Aman insisteix en el seu argument que 
després del matrimoni els nois no respecten les dones i que se sent identificada una mica 
amb la noia. En aquest film – que posa en joc valors similars a les pel·lícules occidentals, una 
mena de barreja entre els films protagonitzats per Van Damme i Gwyneth Paltrow – podem 
veure seguint a Richards (citat a Gokulsing & Dissanayake, 1998) les diverses estratègies 
que s’acostumen a fer servir per desplegar la feminitat i el desig sexual com ara: l’ús de 
les robes tribals, les seqüències de somni i els saris mullats, entre d’altres. Tot i el reforçament 
dels estereotips, culturalment, la fantasia emergeix en diluir-se ficció i realitat, quan les 
coreografies i els somnis pertorben el relat tradicional, amb l’ús de la paròdia i la capacitat de 
riure’s d’una situació que pot ser dramàtica. 
 
Per últim, els processos d’hibridació cultural i de gènere en la construcció de la identitat i 
del desig es fan més presents en la filmació domèstica que l’Aman porta a terme en forma de 
diari durant quinze dies. A la seva habitació, la cultura visual dels videojocs i La saga 
Crespúsculo construeix el seu espai privat. La relació i circulació de l’espai privat a l’espai 
públic és un altre dels temes que hem de repensar des de la perspectiva postcolonial. La seva 
insistència en què després de classe només es dediquen a estudiar o que quan es troben amb 
d’altres noies també és per aquest motiu, contrasta amb el consum i el lleure domèstic de les 
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joves i la circulació en l’espai públic que sempre es fa amb la família, ja sigui per passejar per 
Badalona o per anar al temple. 
 

2.3.2. La formació i orientació professional de les noies en l’àmbit de la salut i la 
cura dels altres a l’IES Eugeni d’Ors  
 

Dos dels aspectes que més ens van cridar l’atenció en iniciar el treball de camp a l’IES Eugeni 
d’Ors varen ser: en primer lloc, la magnitud del centre i la concentració de nouvinguts i fills 
d’immigrants en aquest centre, la qual cosa en el cas de les noies procedents del Sud de l’Àsia 
implica que hi ha més d’un grup i que són força visibles; i en segon lloc, el fet que les cinc noies 
que finalment han participat en l’estudi: Aysha, Ranjit, Binish, Hardeep i Sadaf – dues d’elles de 
l’Índia i les altres tres del Pakistan amb edats compreses entre 17 i 20 anys – estan estudiant 
cicles formatius. Quatre de les noies entrevistades formaven un grup cohesionat procedent del 
Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i la cinquena estudia el Cicle formatiu 
de grau superior de Laboratori de diagnòstic clínic. Algunes de les noies havien finalitzat els 
seus estudis de l’ESO al mateix institut, mentre que d’altres s’havien incorporat a l’IES Eugeni 
d’Ors després d’haver acabat els estudis d’ESO en instituts de la zona. 

 

 
Figura 4. Imatges de la narrativa àudio-visual (IES Eugeni d’Ors) 

 
El procés de treball amb les noies ha tingut dues fases diferenciades: en la primera fase, 
després d’una primera trobada per a explicar el projecte i portar a terme la negociació, vàrem 
realitzar una entrevista grupal de llarga durada que va ser enregistrada en àudio, que en aquest 
cas, ens ha proporcionat la major part de les dades de la recerca, atès que va ser una conversa 
on vàrem abordar en profunditat diversos temes i vàrem poder recollir els diferents punts de 
vista; en la segon fase, hem treballat a partir de la imatge fotogràfica, de forma que hem facilitat 
la realització de tallers de recerca i producció d’imatges. 
 
Durant la conversa amb les noies els temes que varen sorgir són: 
 
a. La vida a l’institut és molt diferent que a les escoles dels països d’origen. Aquí van fer 
referència a l’organització dels espais, dels temps i de les relacions. A més de les diferències 
en l’organització de l’horari i les assignatures, quan afirmen que aquí tenen classe matí i tarda i 
que cada dia fan totes les assignatures, també destaquen que “els alumnes aquí no respecten 
al professor”. Amb aquest cas, es repeteixen les afirmacions sobre la dificultat amb la llengua i 
els canvis en l’aprenentatge de les matemàtiques, que hem comentat en el cas anterior, i 
sobretot, es confirmen els canvis en les representacions culturals sobre els processos 
d’ensenyament-aprenentatge i les interaccions entre alumnes i professors. 
 
b. Aprenentatge de la llengua. Pel que fa a la llengua, les noies expliquen que assolir-la 
implica que “ja pots fer totes les coses”, valoren positivament saber català i castellà, i que en el 
seu procés formatiu aquest domini de les dues llengües és clau per a poder realitzar les 
pràctiques, que les noies del cicle formatiu de grau mitjà fan a les tardes en diverses farmàcies 
de la ciutat i que requereixen una atenció al públic. 
 
c. Sobre l’elecció de farmàcia. Les noies expliquen que des de petites han volgut cursar 
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estudis relacionats amb la salut i que estiguin orientats a ajudar a la gent. Diuen que tant a 
l’Índia com el Pakistan, les dones que treballen ho fan en aquests àmbits i que això és una 
referència per a elles, tot i que també hi ha dones professores. De nou, es produeix una 
distinció marcada per les posicions de sexe, ja que sembla que els nois s’orienten cap als 
estudis d’ingenieria i informàtica. 
 
d. Les pràctiques. Al mateix temps que reconeixen que les assignatures del cicle formatiu 
tenen una visió del coneixement i de la formació que afavoreixen que les estudiants assoleixin 
competències directament relacionades amb la professió, les alumnes valoren molt 
positivament les pràctiques. A més de vincular-ho amb l’aprenentatge de nous coneixements i 
competències, destaquen la relació i comunicació amb la gent i això fa que es sentin més 
integrades en el barri on les realitzen. 
 
e. La diversitat a l’institut. Consideren que “està molt bé conèixer tantes religions, tants 
països, les diferències...” que viuen a l’institut. Unes diferències que associen a les persones, 
les famílies i també a la cultura. En aquest cas, torna a aparèixer la sorpresa de que els nois i 
noies comparteixin espais formatius, en comparació amb algunes escoles dels països d’origen, 
però es viu amb normalitat. 
 
f. El barri. Les primeres crítiques sorgeixen quan els preguntem pel barri. Aquí, es mouen entre 
dues posicions: la primera, és la que explica que el cap de família quan va decidir muntar el 
negoci i comprar un pis al barri, no tenia prou coneixement del context, ens aquests casos és la 
mateixa família que ho viu com una equivocació; en el segon cas, les noies distingeixen entre 
les diferents parts del barri, si es viu més al nord “és millor, més tranquil, hi ha més espanyols i 
no hi ha tant soroll”. Sigui quina sigui la seva posició, en el cas d’aquest grup de noies, que 
tenen limitat l’accés a l’espai públic – més enllà de l’institut – la percepció d’inseguretat encara 
fa que els seus trànsits i circulacions per la ciutat siguin més acotats i vigilats. 
 
g. La relació entre estudis, família i matrimoni. Totes les noies destaquen que estudien per 
tenir un futur millor, una bona feina i una bona família. En aquest sentit, es senten un grup 
privilegiat, ja que hi ha noies de la seva comunitat que no estudien perquè les famílies no volen. 
També distingeixen entre les famíies que deixen que les noies continuïn els estudis i la feina un 
cop casades i les famílies que no, constaten que aquesta decisió depèn de les famílies. 
Destaquen en el seu relats que les noies que no estudien, sovint es queden fent coses de la llar 
i que també n’hi ha que realment no tenen ganes d’estudiar. Es tracta d’un grup que es perceb 
diferent d’aquest altre grup de noies, que afirmen que “encara tenen ganes d’estudirar, 
d’estudiar més”, que volen arribar a ser algú i que en tot cas després ja es casaran i formaran 
una família, que sembla que llavors la vida s’acabi. Tot i així, no associen aquesta decisió a 
venir a Europa sinó que es tracta d’un posicionament ja adoptat des dels seus països d’origen, 
amb les referències d’altres dones professionals com a models identitaria i que té el 
recolzament de la família.  
 
Pel que fa al casament, tot i acceptar la tradició, les noies destaquen que mai els hi imposaran 
el noi amb qui es casaran, que hi ha un procés de demanar i consultar a la noia sobre si s’hi 
volen casar o no. Tot i així, reconeixen que és millor que sigui musulmà, en el cas de les noies 
pakistaneses. Aquí l’explicació que transmeten és força interessant, ja que conceben l’islam 
com a la religió més antiga i la que té un estatus més alt, d’aquí que no està ben vist que elles 
es casin amb un noi d’una altra religió que consideren inferior. En canvi, un noi sí que es pot 
casar amb una noia d’una altra religió, atès que seria la noia la que canviaria el seu estatus, 
que llavors passaria a ser més alt. 
 
h. El paper de la religió i vestir mocador. El moment de tensió més significatiu de l’entrevista 
es va produir en plantejar el tema de la religió i concretament a partir de la decisió de vestir o 
no el mocador. L’estranyament va sorgir entre les investigadores i una de les noies, però també 
entre dues de les noies pakistaneses que mantenien posicions completament oposades. Una 
de les noies ens explica, que degut a les dificultats viscudes en una altra escola i com a procés 
d’identificació amb la seva comunitat i religió ha començat a vestir el mocador. Afirma que quan 
era al seu país d’origen no sabia gaire de religió i que els seus pares no han interferit en 
aquesta decisió, i té mot clar que si a la feina li demanessin que se l’ha de treure no ho faria. 
En front d’aquesta actitud militant, es contraposa la visió de les noies de l’Índia i d’una de les 
altres noies del Pakistan que no assumeix que aquesta sigui una de les lluites en que es vulgui 
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implicar, s’ho miren amb escepticisme i com a quelcom que forma part de les decisions que 
pren cadascú lliurement. 
 
i. El temps lliure i l'oci. Les noies atorguen molt valor a l’estudi i no veuen el temps d’oci ni les 
activitats lligades a l’oci com a quelcom desitjable. En molts casos, això és fruit de la negativa 
de les famílies a que puguin sortir i que per tant comporta que passen el temps a casa, és fruit 
d’una certa resignació i també que no els semblen atractives les activitats que poden fer fora de 
casa, com ara anar al cinema o sortir amb les amigues. En síntesi, a més de les dificultats en 
poder sortir, no existeix un mercat que s’orienti cap a les seves activitats, desitjos i 
preferències.  
 
j. Tenir èxit i les perspectives de futur. Per últim, pel que fa al futur, es recupera la idea de 
“viure el present” que ja havia sortit en el treball de camp en l’IES Badalona VII, diuen: “encara 
hem d’acabar això... els cicles formatius no són fàcils. Després ja pensarem en una altra cosa”. 
Quan els hi preguntem què significa l’èxit per a elles es produeix un gran silenci i quan els 
demanem pels seus somnis afirmen: “jo tinc ganes d’ajudar a la gent. D’ajudar a la gent que no 
té feina” i sostenen que els agrada la vida a Catalunya, ja que que “que aquí la gent és menys 
racista que en d’altres països d’Europa”. A diferència del que ens hem acostumat a donar per 
fet, a elles no els passa pel cap la idea de tornar als seus països d’origen, ja que això suposaria 
tornar a començar de zero i valoren molt positivament la trajectòria formativa en la que estan 
immerses. 
 
En relació amb la segona fase de producció d’imatges, s’han portat a terme tres tipus 
d’accions: (a) per tractar de descentralitzar la producció d’autorretrats i de no focalitzar en la 
representació dels seus cossos, vàrem animar a les noies a cercar imatges al google. La sèrie 
d’imatges obtinguda és molt interessant des de la perspectiva de contrastar les seves 
autorrepresentacions amb les representacions de les dones del Pakistan i l’Índia en un món 
globalitzat; (b) en segon lloc, com a investigadores, vàrem voler representar visualment el 
context en el qual està localitzat l’institut i el barri; i per últim, (c) les noies es varen convertir en 
productores d’imatges, fent servir les seves pròpies càmeres i enviant-les per correu electrònic. 
En aquestes imatges, principalment es representen a sí mateixes en els espais dels laboratoris 
de l’institut com a professionals en formació, envoltades dels objectes, estris i materials amb 
què hauran de treballar, i en menys mesura, retraten el context de l’institut fora de les aules. 
Cal afegir que les noies estan familiaritzades amb el món de les imatges i els àlbums 
fotogràfics i que la majoria d’elles tenen un perfil obert al facebook. 

 
2.3.3. Imaginar-se el futur professional a partir de l’experiència escolar en el cas 
de les alumnes de l’IES Miquel Tarradell 
 
En aquest centre, situat al centre del barri del Raval,

8
 hem fet el seguiment de sis noies, cinc de 

les quals procedeixen del Pakistan i només una de la Índia. D'aquestes, quatre noies estudien 
4rt d'ESO i dues més 1r de Batxillerat. Hem centrat aquest informe en alguns elements clau 
com ara l’experiència escolar i les expectatives de futur, en relació amb les quals el gènere té 
un paper important.  
 
En relació amb l’experiència escolar, és important reconstruir les seves experiències a l'aula 
d'acollida. En general les noies valoren positivament l'experiència a les aules d'acollida, 
especialment perquè els facilita l'adquisició de la llengua d’acollida, tot i que consideren que 
passen massa temps separades de la resta de companys i companyes. També troben massa 
simples els continguts que s’hi imparteixen, en estar supeditats al coneixement de la nova 
llengua, que sovint no es correspon amb els coneixement escolars que porten del país d’origen. 
 

Es que yo quiero estudiar cosas que tienen más información, pero en el aula d’acollida 
hay sólo vocabulario y eso, ¡estudios de niños! (Maham) 

 
Un aspecte que critiquen tant del centre com de l’aula d’acollida és l'alta concentració de nois i 
noies de la mateixa procedència geogràfica i lingüística, fet que segons elles els dificulta 
enormement l'aprenentatge del català i el castellà i acaben parlant entre elles amb les seves 
llengües maternes. Aquesta qüestió es repeteix i es manté no només a l'aula d'acollida, sinó 
també en tota l'escolarització, donat que és un centre amb un percentatge d'immigració molt 
gran. 
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Yo creo que en aula de acogida no tenía ningún pakistaní y ahora en cambio ves y hay 
un montón de pakistaníes y dices: ¿cómo van a aprender éstos? Porque entre ellos 
hablan el mismo idioma y no aprenderán. (Madia) 

 
Aquest fet matisa algunes conclusions sobre l’impacte de la concentració migratòria escolar en 
els resultats acadèmics. On alguns estudis xifren aquest impacte en la procedència de classe 
de les famílies (Cebolla, 2009:19), les noies en canvi ho interpreten exclusivament en termes 
d’aprenentatge de la llengua. No obstant, no es pot desestimar el fet que la concentració de 
població migratòria en un mateix barri per accessibilitat al preu de l’habitatge determina la 
configuració social del barri i del centre escolar (Cebolla, 2009: 23-24). 
 
Amb tot, la valoració de la seva experiència d'escolarització aquí és bona, consideren que les 
estan preparant bé, tot i que assenyalen que en els seus països d'origen el nivell és més difícil i 
molt més alt en general. Consideren que aquí l’ensenyament de la llengua anglesa és 
insuficient (algunes d’elles havien assistit a escoles on la llengua vehicular era l’anglès) i que 
les metodologies d'impartició de les llengües són repetitives. Alhora a les famílies els preocupa 
el poc nivell d'anglès així com l'especificitat cultural i la utilitat futura del que s'aprèn més enllà 
de context espanyol.  

 
El nivel de inglés que tenéis aquí y el nivel comparado ahí yo te lo digo claramente el 
inglés de Bachillerato que estamos haciendo aquí, lo hacemos ahí desde primero hasta 
cuarto de primaria. (Ani) 

 
Amb tot, cal redefinir el que entenen per “difícil” i “nivell alt”: afirmen que aquí el professorat és 
més proper i explica les coses amb més deteniment, mentre que als seus països d’origen són 
estrictes i transmissius, i fins i tot imparteixen càstigs físics. Totes reiteren que aquí existeix 
una manca de respecte de l'alumnat cap al professorat. Per tant sembla desprendre’s que 
la dificultat percebuda a les escoles d’origen rau en l’autoritat, l’exigència i en l’absència de 
suport i seguiment pedagògic. No obstant, una de les noies troba a faltar els moments que 
tenia a Pakistan d'estudi entre hores de classe, per poder fer deures, llegir o compartir i 
potenciar més la creativitat en els nivells alts d'escolarització, com en el Batxillerat. 
 
L'arribada a Catalunya i al centre es fa especialment difícil els primers dies, atès que la seva 
escolarització va ser a escoles amb separació de sexes o, en el cas que el centre fos mixt, 
en aules dividides segons sexe. Això els dificulta al principi la interacció i el treball amb nois, 
per la incomoditat que els produeix. També es fa difícil el tracte amb docents homes per ser el 
primer cop que en tenen. Un altre element pertorbador té a veure amb el tipus de continguts 
impartits, especialment els relatius al cos, la sexualitat, o l'educació física. Assenyalen el grau 
de deteniment i explicitació amb què s’expliquen les qüestions vinculades a la sexualitat, i 
prefereixen no explicar tot el que estan aprenent a les seves famílies. També es topen amb la 
dificultat de fer educació física degut a la roba esportiva que les famílies, i elles mateixes, 
troben que les exposa massa a les mirades i judicis dels altres (especialment dels nois). 
 

 
Figura 5. Imatges de la narrativa àudio-visual (IES Miquel Tarradell) 
 

Finalment valoren de forma molt positiva les sortides i excursions ja que sovint són l’única 
oportunitat de sortir del barri o dels límits familiars. Tot i així, en la majoria de casos no tenen 
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permís per passar una nit fora de casa, excepte en el cas de la noia Índia. Això ho podem 
relacionar amb la major o menor llibertat de què gaudeixen per sortir de manera independent, 
ja que algunes noies ho vinculen amb la possibilitat d’aprendre informalment qüestions 
bàsiques com l’idioma, la socialització i l’autonomia en general: 
 

El meu germà sí [té permís per sortir] però jo no. [Per anar a l'Institut sí però [per a] altres 
coses no. El meu germà, sí. Per això el meu germà sap més que jo: castellà, català... 
Sap més.(Farzana) 

 
Les condicions de la seva mobilitat espacial són diverses. El cas de la noia que acabem de 
veure és, juntament amb el de la seva cosina, el que mostra més limitacions, fins al punt que 
les sortides son sempre en companyia de la família, molt poc freqüents (al voltant d’un cop per 
setmana) i solen consistir en visites mútues. També hi ha un control sobre els seus usos 
d’Internet, com per exemple quan el germà petit d’una d’elles la va convèncer que s’esborrés 
de Facebook pel risc que es relacionés amb nois. En els casos de les altres noies, la sensació 
de major independència de moviments és molt valorada i fins i tot celebrada (com veurem, 
aquest fet no condiciona només la seva realització personal, sinó que també té efectes sobre 
les seves trajectòries formatives). Aquesta menor presència en l’espai públic, fa que es doni un 
ús intensiu de l’espai privat, ja sigui per ballar danses de Bollywood o per veure sèries i 
pel·lícules per Internet, sovint amb continguts romàntics o idealitzats de les relacions afectives i 
l’adolescència. 
 
Pel que fa a qüestions d’identitat, cos i gènere, com vèiem, la pressió sobre les formes 
apropiades de vestir és un element que apareix en tots els casos. Portar o no mocador esdevé 
l’eix central de la diferència, per exemple quan al centre s'han de treure els mocadors a petició 
del professorat, però un cop fora del centre se’l tornen a posar (de nou, la noia índia és 
l’excepció, així com Ani, que es va criar a Londres). 
 
Un altre aspecte que ens sembla important destacar per les conseqüències que pot tenir en la 
continuïtat i expectatives de futur en les seves vides i estudis, és la proximitat geogràfica del 
centre. Aquest és un dels arguments principals que determina l’elecció de centre i que 
condiciona  que les famílies les autoritzin a continuar estudiant batxillerat. Si bé algunes 
voldrien cursar-lo en un altre centre amb menys presència d’immigració, les famílies no ho 
autoritzen degut a la distància. 
 

[No me gusta el bachillerato aquí porque] hay muchos pakistaníes. Hay mucha gente de 
Pakistán, de Bangladesh. Quiero estar con españoles para así tener un nivel más alto, 
porque si no, hablamos todo el rato el mismo idioma. […]  [Pero al final no voy a hacer el 
bachillerato en otro centro porque] mis padres no me dejan. Dicen que está lejos. Hay 
que ir con metro y todo por la mañana.(Rajinder) 

 
Malgrat que algunes encara no hi han pensat, la majoria d’elles tenen l’aspiració d’un futur 
professional (dret, medicina, odontologia...), un treball en relació amb els estudis realitzats, 
una independència econòmica, i un reconeixement familiar. Aquesta és una aspiració que la 
majoria de famílies també comparteixen, com assenyalen altres informes (Cebolla, 2006), i que 
en part condiciona l’èxit acadèmic efectiu (Portes, Aparicio y Haller, 2009). 
  

En el futuro me imagino que estoy trabajando, tengo clínica y soy dentista. (Maham) 
 
També es dóna una presa de decisions sobre el futur professional basada en el suport a la 
família i a la comunitat més àmplia. Aquest és el cas de MD, la noia que expressa amb més 
claredat la seva opció d’estudis superiors, i que vol fer dret per tal d’especialitzar-se en 
estrangeria i ajudar així a persones en que han d’enfrontar-se a processos legals complexos i 
desconeguts, com en alguna ocasió s’ha trobat la seva família. També ha estudiat els drets de 
les dones en el matrimoni a la mesquita i defèn la seva futura autonomia econòmica: 
 

Es mejor tener una carrera por tu cuenta y que el marido no te esté diciendo 
continuamente “tu estás viviendo por mí o porque yo trabajo”. No, o sea yo traeré mi 
sueldo y si lo acepta bien y si no pues que se aguante. (Madia) 

 
Però la permanència en els estudis a llarg termini també depèn del matrimoni, el qual 
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determinarà en gran mesura l’opció per cicles formatius, de menys durada que una carrera 
universitària. Semblaria doncs que el factor que condiciona l’elecció d’una carrera superior o un 
cicle formatiu no és tant l’èxit acadèmic, o les aspiracions, sinó les expectatives familiars de 
matrimoni (pel que fa a l’edat), i les decisions subsegüents, com per exemple el lloc futur de 
residència en funció del marit (es dóna per suposat que aquest matrimoni serà sempre amb un 
compatriota). En aquest sentit, no es confirma el que sostenen alguns informes (que no 
desagreguen per nacionalitat o gènere) segons els quals les famílies immigrades consideren la 
formació professional com menys desitjable que la superior (Termes, 2009: 3-4). En relació 
amb el matrimoni, una de les noies afirma: 
 

Mi madre no quiere que cuando nos casemos vengamos en España , dice “podéis iros 
en cualquier parte del mundo “[...] porque con el chico que vendréis, si no le gusta, si 
no quiere estar aquí. Ojalá... ese chico quiere estar viviendo en Pakistán, no quiere ir 
fuera del país [...] el idioma de aquí es difícil. 
 

2.3.4. Immigració, classe social i territorialitat de gènere: transitant de Can Serra 
al centre comercial 
 
Per a la Rukshinda (32) i l’Asma (28), ambdues procedents del Pakistan-Panjab, aprendre 
castellà no constitueix el primer pas per poder accedir al món laboral, malgrat que reconeixen 
la importància del domini del castellà o el català com a prerequisit per treballar. No obstant 
això, la seva condició de nobles segons el sistema de castes els impedeix treballar en una altra 
cosa que no sigui les seves professions d'origen, encara que els seus marits –sense titulació 
universitària- sí que ho fan (el marit de la Rukshinda és taxista i el de l’Asma, ajudant de cuina 
en un restaurant). 
 

 [My husband says] I give you everything, so why you need a job? (...) [Our husbands] 
they don’t mind if I have a good job, but if I go for a very like a ...at the shop, they mind. 
It’s not about the ego ...we are from a very noble families, they don’t like to do this kind of 
jobs. (Rukshinda) 

 
D’altra banda, la Rukshinda i l’Asma pertanyen a aquell grup acomodat de dones immigrants 
pakistaneses del que ens va parlar la Shabana. Són mestresses de casa sense fills, tenen 
temps de sobres i tal com elles han comentat més d’un cop, la seva preocupació més gran és 
anar de compres a La Farga de L’Hospitalet. No fan altres activitats, s’aixequen tard degut als 
horaris dels marits que tenen torns de nit. En paraules de la Rukshinda, es consideren “lazy 
women”. En termes generals, les raons  per les quals van decidir assistir a  classes de castellà  
a Can Serra tenen més a veure amb valorar el castellà com a eina de socialització, 
d’empoderament territorial, com un exemple d’integració a la societat d’acollida i com un valor 
afegit al seu  capital cultural. 
 
Alguns dels temes que han anat sorgint en les entrevistes són els següents: En relació amb la 
construcció de la subjectivitats 
 
a) Capital cultural com a valor per comprendre els valors i estils de vida de la societat 
d’acollida. Es perceben com a portadores d'un capital cultural elevat, entès no tan sols en 
termes d'una formació acadèmica (amb títols universitaris), sinó que també ho és la seva 
experiència sobre com entendre la vida. Es representen com a portadores de valors i de 
pràctiques que ofereixen un contrast interessant en relació amb les representacions 
monolítiques de la dona del sud d'Àsia (formes de reduccionisme a les que elles consideren 
que han estat sotmeses: dones sense estudis, passives, oprimides, de classe cultural baixa). 
 
b) Localitzacions davant del prejudici envers els col·lectius immigrants a 
Catalunya/Espanya: la inseguretat com a base dels prejudicis. En el context d'acollida 
(L'Hospitalet, Barcelona), el col·lectiu immigrant i nadiu participa de la definició de persona 
immigrant (no fan distinció home-dona). És a dir, el sentit i el significat de ser una persona 
immigrant, la construcció de la seva identitat, no només depèn del recorregut vital propi (casta 
alta, família respectada, amb titulació universitària...), sinó de les definicions que es 
construeixen en el mateix context d'arribada. Els prejudicis i estereotips tenen molt a veure, i la 
sensació de ser localitzada com a persona de quarta categoria o de ser una amenaça o una 
molèstia –al supermercat, per robar treballs o fer servir la sanitat pública–, es bastant habitual. 
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Per a les dones, els rètols xenòfobs de Ciutadans a la sortida del metro (que poden llegir 
perfectament), així com els prejudicis tenen una base que és la inseguretat. Inseguretat per 
part dels Estats, dels grups socials, etc., que legitimen un cert paradigma històric i cultural 
comú davant la pèrdua de sobirania i control. El camp cultural esdevé  un argument per marcar 
les diferències entre l'ètnia nacional i tota mena de minories, especialment respecte d'aquells 
col·lectius d'immigrants percebuts com a amenaça (Appadurai, 2007). 
 

The people who are very insecure have these [stereotyped] ideas (...) for example, when 
you talk to the sindhi people you just change your language. They minded very much. If 
you change their language and you put some words to it, they minded. (...) If you speak 
pashtun language, they minded (...) when you are insecure you are very possessive of 
your things. If you are not insecure, and if everybody change things, you never mind, and 
things spread out and people know about it very much [és el cas de l’urdú al Regne Unit 
que cada vegada és més comú parlar-lo entre els immigrants i no immigrants]. 
(Rukshinda) 

 
Aquest exemple té a veure amb la trajectòria educativa de la Rukshinda. Ella va fer els seus 
estudis a Karachi, la capital financera pakistanesa en la qual conviuen una gran varietat 
d'ètnies pakistaneses i pashtuns afganesos. El tema del nacionalisme sindhi està lligat als 
problemes econòmics i tenyeix el camp cultural. El 60% dels habitants de Sind, són sindhis en 
la seva majoria pagesos sotmesos a les famílies terratinents feudals, amb una economia 
estancada i de gran inflació (Figueres, 2007). Les tensions amb els mohayirs, els musulmans 
d’origen indi i llengua urdú que són majoria a Karachi s'han agreujat en els darrers temps. El 
cas que explica la Rukshinda és un exemple de com ella percep aquesta situació de 
nacionalisme. 
 

 
Figura 6. Imatges de la narrativa àudio-visual (Can Serra) 

 
c) Voluntat d’integració, en el sentit de reconeixement i de respecte envers les persones 
que conformen la nova cultura que acull. Davant l’encontre amb l’Altre (natiu) apareix la 
necessitat de determinar i de definir qui sóc jo i qui és l’Altre. 
 

At the university level they [the teachers] said nothing is wrong, it is your mind who says 
“wrong” (...) everything has different aspects (...) [With respect to the salesman] If 
someone is talking to me not in a good sense, I understand  (...) we are the immigrants 
so we tolerate, firs of all. That’s in my mind. They are not the immigrants and I 
understand the situation he his facing [the salesman]. My education helps me 
understanding the people, the culture, their norms. (Rukshinda) 

 
Pel que fa als processos d’escolarització i formació a Catalunya ens hem centrat, en primer 
lloc, en la importància d’aprendre castellà al CFA com a forma de socialització. Aquest tema té 
relació amb darrer punt d’aquesta secció i amb el control de l’espai. En segon lloc, 
l’aprenentatge del castellà/català té relació amb la necessitat de reconeixement de la dona 
pakistanesa com a portadora de un nivell de formació i qualificació. La seva missió es aprendre 
l'idioma de la societat d'acollida. No obstant això, se situa a la dona pakistanesa a Catalunya 
com a posseïdora d'un nivell bàsic d'educació. Les que tenen estudis universitaris amb marits 
també professionals, generalment emigren a països anglosaxons en els quals poden 
desenvolupar les seves professions. 
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If you don’t understand anything you are just a handicap person. I think there are lots of 
resources if you want to study. There are not excuses for not learning (Rukshinda). 

 
També es deixen entreveure les diferències entre una dona soltera i una casada, la primera, 
amb més possibilitats per a integrar-se (aprendre el castellà és una forma d’integració).  
 

The majority of Pakistani women are now educated (...) if they are single they prefer to 
learn (Spanish, Catalan) and if they have a baby, is difficult to manage with them (the 
babies) but I have a friend who has a baby so she manage with the English and few 
words in Spanish...so she easily can handle the situation [to go to the supermarket, for 
example]. (Asma) 

 
Pel que fa al darrer punt d’aquesta secció, volem destacar que en aquest cas aprendre castellà 
permet donar sentit a l’estada a Barcelona, tal com afirma la Rukshinda: “If I don’t learn the 
language [Spanish], the purpose of coming here is not completed. Every time I switch on the TV 
I learn two or three new words. That’s why I don’t see the Pakistani channels or the Indian 
channels”. 
 
En l’àmbit de la integració cultural i la tolerància, sovint s’entén com a la plena acceptació dels 
valors i estils de vida de la nova societat, i que comporta una actitud de tolerància. Tolerar 
significa acceptar allò que no es pot canviar, encara que impliqui acceptar un sentiment de ser 
tractats com a ciutadans de segona classe en matèria de drets civils –i no ser respectats. Per 
exemple, la Rukshinda i l’Asma van haver d’ensenyar las seves bosses al  “segurata” del 
Caprabo. Al respecte, la Rukshinda va dir: “we tolerate it, but it was very insulting. I mean, they 
have cameras, you are working there, why people think we are robbers (...) but I see they are 
doing their jobs (...) from my point of view is insulting, but on the other hand, for them is very 
compulsory to check if they have any doubt. So I think is also a kind of tolerance”. 
 
En una altra ocasió, a la Rukshinda li van robar la cartera amb 500€, el NIE i les targes de 
crèdit en una sabateria a la plaça Catalunya. Ella i el seu marit van sospitar dels venedors de la 
mateixa botiga. Tolerar significa també acceptar situacions de desconfiança i sospita entre uns i 
altres: “If I’m a costumer for example, I’m a respected person from them [the sales men]. If I left 
something, they have to give it to me back. But they opened my bag and take away things”. En 
aquest context, la Rukshinda afegeix, “I was confused, it was a very bad experience but my 
husband said, ‘O.K tolerate it. Never mind, god will give you more. Forget it, don’t 
depress…next Monday I’ll give you more [Money]’… And at the second day he bought me 4 
[pair of] shoes!” [riures]. 
 
Pel que fa a Migracions, espacialització i mobilitat en un context transnacional i local: 
 
a) Territorialitat de gènere: confinament (Rose, 2002) i tolerància. El confinament s’entén 
en el sentit que queda restringida l'exposició a l'espai públic. El confinament es produeix pel 
codi social que dicta el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Tant allò permès com allò prohibit 
està delimitat en els temps i en els espais. La dimensió espacial la constitueix la casa de la 
família política. La dimensió temporal són certes hores d'un dia en que sense previ avís es pot 
visitar la família. El confinament es viu com a un consens social: la dona casada pakistanesa, 
es trasllada de família com a filla i esposa, per a dur a terme la continuïtat patriarcal, tot i que 
ella mateixa resulta així buidada d'una identitat pròpia, identitat que es tenia de soltera (sobre 
tot professional. En el cas de l'Asma, va ser en casar-se quan va deixar de ser artista visual). 
Aquesta forma de confinament és una forma d’integració en la qual la tolerància és també 
entesa com "acceptar el que no es pot canviar". 
 

En casar-se van haver de marxar a viure a les cases de les seves famílies polítiques 
durant 3 (Asma) i 4 (Rukshinda) anys. Els seus marits eren a Barcelona i els veien un 
parell de cops l'any". El més difícil es aprendre a seguir l'horari de la nova família i a 
‘llegir les cares’ dels sogres per saber com actuar i què fer.   
 
Per a visitar les seves famílies havien de demanar permís a les seves sogres que a la 
vegada demanaven permís al cap de família. Després havien d'esperar a que el xofer 
estigués disponible per dur-les, la qual cosa succeïa després de 3 o 4 dies, sense previ 
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avís. L’única manera de suportar situacions com aquesta, és aprenent a ser tolerant i 
posar-se al servei dels altres.  (Notes de camp, conversació a peu del carrer, 24/03/11) 

 
c) Territorialitat de gènere: control de l’espai –l’empoderament territorial. Ens referim a les 
territorialitats en les que la dona viu la seva relació amb l’espai com a una trobada comunitària 
d’apropament a l’altre, malgrat l’adversitat. La territorialitat s’entén com a apropiació (sentit de 
pertinença) i com a relació amb l’Altre –la comunitat pakistanesa, els altres immigrants, 
L’Hospitalet i BCN. La relació amb el territori és de tipus situacional, es a dir, una relació que es 
va replantejant en les diferents experiències pràctiques, sempre situades en un espai, en un 
temps i en una trama social. 
 

We go to Can Serra to socialize (...) socialization [with classmates] means that we came 
out outside the home, we walk together, we go for shopping, sometimes in the shopping 
[La Farga] we met people from Can Serra. (...) If you speak many languages, the 
socialization is easier for us, obviously you talk about their culture, their way of life... our 
problem in general is French, English... We have in class Romanian girls, so they speak 
Romanian. Socialization is to meet other people. If I speak well, I meet new people and 
learn new things. (Rukshinda) 

 
Here there is a kind of liberty to go outside anytime. In Pakistan there are cultural values 
do not go alone, and it is also because of security of women, but the main difference 
[between BCN and Pakistan] if that we buy everything by ourselves. You go to the 
grocery, in Pakistan we don’t go because our mothers or our servants [do it]. [In Pakistan] 
we went shopping only for ourselves, clothes, shoes, but we are not going for grocery. 
(Asma) 

 
També les dues dones es construeixen com a heroïnes, que van conquerint el lloc, en el sentit 
d'imposar-se a les adversitats que sempre hi són presents. Per exemple, en relació a la situació 
amb el vigilant del Caprabo, Rukshinda va dir: “In Pakistan we are very respected families (...) 
after this, we can’t go there”. Ara van al Condis. 
 
d) Context transnacional, éxit i gènere. S'és una dona reeixida si es té prosperitat 
econòmica, independentment del lloc en el qual es viu. Aquí el desig no es construeix 
individualment (professionalment, per exemple) sinó que respon a l’ordre familiar.  
 

As an immigrant woman I’m a successful woman if I have education, proper living and 
economic prosperity. If you have a good health and obviously the economics of your 
family and yourself is good, you are a successful woman. Economic prosperity means to 
have a good house, a good job, your children go to a good school (...) in every part of the 
world is the same, every woman, every person, wants economic prosperity. (Rukshinda) 

 
En canvi, tot al contrari, l'Asma reivindica la seva necessitat de recuperar la seva identitat  (de 
soltera) com a artista: “may be if I had got more education [in Fine Arts] in Pakistan, I had had 
success there. Now I got married and came here, may be after some time if I have a good job 
and do something in my field, so... I will be a successful woman. 

 
2.3.5. Entre les oportunitats educatives i la vigilància: les noies de l’Associació 
Saha que van a l’institut 

La nostra primera trobada a Martinet va ser amb la Shabana que és la presidenta de 
l’Associació Saha de dones de Pakistan, Índia, Nepal i Bangladesh. En aquells moments 
estaven utilitzant una aula de Martinet per a fer classes de castellà a nouvingudes. L’associació 
Saha  neix al 2005 (sota el nom Al Falah) i té com a objectius facilitar la integració de les 
dones. Finalment vam centrar les entrevistes en 4 noies originaries de Pakistan (Lahore): 
Nawal, de 16 anys (4art d’ESO);  Amna (Kiara), de 15 anys (3er d’ESO), Asma, de 17 anys 
(2on de batxillerat científic) i Samer de 14 anys (1er d’ESO). 
 
Hem intentat, amb elles, trobar el fil conductor de la seva vida educativa que tan íntimament 
està relacionada amb la seva procedència i la seva condició de dones, vinculant així, gènere, 
immigració i educació. 
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Tenen pocs records del temps que van anar a l’escola al Pakistan ja que van venir quan 
eren bastant petites, però sí que recorden escoles grans on els nois i les noies anaven separats 
i tots i totes portaven uniformes. Potser l’ Asma que va venir quan feia 6è de primària és la que 
més recorda l’escola allà i diu que era difícil. Ella considera que els estudis allà són més “durs” 
que aquí, principalment en el tema de l’anglès i les matemàtiques.   
 

El inglés de aquí de 1º de ESO es que en Pakistán se hace en 3º de primaria. (Asma) 
 
L’educació a Pakistan és més tradicional i destaquen el tipus d’exàmens que “no son de un 
tema o dos, o tres,  son acabar todo un libro y hacer examen al final del año. Mucho más difícil” 
(Asma). Al Pakistan van assistir a escoles privades. Al Pakistan existeix una oferta educativa 
diversa sorgida de les divisions socials existents al país. Hi trobem tres sistemes principals, les 
escoles urdú que són públiques, les escoles angleses que són privades i les madrasses 
religioses (Alegre, 2007). Les quatre noies participants han estat escolaritzades a la primaria en 
escoles privades ja que, segons les noies, es consideren d'un nivell superior a les altres. En 
canvi Alegre constata que "La major part d’aquestes escoles estan superpoblades i no 
disposen dels recursos adequats però imposen unes taxes econòmiques molt elevades” 
(2007:73). La Asma explica que la van matricular als 5 anys a l’escola primària i destaca que 
els pares s’encarreguen de la preparació inicial i quan consideren que estan preparats els 
envien a primària. La seva descripció correspon a un tipus d’escola força tradicional i segregat: 
 

Donde estudiaba habían cerca de 60 alumnos por sección y los del grupo A eran los más 
inteligentes y los del grupo C los menos inteligentes. (Asma) 

 
De la seva arribada a Barcelona recorden, principalment, els problemes amb l’idioma. 
Algunes d’elles en arribar van coincidir a les aules d’acollida amb altres persones d’origen 
pakistanès i això les va ajudar, malgrat no els deixaven parlar urdú a la classe. La Nawal 
destaca que, vuit anys enrere quan ella va arribar, no hi havia gairebé persones del Pakistan i, 
concretament, cap noia. Ella va tenir força problemes: 
 

Al principio nunca llegabamos a la hora que empezaba el cole, nunca se aclaraban con 
las horas ( sus padres) y si empezabamos a las 3 iba una hora antes o después.(Nawal) 

 
Si bé totes destaquen el problema de l’idioma en arribar, també expliquen que van aprendre 
ràpid a l’aula d’acollida i que en tres mesos parlaven català, encara que ara els és més fàcil el 
castellà. 

 
Entre nosotras hablamos en urdú, y cuando tenemos un secreto cambiamos a español. 
Pero nuestras madres son muy listas y ya lo entienden todo. (Nawal) 

 
La seva relació amb l’educació aquí és excel·lent. Els encanta anar a l’institut i es posen 
tristes quan el dia després és festa. Totes elles tenen plans d’estudis més o menys definits. La 
Asma, que és la més gran i fa batxillerat científic, vol estudiar medicina i està pendent de les 
seves notes, la Nawal diu que li agradaria estudiar biologia per ser infermera, a la Kiara li 
agradaria ser cantant, i a la Simi li agradaria treballar en un despatx d'advocats o treballar en 
un banc. 
 

 
Figura 7. Imatges de la narrativa àudio-visual (Associació Saha) 
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Un altre punt important que pot determinar el seu futur és la situació legal de les famílies que 
a vegades és irregular i també la situació econòmica. A més hi ha altres factors com el 
desconeixement de l’idioma, la cultura de la por que existeix al seu país, la falta de 
coneixement dels tràmits a fer o la por a ser expulsats que condicionen moltes decisions que 
tenen que veure amb el seu benestar i la seva "adaptació" en el país d'acollida (Domínguez i 
Brei, 2010: 69). Aquest és un fet determinant ja que tota la vida de les noies gira al voltant de la 
seva família. L’estructura familiar és patrilineal i proporciona als membres seguretat  i 
identitat, la família forma part d’un biradari o grup d’homes emparentats per ser descendents 
d’un avantpassat comú (Beltrán i Sáiz, 2007). Com destaquen les noies, són els seus pares qui 
busquen el seu futur marit i generalment forma part de la pròpia família, les noies li diuen “casar 
de sangre”. Les noies afirmen que això és pel seu bé i que els seus pares li mostraran abans al 
noi per veure si els agrada, tanmateix no volen tornar al Pakistan, volen casar-se amb un 
pakistanès musulmà que parli espanyol o català. 
 
En aquest context, pel que fa a les relacions i vida social, cal destacar que a les noies no les 
deixen sortir gairebé mai, com diu la Usmal: “Los padres tienen miedo de esa edad en la que 
estás floceriendo y te dan ganas de conocer a la gente”. En aquests sentit, si que volem 
destacar la importància de la comunitat. Es pot afirmar que tota la comunitat vigila les noies: 
 

Los paisanos si ven a una chica paisana sola o por la calle se lo van diciendo unos a 
otros y eso representa un problema para los padres. Toda la comunidad vigila a las 
chicas, y como todos se conocen es muy complicado. Si ven a una española sola por la 
calle nada, pero si es pakistaní es muy grave. (Nawal) 
 

Les noies no vesteixen la roba tradicional i es posen el mocador en moments puntuals (menys 
la Usmal que el porta sempre). La pressió de la comunitat també determina el fet que explica la 
Nawal. Ella va a un institut on és l’única pakistanesa i, per tant, no està sotmesa a tanta pressió 
en el vestir, ja que com diu “no hi ha perill” i els seus pares no han de patir. El “perill” el situen 
els pares en el col·lectiu pakistanès, fet que és paradoxal, ja que no consideren tots els homes 
–o nois– com a amenaces. Així les noies no contemplen com a possibilitats els joves que no 
són de la seva comunitat, produint-se una invisibilització del col·lectiu masculí que troben 
als instituts. Al cap d’elles no hi pot entrar, ni ho contemplen, mantenir una relació amb un noi 
que no sigui pakistanès. 
 

No, no, es mixto, pero no hay chicos pakistanís y por lo tanto no hay peligro. (Nawal) 
 

Les noies, es senten afortunades, malgrat els impediments, ja que comenten en repetides 
ocasions que la procedència geogràfica és molt important per elles. Aquest tema surt de 
manera transversal tot el temps. Els pakistanesos que venen de zones rurals són aquells que 
després, aquí, tanquen a les seves dones i filles a casa. Però no és el cas d’elles. Elles vénen 
de ciutats grans i malgrat les tradicions, senten que són afortunades i felices amb les seves 
possibilitats d’estudiar i viure a Barcelona, 
 

Muchos pakistaníes que están viniendo ahora a España son de las zonas rurales de 
Pakistán y son más cerrados que la gente de ciudad. (Asma) 

 

2.4. Conclusions 
 
Hem organitzat les conclusions de l’estudi al voltant dels següents punts: (1) en relació amb els 
objectius de la recerca; (2) en relació amb l’adequació de la metodologia; (3) en relació amb els 
temes emergents; i (4) en relació amb les limitacions de l’estudi i les propostes. 
 
2.4.1. Assoliment dels objectius 
 
El nostre estudi ha partit de l’objectiu general: Comprendre de forma complexa les relacions 
entre escolarització, immigració i gènere a partir de la interpretació dels relats visuals 
sobre les trajectòries d’èxit escolar de les noies immigrades dels països del sud d’Àsia 
en l’educació secundària obligatòria i post-obligatòria i la formació de persones adultes. 
A continuació, passem a valorar aquest objectiu a través del seus objectius operatius:  
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[1.1.] Visibilització de les trajectòries d’èxit escolar de les noies immigrades del Sud 
d’Àsia a Catalunya. Com hem detallat a l’informe, l’estudi de camp ha estat realitzat en 5 
institucions diferents (IES Badalona VII, IES Eugeni d’Ors, IES Miquel Tarradell, CFA Can 
Serra i Associació Saha), possibilitant el treball amb un total de 20 noies (4 procedents de 
l’Índia i 16 procedents de Pakistan)  mitjançant la reconstrucció de les seves històries de 
vida com a alumnes a l’escola i la detecció de les estratègies i els factors que han estat 
decisius per al seu èxit escolar. Destaquem que malgrat la dificultat inicial de contactar amb 
noies d’aquest col·lectiu, les limitacions d’accés al camp i les diverses negociacions per a la 
utilització de material audiovisual, s’ha assolit l’objectiu assenyalat d’anàlisi de les 
trajectòries d’èxit escolar mitjançant l’etnografia visual, les histories visuals i la narrativa 
visual col·laborativa.  
 
[1.2.] Anàlisi de la influència de les posicions i relacions de sexe-gènere en les 
trajectòries de les estudiants. Hem visualitzat i analitzat les narratives corresponents als 
casos d’estudi en relació als paràmetres establerts a l’inici de la recerca a través de la 
construcció i interpretació de les històries de vida escolars de les noies immigrades des d’una 
perspectiva de gènere: 
 

 La relació família i escola;  

 La reconstrucció de la trajectòria de les alumnes a l’escola; 

 La reconstrucció de l’experiència com a noies i dones joves; 

 Les relacions entre noies/dones joves i nois/homes joves 

 L’accés als estudis i expectatives situacions posteriors.  
 
[1.3.] Exploració del vincle entre les trajectòries d’èxit de les estudiants nouvingudes 
a l’escola primària i secundària i les expectatives i desitjos. Hem aconseguit reconstruir 
les expectatives, desitjos, opcions i aspiracions de caràcter personal i vital, formatiu i laboral. 
En alguns casos, la recerca ha creat espais per aquesta reconstrucció a través de les 
històries de vida i la conversa, però també a través de la cultura visual i la tasca de 
producció de narratives fílmiques de/amb les noies i dones joves. Principalment, l’estudi 
dóna comptes que com és el procés de les noies en el segon cicle de l’ESO, el trànsit cap 
als cicles formatius i el batxillerat i el sentit de la formació de les persones adultes. A més, la 
recerca també analitza les projeccions sobre les trajectòries formatives d’aquestes noies i 
com s’imaginen i es preparen per a la seva inserció laboral. 

 
2.4.2. Adequació de la metodologia  
 
Com hem assenyalat a l’informe aquest projecte s’ha situat teòricament en el terreny dels 
estudis postcolonials, els feminismes, la pedagogia crítica i els estudis de la cultura visual. 
Concretament el marc teòric es construeix a partir de la intersecció entre tres teories diferents 
aplicades a l’educació i a l’estudi de la subjectivitat i la diversitat: el postestructuralisme crític, el 
feminisme i els estudis subalterns (Rifà, 2009). Les estratègies metodològiques que s’han 
desenvolupat al llarg del projecte són les següents: 
 
(a) Etnografies visuals (diaris de camp visuals a partir de les observacions 

mitjançant filmacions i fotografies) 
(b) Històries visuals de vida (àlbums de família i àlbums escolars, relats de vida i 

biografies escolars) 
(c) Narratives visuals col·laboratives (enregistraments audiovisuals i 

transcripcions de les converses) 
 
Com hem dit anteriorment, durant el procés de construcció del marc teòric i metodològic, 
vam detectar al voltant de vint estratègies diferenciades de recerca visual narrativa 
(desnaturalització i desidentificació; reflexivitat i dialogisme; producció de narratives 
corporeïtzades; i deconstrucció, entre d’altres).  Pel que fa a les entrevistes durant la prova 
pilot es va fer servir un guió semi-estructurat com a punt de partida de les converses amb 
les noies immigrades, de les quals emergeixen les històries de vida escolars que 
s’estructuren a través de la narrativa visual i fílmica. 
 
Considerem el procés metodològic com l’adequat per a la recerca plantejada atesos les 
següents accions: 
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 Contacte realitzat amb el centre per a la prova pilot 

 Accès al camp: prova pilot 

 Recerca i identificació de la resta de possibles centres participants 

 Identificació de les noies participants 

 Negociació de la participació 

 Realització de les converses i enregistraments audiovisuals 

 Producció de les narratives visuals 
 
Si bé l’adequació de la metodologia ha estat correcte, inicialment no s’havia previst la prova 
pilot que vem considerar totalment necessària per a centrar l’estudi i per a presentar-la als 
altres centres durant el procés de negociació.   
 
2.4.3. Eixos temàtics 
 
La tematització de les narratives ens ha permès abordar les representacions de les alumnes 
sobre l’escola i l’entorn educatiu; els aprenentatges; el paper dels/de les companys/es i dels/de 
les mestres; els diferents moments i canvis al llarg de l’escolarització (accés, expectatives i 
resultats); i com les experiències durant l’escolarització obligatòria incideixen en la seva 
continuïtat a l’educació post-obligatòria i en la inserció laboral. A més, la recerca narrativa que 
s’ha portat a terme es construeix principalment a partir del diàleg i la conversa entre 
investigadores i noies, investigadores i famílies, mitjançant estratègies d’investigació feminista. 
De forma resumida, l’anàlisi de les dades realitzada a partir del treball de camp etnogràfic, de 
les entrevistes en profunditat i les converses en els cinc contextos presentats, s’organitza 
d’acord amb els següents eixos temàtics mitjançant la construcció de narratives visuals: 
 
A. Migracions, espacialització i mobilitat en un context transnacional i local 
Hem caracteritzat el fet migratori específicament a Barcelona, donat que l’impacta del col·lectiu 
estudiat és especialment rellevant a Catalunya i es concentra principalment a Barcelona 
considerant-la la cinquena ciutat europea amb major número de presència pakistanesa (Beltrán 
i Sáiz, 2007). 
 
B. La construcció de les subjectivitats i del gènere de les adolescents immigrades  
El context de l’estudi ha abastat el grup de noies i dones joves nouvingudes o que formen part 
de famílies immigrades dels països del sud d’Àsia, en edats compreses entre 14 i 32 anys, que 
han cursat i cursen estudis a centres d’educació secundària i centres de formació de persones 
adultes a Catalunya. Hem analitzat la construcció de la identitat de les noies i dones joves dels 
països del sud d’Àsia i de les comunitats educatives on participen a partir dels canvis produïts 
per la globalització i la diàspora (Bhatti,1999; Brah, 1996; Brown, 2006; Chanda-Gool, 2006; 
Dolby i Rizvi, 2008 i Hussain, 2005). 
 
C. Processos d’escolarització i formació a Catalunya de les noies immigrades 
 
a) Experiències a l’aula d’acollida- determinant per a l’aprenentatge de la llengua i per a 

la incorporació amb èxit a l’aula ordinària 
b) Percepció de les concepcions d’ensenyament i d’aprenentatge- Als informes 

presentem una anàlisi dels casos estudiats i la relació entre les dificultats d’aprenentatge 
i altres factors (edat d’arribada a Barcelona, etc.) 

c) Reflexions sobre la problemàtica de de la llengua- A les diferents parts dels informes 
es recull la seva impressió i relació amb l’idioma (català i castellà) a l’arribada a 
Catalunya, així com el seu procés d’aprenentatge de la nova llengua. 

d) Percepció sobre les diferències educatives- A les diferents parts dels informes 
s’evidencia les diverses postures de les noies en la comparació de la naturalesa i nivell 
educatiu entre Pakistan o l’Índia i Catalunya. 

e) Percepcions sobre el capital cultural- A les diferents parts dels informes es situa la 
seva percepció sobre la seva aportació des de el capital cultural i els valors a Catalunya. 

f) La percepció sobre els prejudicis i la seva voluntat d’integració - A les diferents 
parts dels informes les noies parlen dels prejudicis sobre el seu col.lectiu. 

g) Trajectòries d’èxit i perspectives de futur- A les diferents parts dels informes es 
recuperen les trajectòries narrades en primera persona per les noies participants que 
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presenten les seves projeccions de futur relacionades amb estudis, professions i 
situacions personals 

h) Reflexions al voltant de la seva condició de dones pakistaneses i de l’Índia a 
occident (perspectiva de gènere)- A les diferents parts dels informes es situa la seva 
realitat i reconstrucció familiar i social com a noies. S’inclou en aquest punt les seves 
perspectives en relació al matrimoni, així com qüestions d’identitat, cos i gènere. Es 
destaca l’estructura familiar en el seu posicionament com a dones. 

i) Una comunitat en vigilància- A les diferents parts dels informes s’evidencien els 
sistemes de vigilància que la pròpia comunitat té sobre les noies.  

 
D. Visibilitat, visualitat i representació en la recerca. La producció de narratives visuals 
sobre gènere i immigració 
 
La qüestió de la representació visual dins d'un marc teòric i metodològic basat en els estudis 
postcolonials i estudis subalterns, en la teoria postcolonial feminista i l'autobiografia en la 
recerca qualitativa ens ha portat a experimentar diferents estratègies, tant a nivell de recollida 
de dades visuals i àudio en el treball de camp (fotografies, imatges vídeo, visionat de pel.lícules 
de Bollywood, etc.), com en la reconstrucció, és a dir el muntatge, de cada cas. Com ho hem 
especificat a l'informe, un dels objectius d'aquesta recerca ha estat de produir narratives visuals 
en espais compartits i col.laboratius, per aportar noves maneres d'anomenar i considerar el que 
succeeix en els espais educatius, o el que els succeeix a les noies en termes de reflexivitat,  
per tal de desvelar, i així donar sentit i comprendre millor, les expectatives de les participants 
dins i fora de l'escola.  
 
El repte de no limitar-nos a només a documentar el que observem com a investigadores però 
també compartir aquest procés de creació de dades d'investigació amb les participants ens ha 
permès qüestionar la nostra posició com a productores de narratives visuals i així intentar 
construir-les amb elles. Aquest procés ha resultat molt complexe per diverses qüestions, com a 
per exemple: 
 

 Qüestions tècniques: en la majoria del casos les noies participants mai havien utilitzat 
càmeres i mai havien reflexionat sobre com volien ser representades  

 Qüestions culturals: moltes de les participants no volien o no tenien el permís per a ser 
filmades, el que ens ha portat a desenvolupar altres estratègies de representació com 
per exemple en el cas del IES Eugeni d'Ors en el què les noies van decidir 
conjuntament amb les investigadores d'il.lustrar les entrevistes àudio amb fotos que 
elles mateixes feien. 

 La qüestió de l'impacte de treballar amb un equipament de rodatge (càmeres i micro de 
taula): en la majoria dels casos hem hagut de negociar tant amb els centres educatius 
com amb les participants per decidir com és podria utilitzar el material de rodatge. 

 Aquesta complexitat s'ha reflectit sobretot en la manca de temps per finalitzar l'edició 
que està en fase de premuntatge. La part de l'edició també és prou complexe ja que un 
dels objectius del projecte és compartir i fer dialogar els diferents casos a més de 
compartir l'edició amb les participants. 

 
2.4.4. En relació a les limitacions de l’estudi i propostes  

 
La principal limitació de l’estudi ha estat la no correcta valoració del temps necessari per a la 
realització de la prova pilot que ha impossibilitat tenir la gravació totalment muntada dels altre 
casos. En els següents apartats valorem les aportacions i es formules propostes, així com es 
relaten els aspectes relacionats amb l’impacte i la difusió dels resultats de la investigació. 

 
2.5. Impacte previst 
 
2.5.1. Dimensions de l’impacte de la recerca 
 
L’impacte d’aquest estudi es deriva de les diferents propostes d’intervenció que es poden dur a 
terme en el context socioeducatiu, tenint com objectiu principal la reflexió crítica sobre les 
narratives de les joves, analitzant les relacions que es construeixen entre les joves, l’escola i la 
família, i de veure en quina mesura aquestes han influït en les seves trajectòries d’èxit com a 
alumnes, a partir del marc teòric mencionat. La difusió de les seves històries de vida a través 
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de la organització de seminaris, tutories, projectes didàctics, xerrades i publicacions 
proporciona alternatives al discurs pessimista de la immigració en el context escolar i social de 
Catalunya. 
 
Els cinc eixos d’impacte i aplicabilitat d’intervenció d’aquesta recerca són:  
 
1.- Impacte entre els grups d’iguals. 
Aquest projecte presenta una recerca viva que ha permès generar un context de debat, reflexió 
i proliferació de representacions i narratives al voltant dels processos d’escolarització des d’una 
perspectiva de gènere, cultura i ètnia. D’aquesta manera es vol produir un impacte sobre la 
mateixa comunitat que s’investiga,

9
 ja que serà facilitadora però també productora de saber i de 

discurs per a la transformació i el reconeixement personal i públic. L’estudi afavoreix 
l’apropament als col·lectius de dones joves immigrants a partir de la recuperació dels seus 
relats en primera persona. La reconstrucció de les experiències escolars de manera 
col·laborativa a partir de converses ha tingut un impacte positiu en les pròpies joves, generant 
espais per al diàleg, l’auto-reflexió i l’agenciament. Pensem que és positiu donar a conèixer a 
d’altres joves la trajectòria d’èxit d’un grup de noies que han viscut diferents contextos 
d’escolarització i d’èxit personal i professional, i que per tant poden actuar com a referents 
d’identificació. 
 
2.- Impacte en les famílies. 
Atès que aquesta és una recerca feminista que parteix de la premissa de que allò personal és 
polític, tenint molta cura de les xarxes, confluència de veus, relacions personals i de contacte 
que s’estableixen entre les persones implicades a la recerca, creiem que ha estat i segueix 
essent important una mirada situada de retorn a les famílies, per tal de construir una autoritat 
compartida al llarg de tot el procés, així com un reconeixement d’aquestes narratives 
construïdes amb les noies. L’estudi ha explorat com les expectatives i desitjos de les famílies 
han influït en les trajectòries d’èxit de les joves i al llarg de la seva etapa d’escolarització 
obligatòria, a la vegada que fa visible les relacions familiars amb l’escola, així com el paper que 
juga l’educació en l’imaginari col·lectiu de les famílies immigrades. El documental es mostrarà a 
les associacions de pares i mares per a crear espais de diàleg i trobada entre escola i família 
on reflexionar críticament, a partir dels relats de les joves, sobre el paper de les famílies a 
l’educació. 
 
3.- Impacte en contextos de formació per als educadors. 
Per una altra banda, considerem que aquesta recerca pot omplir buits en l’àmbit de la formació 
dels i les docents, ja que permet conèixer en profunditat les subjectivitats de les noies, i així 
com contestar els estereotips culturals sobre la subjugació femenina en països asiàtics. Des de 
marcs feministes i postcolonials es demostra que la construcció de la identitat en contextos 
d’hibridació cultural és molt més complexa, i que hi intervenen moltes variables que poden 
variar les relacions de poder, com per exemple l’adquisició d’habilitats, capacitats i capital 
cultural, que permeten l’adquisició d’un estatus i agenciament en la pròpia comunitat. De la 
mateixa manera creiem que la visibilització d’aquestes narratives dins del context de la 
formació del professorat, tindrà un impacte positiu per als educadors/es a l’hora de relacionar-
se i comunicar-se amb els seus propis alumnes: conèixer els contextos socials, els referents 
culturals, les opinions i experiències d’aquestes joves pot ajudar als educadors i educadores a 
replantejar-se idees preconcebudes i a conèixer des d’altres perspectives com es construeixen 
les identitats d’aquests col·lectius i com elles mateixes veuen les seves trajectòries escolars 
(quines parts positives destaquen; quins són els elements negatius; la relació amb els 
professors i professores; quins docents han tingut més importància en la seva trajectòria 
escolar; per quines raons ha estat així, etc.). 
 
4.- Impacte en els mitjans de comunicació (televisions locals) i espais de producció cultural 
(centres d’art, centres cívics). 
Una altra de les peculiaritats d’aquesta recerca és l’èmfasi en la producció d’artefactes visuals, 
que permeten un altre tipus de visibilització i impacte de la recerca molt més ampli i mediàtic, i 
no només dirigit a la comunitat acadèmica. Pensem que la materialització d’aquesta 
investigació en un documental implica un impacte social si es difon, ja que cada cop més 
espectadors s’interessen per la pràctica documental que aporta mirades crítiques a la 
construcció identitària des de les diferències. En aquesta línia, prenem com a referència el 
treball de productores culturals com Maria Ruido, Montserrat Romaní i Virginia Villaplana en el 
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context espanyol, o documentalistes com Ursula Biemann, Trin T. Min-Ha, Chantal Akerman o 
Tran T. Kim-Trang entre altres en el panorama internacional (veure Petrolle i Wexman, 2005 i 
Marks, 2000). Tot i així, hem d’insistir en els dificultats que ens hem trobat a l’hora de filmar 
algunes de les entrevistes, amb les noies com a protagonistes, ja que en alguns casos això no 
ha estat possible. Aquest impediment ens ha portat a cercar altres estratègies per a la 
producció de la narrativa visual i a tenir molta cura en l’obtenció dels permisos d’imatge. 
Entenem per tant, que no podem assumir una difusió massiva del documental en qualsevol 
context, sinó que aquesta haurà de ser respectuosa amb els interessos i desitjos de les noies 
protagonistes. 
 
5.- Impacte en xarxes socials educatives mitjançant la realització de tallers, tutories, seminaris i 
orientacions educatives. 
La visibilització de les trajectòries d’èxit de les joves mostra una nova mirada sobre els 
col·lectius immigrants, deconstruint la imatge de fracàs i/o marginalitat i servint d’estímul per 
altres joves en edat escolar i que es puguin sentir identificades amb les experiències reflectides 
en el documental. En un context escolar, aquestes narratives visuals es construeixen a través 
d’un projecte pedagògic que reforça la intervenció a l’aula. Aquest projecte, amb l’ajut del tutor 
o tutora, té com objectiu que els i les estudiants reconstrueixin les seves pròpies experiències 
escolars, en un format autobiogràfic. Tanmateix, el visionat del documental, és un punt de 
partida per a reflexionar de manera crítica sobre aquells factors que existeixin en comú amb les 
joves protagonistes i amb d’altres estudiants a Catalunya, facilitant espais per al diàleg i la 
auto-reflexió. Es contempla la possibilitat de generar futurs cursos, tallers i debats que puguin 
desencadenar-se a partir de la recerca. D’aquesta manera s’incideix en la indagació d’altres 
qüestions i temàtiques que la recerca hagi pogut apuntar. Seguint amb la voluntat de generar 
relacions i xarxes entre els diferents agents que han participat en la recerca, així com entre els 
diferents contextos d’acció social i cultural, volem posar en relació diferents comunitats 
educatives, contextos de formació i comunitats d’immigrants per tal de trobar espais 
d’agenciament en els quals aquestes noies puguin construir un espai identitari de relació, per a 
compartir, que els doni solidesa i reconeixement del seu treball i esforç personal. 
 
6.- Impacte acadèmic. 
I finalment, com a intel·lectuals que treballem en el camp de l’educació crítica, amb la voluntat 
de replantejar-nos les pedagogies culturals i les maneres de treballar i produir coneixement, 
ens interessa generar un impacte en la comunitat acadèmica local, aportant metodologies de 
recerca feministes i del camp dels Estudis de la Cultura Visual i de l’Educació Intercultural, que 
ens permetin experimentar amb altres formats d’aproximació als casos i a la organització de les 
dades obtingudes en la recerca. Pensem que calen encara moltes recerques que es situïn des 
de marcs postcolonials, feministes i de la cultura visual, i que s’interessin per l’educació i la 
pedagogia crítica. I especialment, recerques que apostin per metodologies narratives, 
etnogràfiques i visuals  alhora de re-construir les evidències. Per aquesta raó, difondrem 
aquesta recerca en diferents espais acadèmics mitjançant publicacions, congressos, formació 
en l’educació superior, etc. 
 

2.5.2. Propostes d’intervenció 
 
El principal producte de la recerca és un documental audiovisual, que es preveu poder estrenar 
en diversos contextos: espais educatius, culturals, associacionistes i artístics – com ara 
festivals de cinema. La difusió d’aquest documental anirà acompanyada de la presentació de 
comunicacions en diversos congressos d’àmbit nacional i internacional. Finalment també es 
preveu la publicació d’un mínim de dos articles relacionats amb la recerca que inclouran les 
propostes d’intervenció.  

En termes generals, donar a conèixer les trajectòries d’èxit de les noies immigrades del Sur de 
l’Àsia és l’impacte principal que es deriva d’aquest estudi. Pel que fa a les propostes 
d’intervenció, entre d’altres destaquem que: 
 

- Cal intervenir atenent a les relacions de gènere, ja que per a les noies aquestes 
representen un canvi respecte dels seus països d’origen i això es fa visible a l’escola; 

- L’escola és l’espai públic més immediat i de confiança per a les famílies, d’aquí que la 
proximitat als espais de la vida privada i la continuïtat en els estudis en el mateix centre 
siguin importants; 
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- Per a les participants aprendre la llengua suposa un primer estadi per a assolir l’èxit i 
dóna sentit a la seva estada aquí. 
 

Cal destacar que la producció de les narratives ha estat un procés experimental compartit entre 
investigadores i participants. La participació ha estat molt alta per part de les noies, al prendre 
consciència de la necessitat de que es projectin les seves veus –fins i tot quan ha calgut 
preservar la seva identitat. En alguns casos, la recerca s’ha convertit en un espai de producció 
de narratives visuals realitzades per les pròpies protagonistes, contribuint així al seu 
empoderament com a creadores d’històries a través d’imatges. 
 

2.5.3. Treball en xarxa i internacionalització de la recerca 
 
Pel que fa a aquest àmbit, en primer lloc sobre el treball realitzat, podem afirmar que durant 
aquest any s’ha consolidat l’equip d’investigació format per vuit investigadores de diferents 
facultats i universitats i la persona tècnica de suport al projecte. Les reunions de treball 
d’aquests mesos han estat molt productives, tant pel que fa a la presa de decisions concretes 
com a les sessions de treball (de més de tres hores) que hem hagut de fer per a abordar i 
donar resposta a la dimensió teòrica i metodològica de l’estudi. Aquest treball també s’ha 
intensificat durant la realització de la prova pilot i l’edició col·laborativa de la mateixa. La creació 
d’una llista de distribució ha servit per promoure el treball en xarxa dins del grup de recerca. 
 
També hem d’afegir que al llarg d’aquest any hem mantingut reunions per explicar el projecte 
amb diverses investigadores. Entre les quals, volem destacar la professora Barbara Comber de 
la University of South Australia que durant una estada a Barcelona va interessar-se pel projecte 
de recerca i va assessorar-nos sobre el seu desenvolupament, aportant referents teòrics i del 
context de la recerca internacional.

10
  

 
Pel que fa a la creació de xarxes en relació a la comunitat educativa, aquest procés encetat 
amb la prova pilot ha culminat amb les col·laboracions realitzades als centres implicats en la 
recerca. Malgrat que els subjectes principals de la recerca no són els educadors sinó l’alumnat, 
la recepció i la col·laboració dels centres i educadors implicats ens ha portat a establir una 
xarxa de treball i d’intercanvi en relació als esdeveniments i les fases de la recerca. Per un altra 
banda, la relació construïda amb les estudiants immigrades esperem que ens permetrà posar 
en contacte diversos grups d’estudiants i dones immigrades del Sud de l’Àsia a partir dels 
resultats de la recerca, en primer lloc, començant pels mateixos centres implicats en l’estudi, i 
després en el context més ampli de la comunitat de dones/joves immigrades a Catalunya. 
 
Presentacions de la recerca a congressos: 

 
Creus, A.; Duran, N.; Larrain, V.; Montané, A.; Mora, R.; Rifà, M.; Sánchez, A. & Vidiella, J. (2010). 

“Subaltern Studies, Feminism and Visual Narrative Research interact to Reconstruct Immigrant Girls’ 
Lief Stories in Education”. GEA Interim Conference, Gender and Education. Diversity of Voices, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 8 i 9 d’abril. 

 
Sánchez de Serdio, A. (2010) "Diferencia y negociación en el trabajo con historias de vida a través de 

relatos visuales: un proyecto de investigación con jóvenes del sur de Asia sobre sus trayectorias 
escolares".  Al Foro madrileño de etnografia y educación, al centro Cultural La Corrala de la UAM 
(Universidad Autónoma de Madrid), 26 de novembre (http://www.uam.es/otros/fmee/). 

 
I pròximament: 

Vidiella J.; Sánchez de Serdio A. “Un(re)markable looks: negotiating the invisible in the construction of 
visual life histories of young South-Asian girls”. 2nd International Visual Methods Conference, 13-15 de 
setembre. Milton Keynes (Regne Unit). 

Presentacions informals a màsters, cursos, seminaris, tallers, organitzacions: 

 
Xerrada a càrrec de Shabana Chondry, fundadora de L’associació Saha, el 14 de març de 10 a 11:30 amb 

el grup d’estudiants d’Estudis d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia, (Universitat de 
Barcelona), Campus Mundet. I de 12 a 2 reunió de treball amb el grup de recerca per compartir amb la 
Shabana els resultat de la recerca. 

 

http://www.uam.es/otros/fmee/
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Dues sessions sota el títol Converses a l’aula d’acollida, al Màster Oficial Artes visuales y educación: un 
enfoque construccionista, Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona), a càrrec de Montse Rifà i 
Veronica Larrain, curs 2010-2011. 

 
Reunió de treball el 22 de desembre per donar a conèixer la recerca a les responsables del col·lectiu Drac 

Màgic a càrrec de Montse Rifà i Joanna Empain. 
 
Presentació del projecte i discussió amb Yves Amyot, docent a l'École des Arts Visuels et Médiatiques 

(Faculté des Arts) de la UQAM (Université du Québec à Montréal) a Montreal a càrrec de Joanna 
Empain, abril 2011 (http://www.eavm.uqam.ca/Page/enseignants.aspx). 

 
Taller amb el grup d’alumnes de Llenguatges Múltiples i Educació al DOE (Departament de Didàctica i 

Organització Educativa) de la Universitat de Barcelona, abril 2001. 

 
La tasca de difusió en l’àmbit acadèmic internacional també s’ha realitzat a partir de les estades 
breus en universitats europees que han portat a terme algunes investigadores del grup. 
 
La difusió d’aquest treball d’investigació és una de les tasques que s’intensificarà a partir d’ara 
amb la publicació dels resultats i l’exhibició de l’àudio-visual. En aquesta direcció, hem de 
reconèixer que el projecte de recerca era molt agosarat i no contemplava de forma realista els 
temps que hem dedicat a cadascuna de les fases de la recerca. Hem volgut cuidar les relacions 
i les trobades amb les noies i joves, i això ha comportat que dediquéssim molt de temps al 
treball de camp, però els resultats obtinguts i l’alta participació de les noies ens confirmen que 
aquesta ha estat una decisió encertada durant el procés de la recerca i que se’ns dubte és una 
de les claus de l’èxit. D’aquesta forma, un cop acabat tot el treball de filmació, estem 
actualment en ple procés d’edició. En aquests moments, podem afirmar que disposarem d’una 
primera versió de l’àudio-visual al mes de juny i de la versió definitiva al mes setembre, per la 
qual cosa, la fase de difusió es portarà a terme coincidint amb el curs 2011-2012. 
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1 Vegeu: http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/ 

2 http://fint.doe.d5.ub.es/esbrina/index.html 

3
 Aquesta taula ha estat elaborada amb les dades obtingudes als webs oficials dels municipis (són dades 

corresponents al 2009 i 2010) i als webs dels centres educatius. 

4
 Les dades obtingudes pel que fa a l’educació primària es redueixen a un dels casos. Per poder obtenir 

dades de l’educació primària, hauríem hagut de centrar-nos en el cicle superior d’aquesta etapa o en el 
primer cicle de l’ESO, que poden ser els contextos per una nova recerca. En aquest cas, hem prioritzat 
l’obtenció del graduat d’ESO, la continuïtat amb els estudis postobligatoris i la formació d’adults, per tal de 
poder abordar les expectatives laborals i de futur. 

5
 Una de les qüestions que encara estem negociant és la confidencialitat en el cas de les dades que es 

publiquin i particularment pel que fa a la importància de difondre l’audio-visual. Entenem que aquest 
informe és intern, i que, per tant, es respectarà que estem en ple procés de finalització de la recerca i de 
la producció àudio-visual. La nostra intenció, com en l’informe, és poder fer públics els noms dels centres i 
de l’entitat participants i tractar de mantenir les noies en un pla discret o en l’anonimat – ja sigui només 
publicant els seus noms o bé cercant pseudònims. En aquest moment, falta confirmar i acabar de pactar 
aquesta solució en dos dels casos. 

6
 http://www.youtube.com/results?search_query=Bandini&aq=f 

7
 Veure el trailer a: http://www.youtube.com/watch?v=vrw-MlPRSyM 

8
 Pel que fa al nivell educatiu del barri (Raval), la distribució al 2010 era la següent: sense estudis 10,2%; 

estudis primaris 35,8%; graduat escolar, ESO o FPI 18,4%; batxillerat, FPII o grau mitjà 16,9%; estudis 
universitaris 18,7%. 

9
 Cal matisar que a curt termini, per exemple, en un dels casos ens hem trobat amb una manca de 

sensibilitat important de part dels propis germans de les noies i amb la ocultació de la relació amb la 
recerca a la família. Això sí, fins i tot en aquests casos, per a elles el fet de poder parlar en extens i en els 
seus propis termes els ha suposat un reconeixement i un espai de representació prou important. I això cal 
subratllar-ho. 

10
 Publicacions de Barbara Comber: Boran & Comber, 2001; Comber & Barnett, 2003; Comber & 

Simpson, 2001; Comber, B. Nixon, H. & Reid, 2007; Kerin & Comber, 2008a i 2008b; Kamler, Comber & 
Cook, 1997. 
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