
 
 

 

Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
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Nom de la convocatòria  

ARAFI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 

 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa no universitària 
FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 

 
 

 



 
 

 

 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Implementació i avaluació d'un programa dirigit a l'alfabetització de les mares amb infants estragers en la seva llengua i 
en català. 
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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El projecte « Teixint Cultures » és un projecte de recerca-acció comunitari que intenta promoure des de l’àmbit de 
l’educació d’adults, l’aprenentatge de la llengua catalana a partir dels recursos lingüístics que les mares d’origen africà 
tenen en la seva llengua familiar. El programa es porta a terme des d’una biblioteca pública infantil, i atén a mares 
d’origen immigrat amb fills menors de tres anys no escolaritzats al seu càrrec. Tot el projecte està vehiculat a partir dels 
contes infantils. De fet, intenta recuperar els contes de tradició oral provinents del continent africà per posteriorment 
elaborar materials educatius bilingües (en català i en les seves llengües) que es puguin utilitzar com a llibres educatius 
de consulta, tant per les biblioteques públiques com pels centres educatius. Els resultats s'agrupen entres àmbits a) 
descripció de les característiques metodològiques i organitzatives que han fet possible el projecte; b) impacte del 
projecte en les participants (aprenentatge del català, actituds, satisfacció i autoestima, pràctiques al voltant de la 
narració i la lectura de contes a la llar); i c) impacte del projecte a la biblioteca i al context local de la població de Salt. El 
futur del projecte es relaciona amb el Pla d'Entorn lligat amb l'establiment de relacions de continuïtat família-escola, 
implicació de les entitats i associacions de persones estrangeres i el tractament educatiu de la llengua familiar de 
l'alumnat. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
"Interweaving Cultures” is a research-action communitarian programme that aims to promote the learning of 
Catalan as a second language in the area of adult education.  During the programme we use the linguistic 
repertoires of immigrant women in their L1 to learn the L2. In particular, we are working inside a public library 
to recovery the traditional fairytales of African countries and –with the help of local volunteers- we make 
bilingual materials that can be used as educational resources for learning Catalan as a L2, both from schools 
and from public cultural institutions. The main implications of the program are presented in three big 
categories:  a) description of the methodological and organizational features of the project, b) impact of the 
project in the participants (Catalan proficiency, attitudes, satisfaction, self-steem, increase of educational 
practices related to reading fairytales at home), and c) impact of the project in the public library and in the local 
community of Salt. The next phase of the project is to implement this kind of communitarian approach program 
in the “Plans d’Entorn”, and start working inside the schools to use this bilingual material as a resource to 
learn L2 with newcomers.  Other objective is trying to establish a good partnership with immigrant families and 
schools, and also linking the local community associations with the program.  
 

 



 
 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

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

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

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

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE 2009 ARF1 0001 
 
1. Introducció 
 
El projecte « Teixint Cultures » és un projecte de recerca-acció comunitari que intenta 
promoure des de l’àmbit de l’educació d’adults, l’aprenentatge de la llengua catalana a 
partir dels recursos lingüístics que les mares d’origen africà tenen en la seva llengua 
familiar. El programa es porta a terme des d’una biblioteca pública infantil, i atén a 
mares d’origen immigrat amb fills menors de tres anys no escolaritzats al seu càrrec (la 
majoria de les quals té altres fills en edat escolar que assisteixen a la tarda a la 
biblioteca per fer els deures escolars). Tot el projecte està vehiculat a partir dels contes 
infantils. De fet, intenta recuperar els contes de tradició oral provinents del continent 
africà per posteriorment elaborar materials educatius bilingües (en català i en les seves 
llengües) que puguin utilitzar-se com a llibres educatius de consulta, tant per les 
biblioteques públiques com pels centres educatius. 
 
L’assumpció de partida del projecte és que totes les famílies immigrades tenen « fons 
de coneixement » (González, Moll i Amanti, 2005) o recursos educatius que promouen 
el desenvolupament integral dels seus fills i filles, i que repercuteixen en la seva 
identitat i autoestima, entre els quals, hi ha totes les pràctiques d’alfabetització en la 
seva llengua. La segona premissa és que aquests recursos s’han de fer visibles (i 
conscients) i que es poden aprofitar per a facilitar l’aprenentatge de la llengua de la 
societat receptora, el català. I la tercera idea és que l’èxit escolar de les criatures de 
mares immigrades depèn en bona mesura de la capacitat d’establir continuïtats 
educatives (Bronfenbrenner, 1987) entre les pràctiques d’alfabetització que es donen a 
la llar i les que promou l’escola.   
 
No obstant, avui en dia estem molt lluny de trobar programes d’intervenció educativa 
adreçats a les famílies immigrades que adoptin aquesta orientació teòrica i 
comunitària. La majoria de programes es construeixen sobre la base de la teoria del 
dèficit, des de la qual s’assumeix que les famílies immigrades i/o els seus fills i filles 
presenten mancances, ja sigui a nivell social, econòmic o educatiu. Aquest discurs 
està àmpliament compartit entre els professionals de l’educació i acaba promovent 
l’extensió de programes d’educació compensatòria amb les famílies immigrades, que 
pretenen « arreglar o bé suplir » aquests impediments i millorar el rendiment escolar 
dels nens. Creiem que la cultura escolar impregna els discursos dels docents i, en 
conseqüència, la seva pràctica educativa i la forma de relació amb les famílies 
immigrades (Vila i Casares, 2009). Particularment, en relació a les pràctiques 
d’alfabetització, la cultura dominant promou i valora la realització d’activitats de lectura 
i escriptura relacionades amb l’escola i, pel contrari, desatén (o nega) totes les que 
surten de la « norma ». A més, en el cas de les persones immigrades d’origen africà, 
es barregen algunes assumpcions i estereotips (especialment en relació a les dones), 
que generalitzen la imatge de la dona analfabeta, pobre i sense recursos educatius 
que afavoreixin la creació d’un ambient estimulant a la llar.   
 
Aquestes concepcions no ajuden a crear continuïtats entre les pràctiques educatives 
familiars i escolars, que es construeixen sobre la base del reconeixement de la 
importància educativa de l’altre context, de la confiança mútua i la reciprocitat. Per 
això, és necessari crear projectes que no tan sols incideixin en els col·lectius de 
persones immigrades, sinó que ajudin a trencar les barreres (desinformació, prejudicis, 
etc.) que separen la família i l’escola, sobretot en relació a les pràctiques 
d’alfabetització en la llengua familiar. 
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2. Metodologia 
 
Tota aquesta ideologia de reconeixement (Taylor i al., 2003), de fer present els 
recursos culturals i educatius de les minories i de posar-los en peu d’igualtat en relació 
als de la societat d’acollida, junt amb la filosofia d’igualtat d’oportunitats i de cohesió 
social que fomenten els Plans Educatius d’Entorn, es materialitza en el projecte Teixint 
Cultures.  
 
El programa es realitza de forma setmanal, al llarg de dues hores, a la biblioteca 
pública infantil d’en Massagran de Salt (població amb un 42% de ciutadans d’origen 
estranger). Les mares expliquen contes i llegendes rellevants de la seva infància en la 
seva llengua i, a partir de diferents activitats de narració, traducció i dramatització de 
les històries basades en una metodologia de « dual-language » (que desenvolupa al 
mateix temps la L1 i la L2), elaboren textos escrits i narracions orals en català. Quan 
tenen les històries en les dues llengües, són les mateixes participants les que editen 
els contes a l’ordinador i elaboren digitalment un llibre de contes bilingüe. Les 
il·lustracions són fetes pels infants que assisteixen a la biblioteca i per voluntaris de la 
comunitat. Els llibres editats passen a formar part del repertori de la biblioteca i poden 
ser utilitzats com a material educatiu per les escoles.  
 
Durant tot el programa es creen situacions on les participants han de col·laborar amb 
voluntaris, educadors i altres mares de la comunitat per a portar a terme la tasca 
d’elaboració dels contes bilingües. Tothom té un paper actiu i té espais per demostrar 
les seves habilitats. Es construeix sobre la base del propi aprenentatge i el dels 
demès, i millora la relació entre persones de diferents orígens i llengües, creant un 
sentiment de pertinença grupal i de reconeixement. 
 
Totes les sessions s’han registrat en àudio i vídeo per estudiar el procés 
d’implementació del programa i les estratègies multilingües utilitzades per les 
participants, els educadors i voluntaris en relació a l’aprenentatge del català (com 
s’utilitzen les llengües familiars i altres recursos lingüístics de les participants per a 
vehicular l’aprenentatge del català). També s’ha elaborat un diari de camp per tal de 
veure els canvis metodològics i organitzatius que s’han anat produint en el programa, i 
com s’han anat modificant les actituds lingüístiques vers el català i la lectura de contes 
amb els seus fills. La recerca té com a finalitat analitzar quines actuacions han tingut 
èxit en relació als objectius generals del projecte, i específicament, en relació a la 
implementació de noves metodologies d’ensenyament del català, per tal de poder 
generalitzar l’experiència a altres poblacions. 
 
 
3. Principals resultats i conclusions 
 
Els resultats del projecte s’han agrupat en tres grans apartats : a) descripció dels 
aspectes exitosos en relació a la implementació del projecte (aspectes organitzatius i 
metodològics); b) impacte del projecte en les participants (aprenentatge del català, 
actituds, satisfacció i autoestima, pràctiques al voltant de la narració i la lectura de 
contes a la llar); i c) impacte del projecte a la biblioteca i al context local de Salt. 
 
a) Aspectes exitosos al llarg de la implementació del projecte  
 
A partir de l’anàlisi de les gravacions en vídeo i àudio, de les notes recollides al diari de 
camp, i de les diferents sessions de coordinació del programa, s’han pogut extreure 
diferents característiques que s’han de tenir presents a l’hora d’implementar un 
programa de recerca-acció comunitari des de l’àmbit de l’educació no formal lligat a la 
promoció del català, el reconeixement de la riquesa lingüística i cultural de les 
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persones immigrades i l’establiment de continuïtats educatives entre família i escola en 
relació a les pràctiques d’alfabetització : 
 

- A l’inici de la implementació del programa, el més important és que aquest es 
construeixi sobre la base d’un projecte existent. En el nostre cas, es va 
negociar el projecte durant quatre mesos amb el coordinador de la biblioteca 
infantil i els educadors de l’entitat GRAMC, per tal que el programa 
s’emmarqués dins l’ideari i les activitats que allà s’hi promovien. D’aquesta 
forma, el projecte mantenia coherència amb la tasca de promoció de la lectura i 
de recuperació de les cultures de tradició oral a la biblioteca (lligades al 
document marc sobre la biblioteca pública de la UNESCO, del 1994), alhora 
que anava una mica més enllà i afegia l’element de valoració de la diversitat 
lingüística i cultural de les persones immigrades, que es transformaven en 
agents generadors de « cultura » (els contes bilingües) i la situaven en els 
espais culturals normalitzats. 

 
- Pel que fa a la organització i la posta en pràctica del programa, s’han de tenir 

en compte diversos aspectes : 
 

o Els espais de la biblioteca s’han d’adequar per tal que hi puguin haver 
espais de treball compartit entre mares i infants, zones on poder 
realitzar l’activitat d’elaboració i edició dels contes bilingües, i zones on 
els nens petits puguin jugar amb material adequat per la seva edat amb 
un educador infantil i altres voluntaris. 

o Les participants del programa han d’estar ben informades de les 
finalitats del projecte, el tipus d’activitats que es faran, i el que se’ls hi 
demanarà. També han de donar el permís per a fer les gravacions de la 
recerca.  

o És molt important crear un clima acollidor, amb activitats de presentació 
i de coneixement entre les participants que els ajudin a trencar el gel, i 
s’han de donar unes consignes bàsiques inicials de funcionament : 
 Repartir un fulletó informatiu en varis idiomes de la comunitat, 

explicant els horaris del programa, els objectius i les diferents 
activitats que es faran.  

 Establir rutines participatives conjuntes (mares-fills), al voltant de 
la lectura i la narració de contes, per iniciar i tancar l’activitat. 
D’aquesta manera es veuen diferents formes d’aproximar-se a la 
lectura dels contes (de cada cultura) i les mares tenen models 
de referència més amplis que els familiars, i poden reconèixer 
les pràctiques de lectura que es fan a l’escola amb els seus fills. 

 Procurar crear activitats complexes, en les que sigui necessària 
la interacció entre persones de diversos orígens per tal de 
resoldre la tasca (voluntaris, educadors i altres mares). Un dels 
aspectes més rellevants i novedosos del projecte radica en 
aprofitar els recursos lingüístics i informacionals (enormement 
variats) que les mares immigrades tenen individualment per 
aconseguir un objectiu comú : l’elaboració del llibre de contes 
bilingüe.  

o S’han de conèixer els recursos lingüístics previs que tenen les 
participants (a partir d’una entrevista inicial i d’alguna prova de 
competència bàsica en català i les llengües que coneix). Nosaltres hem 
utilitzat les proves d’avaluació inicial de competència lingüística en les 
llengües d’origen de l’alumnat (àrab, francès, anglès, castellà i català) 
elaborades per la Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social de 
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l’antic  Departament d’Educació, que estan penjades a l’espai LIC : 
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm 

o El projecte « Teixint Cultures » s’organitza en diferents fases, per les 
que les participants van passant : acollida inicial i presentació del 
projecte, explicació d’un conte en la L1, traducció i escriptura del conte 
en la L1 i en català (i en cas de persones analfabetes, narració i 
gravació en àudio), correcció, edició digital i il·lustració. 
 Millor si s’organitzen les activitats en taules diferents, de forma 

que es pugui treballar simultàniament en diversos espais i en 
relació al moment de l’elaboració del conte que està cadascú 
(cal tenir present que es van incorporant persones noves cada 
setmana). Aquestes taules o espais de treball han d’estar 
degudament senyalitzades amb cartells bilingües (que les 
participants poden elaborar i decorar), i han de tenir almenys un 
responsable que el dinamitzi (sempre que es pugui un voluntari 
prèviament instruït). 

o Durant el transcurs del programa s’han de fer emergir les idees prèvies 
de les participants sobre la importància de la lectura, del manteniment 
de la L1 a la llar, de la importància de l’aprenentatge de la L2, de la 
seva tasca com educadores en l’ajuda dels deures dels seus fills, etc. 
Mentre es realitzen les activitats van sorgint espontàniament converses 
d’aquest tipus. Aquestes ocasions són ideals per trencar estereotips i 
treballar la seva autoestima i seguretat com a educadores dels seus 
fills. La idea a transmetre és que la seva llengua són els fonaments per 
a aprendre altres idiomes i, del que es tracta, és d’aprofitar els recursos 
que elles tenen desenvolupades en la seva L1 i en les demès llengües 
(p.ex. en el cas de les persones marroquines, el francès), per tal de 
vehicular el que coneixen per aprendre català. Moltes d’elles són 
multilingües, i aquests recursos poden ser molt útils per ajudar a que els 
seus fills tinguin èxit escolar. 
 La transferència és més efectiva en la mesura que les llengües 

de referència tenen una estructura gramatical més propera a la 
llengua catalana (llengües romàniques). En el cas de les 
persones marroquines, ajuda molt tenir una alfabetització prèvia 
mínima en francès o en castellà. En el cas de les dones 
gambianes, l’anglès també és útil, tot i que hi ha més dificultats 
en el vocabulari i l’estructura. 

 Si el nivell d’alfabetització en alguna de les llengües de les 
mares immigrades és bona (independentment de la proximitat 
amb el català), es facilita molt el procés d’elaboració de contes, 
ja que es poden transferir estratègies de lectura, escriptura i 
narració des de la L1. 

o Sempre que es pugui, incorporar voluntaris de la mateixa localitat (millor 
si són bilingües en les llengües d’origen i català). També val la pena 
que al final del procés d’elaboració dels contes, les dones participin al 
programa com a voluntàries, assignant-los tasques de coordinació i 
situant-les com a expertes respecte les noves participants. Així es 
garanteix la continuïtat del programa i es treballa l’autoestima. 

o En relació a la metodologia del « dual-language », val la pena fer 
lectures referents al tema, i partir de la idea que qualsevol llengua que 
es conegui pot servir per vehicular l’aprenentatge. Per tant, del que es 
tracta és d’aprofitar tots els recursos lingüístics de les persones i, a 
través de la comparació entre llengües, arribar a conèixer com funciona 
la gramàtica i la sintaxi. Aquest és un procés molt llarg i requereix 
ajudes continuades, ja que l’objectiu no és tan sols que aprenguin 
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català, sinó que també millorin les habilitats en la seva llengua familiar. 
És important incorporar activitats diversificades que permetin tant el 
treball de llengua oral com el de llengua escrita en la L1 i la L2 (p.ex. 
dramatització dels contes, traducció, narració oral, expressió escrita, 
etc.).  

 
b) Impacte del projecte en les participants  
 
Sense haver fet difusió del programa, només pel boca a boca, han participat més de 
30 mares africanes d’orígens diversos al programa (75% del Marroc, 15% Gàmbia, 5% 
Senegal, 3% Mali i 2% d’Algèria), i amb nivells educatius molt variats (des de mares 
analfabetes fins a universitàries), amb un nivell d’estudis bàsics de mitjana. Tot i les 
peculiaritats de cada cas concret, totes les mares tenien trets en comú : multilingües, 
amb situacions familiars d’atur masculí i femení (rentes baixes), dones joves (mitjana 
25 anys) amb nens menors de 3 anys al càrrec (la majoria amb altres nens en edat 
escolar), nouvingudes (la majoria portava entre 1 i 3 anys a Espanya), escassos 
contactes socials al municipi, manteniment de les tradicions culturals dels països 
d’origen a la societat receptora, i forta implicació en la cura i educació de les criatures 
(persones de referència per ajudar els nens amb les tasques escolars).  
 
A partir de les entrevistes en profunditat, l’anàlisi dels vídeos i els resultats de les 
proves de competència A2 en català (usuari bàsic) del Departament d’Educació, hem 
arribat a les següents conclusions en relació a l’impacte que ha tingut el projecte en les 
participants : 
 
1. Millora del coneixement de català oral i (especialment) l’escrit. De les 10 

participants inicials a qui es va fer el seguiment, i que tenien un nivell de 
coneixement de català gairebé nul però estaven ben alfabetitzades en la seva 
llengua, un 80% va superar els nivells de competència A2 després del primer any 
d’assistència al projecte. 
 

2. Augment de les activitats formals de lectura i escriptura bilingües (en català i la L1) 
a la llar amb els fills, millora de les ajudes a les tasques escolars que fan amb els 
fills i també adquisició d’estratègies d’aprenentatge del català a partir de la 
comparació entre llengües. 

 
3. Pas d’actituds neutres a actituds positives vers l’aprenentatge del català i el 

manteniment de la llengua familiar a la llar de cares a l’educació dels fills.  
 
4. Increment de la seguretat, percepció d’autoeficàcia i autoestima en relació al seu 

rol com a mares i educadores.  
 
5. Construcció d’una identitat lingüística i cultural segura i multilingüe. 
 
6. Aprenentatge d’habilitats bàsiques d’alfabetització digital i puntualment ús autònom 

dels ordinadors a la biblioteca. 
 
7. Participació en altres activitats de la biblioteca, bé totes soles o amb els fills, i 

adquisició de llibres i revistes en préstec. 
 
8. Manteniment de xarxes socials informals de relació fora de la biblioteca entre 

persones de diferents orígens. 
 
 
c) Impacte en el projecte a la localitat de Salt   
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El resultat més evident que tindrà impacte local i social és la elaboració i publicació del 
recull de contes bilingües africans que han estat elaborats per les participants, en 
forma de llibre. El títol és “Teixint cultures: contes africans per a petits i grans” (ISBN: 
978-84-95274-09-0) i recull 10 contes provinents del Marroc, Algèria i Senegal (veure 
annex 1). El llibre està escrit en català, en àrab i en manding, i se’n editaran 500 
exemplars que es repartiran a les biblioteques públiques, els CEIP i altres 
equipaments de la localitat (escola d’adults, entitats, CAP i Ajuntament).  
 
Aquest material també es pot trobar en format virtual al bloc del projecte “Teixint 
Cultures” (http://teixintcultures.wordpress.com). Dins hi ha la informació del projecte i 
les entitats col·laboradores, els objectius, una galeria fotogràfica i un apartat amb les 
mostres dels materials en .pdf. El llibre de contes vindrà acompanyat d’una guia 
didàctica amb recursos i activitats educatives per treballar el contingut dels contes i la 
llengua familiar dels nens a les aules. 
 
El 3 de juny es farà la presentació pública del llibre a la biblioteca infantil d’en 
Massagran i es convidarà tant a polítics, com a mestres, entitats i ciutadans en 
general. També s’ha elaborat un vídeo amb les valoracions que fan les dones del 
programa que es passarà a la presentació. Es repartiran alguns llibres que tinguin a 
dins el tríptic informatiu multilingüe amb les activitats de la biblioteca, l’explicació del 
projecte i l’adreça del bloc. Després de la presentació s’obrirà el programa a tota la 
localitat i es continuarà la tasca establint lligams amb les escoles i les entitats locals.  
 
 
5. Impacte previst i propostes de futur 
 
El principal impacte del projecte de cares a la intervenció es centra en presentar el 
“Teixint cultures” com a programa d’innovació dins les actuacions dels Plans Educatius 
d’Entorn (PEE), que fomenta tant l’aprenentatge del català com la cohesió social, però 
des d’una perspectiva de treball comunitària i crítica. En la majoria dels casos, les 
actuacions dels PEE es fan des del punt de vista de la nostra cultura educativa i 
escolar i, en canvi, pràcticament mai es tenen en compte els punts de vista educatius i 
les expectatives i necessitats de les persones estrangeres, inclosos els seus infants. 
 
Creiem que el projecte “Teixint Cultures” pot ser un projecte de referència en l’àmbit 
del disseny dels programes d’alfabetització d’adults, en el sentit que tant la perspectiva 
teòrica de referència com les metodologies són innovadores respecte les propostes 
existents. El que aporta el programa és la incorporació de la noció d’empoderament 
(empowerment) com a aspecte central que dóna forma i reinterpreta els objectius dels 
plans d’entorn. En aquest sentit, creiem important anar incidint poc a poc sobre els 
aspectes afectius i identitaris de les persones immigrades, alhora que es continua 
treballant amb la societat receptora el reconeixement de la riquesa cultural i lingüística 
de les persones nouvingudes.  
 
Per exemple, el fet de contrastar les pràctiques educatives que es realitzen a la llar i a 
l’escola  pot ajudar als estudiants procedents de minories (i les seves famílies) a 
valorar el propi llegat cultural i identitari, i veure’l com un recurs positiu per aprendre la 
cultura i la llengua de la societat receptora. Això beneficia el seu procés d’adaptació 
escolar i, en conseqüència, el seu rendiment general. A més, per les famílies 
procedents de minories culturals, que solen patir processos de discriminació i rebuig 
per part de la societat receptora (els “immigrants” africans –que es veuen com a 
analfabets, pobres i tradicionals), la elaboració de materials bilingües per a les 
biblioteques i els centres educatius és una bona forma de fer visibles els seus 
recursos, d’empoderar-les i donar-los més seguretat en relació al seu paper com a 
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educadors, d’augmentar la seva autoestima i d’aproximar-les a la llengua i cultura 
escolar per tal que hi puguin participar. A més, de cares a les escoles i la societat 
aquesta és també una bona oportunitat perquè es valorin els recursos que tenen les 
famílies estrangeres, i es coneguin una mica més les activitats educatives que es fan a 
la llar. Quan es visibilitzen els recursos familiars a l’escola, i s’aconsegueix que les 
famílies immigrades tinguin una identitat lingüística i cultural segura, millora la 
comunicació i la confiança mútua entre família i escola, i es facilita l’establiment de 
continuïtats educatives entre les pràctiques d’alfabetització dels dos contextos, i això té 
efectes positius en les actituds escolars dels seus fills. Tot això redunda en una millora 
de les relacions família-escola i en una major implicació de les famílies en els projectes 
educatius escolars. 
 
A més, els beneficis també són per les mares, que al llarg del projecte desenvolupen 
habilitats lingüístiques multilingües i habilitats d’alfabetització digital, creen xarxa social 
dins la localitat, i a més comparteixen estratègies adaptatives diverses que els ajuden 
a formar-se com a persones crítiques, reflexives i segures de sí mateixes en el nou 
país. Aprenen a ser més autònomes i participatives al nou context social, a establir un 
diàleg amb la cultura dominant des d’una posició de poder més simètrica i, en 
definitiva, aprenen a viure d’una forma més satisfactòria la seva experiència migratòria.  
 
El projecte que presentem també és un bon punt d’inici per donar una orientació 
diferent als programes educatius que s’adrecen a fomentar l’aprenentatge de la 
llengua catalana de les persones d’origen estranger (nens i adults) en relació a varis 
aspectes: 
 
1. El projecte està construït a partir dels coneixements que aporten tant els estudis 
d’adquisició d’una segona llengua, com les avaluacions dels programes d’educació 
bilingüe, especialment els d’immersió lingüística. Per tant, la tasca de documentació i 
avaluació del projecte té un impacte afegit que consisteix en incorporar nou 
coneixement sobre els processos d’adquisició d’una nova llengua en persones 
immigrades amb llengües familiars molt diferents de la llengua catalana (i nivells 
d’alfabetització i escolarització previs molt diversos).  
 
2. A nivell metodològic, l’anàlisi de les estratègies organitzatives i lingüístiques 
utilitzades en el “dual language” pot aportar pistes sobre com poder treballar 
simultàniament l’aprenentatge d’una nova llengua i de la llengua familiar de persones 
immigrades dins les aules (especialment les que tenen una àmplia diversitat 
lingüística). Per exemple: 
  

- La incorporació de la llengua familiar de l’alumnat estranger com a recurs per a 
l’aprenentatge del català1. 

- Estratègies docents i organitzatives per a fomentar la participació de persones 
amb recursos lingüístics molt diversos dins una mateixa aula. 

- Materials que ajudin a mantenir la llengua i les tradicions d’origen de l’alumnat 
nouvingut, que alhora serveixin per treballar la diversitat cultural i lingüística 
amb l’alumnat majoritari. 

- Incorporació de materials elaborats per les famílies de l’alumnat, que 
garanteixen el sentit dels aprenentatges escolars i faciliten la transició a la nova 
llengua i cultura. 

                                                            
1 Després de la presentació pública del llibre està previst treballar de forma pilot amb algunes 
escoles de Salt i Girona (amb un percentatge d’alumnat estranger de més del 80%) l’ús 
d’aquesta metodologia a partir del llibre de contes que hem elaborat en el primer cicle de 
primària. 
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Finalment, la realització del projecte té un impacte comunitari, en el sentit que altres 
contextos educatius com per exemple les biblioteques o les escoles, reconeguin la 
importància d’incorporar materials bilingües en la llengua familiar de l’alumnat 
estranger com a reconeixement del seu valor cultural i lingüístic, però especialment 
com a un recurs facilitador per a l’aprenentatge del català. Si a més aquests materials 
són aportats per la mateixa comunitat local, es crea un fort vincle identitari amb els 
espais on es col·loquen aquests materials, i hi ha un major apropament dels col·lectius 
de persones immigrades a espais culturals i educatius normalitzats. Com ja hem dit, 
aprofitar els recursos lingüístics i culturals de les persones immigrades ajuda a establir 
continuïtats educatives entre les pràctiques d’alfabetització de la família, l’escola i la 
comunitat2, millora les relacions entre els dos contextos, i ajuda a trencar estereotips i 
desconfiances mútues. 
 
En resum, creiem que el projecte que hem presentat pot aportar elements de reflexió 
per les persones responsables dels plans d’entorn, de forma que els esforços que 
realitzen tinguin millors resultats. L’experiència del “Teixint Cultures” pot ser un bon 
punt de partida de cares al disseny de programes que vulguin fomentar l’ús de la 
llengua catalana en les persones immigrades i els seus fills, alhora que es treballa amb 
la societat acollidora per trencar amb les visions deficitàries d’aquests col·lectius i 
treballar en el sí de l’equitat social i educativa. 
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Annex 1: Llibre de contes bilingües africans elaborat durant el projecte  
(s’adjunta en un arxiu a part) 

                                                            
2 A la segona part del projecte el teixit associatiu del projecte augmentarà, en el sentit que 
volem incorporar a diferents entitats locals i a les escoles en les activitats de la biblioteca. 
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