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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
A Catalunya  els discursos acadèmics i de l'administració han anat evolucionant fins que s'han imposat aquells que 
apunten a que la relació entre l'escola, la família i l'entorn és clau per l'èxit escolar de l'alumnat i el bon funcionament 
del sistema educatiu. Malgrat aquesta evolució, en la pràctica el canvi és lent i, sovint, complicat, donat que apareixen 
resistències en les dues institucions, família i escola, degut a que fins avui sempre s'ha mantingut una relació marcada 
pel desequilibri de poder. El nostre treball teòric i, sobretot, empíric s'ha centrat en la relació entre la família immigrada i 
l'escola a Catalunya. Com es presentarà, la creació del que hem anomenat dinàmiques positives de relació i 
comunicació en els centres escolars es troba condicionada per les actituds i els comportaments dels equips directius, 
els professionals i les famílies, tot i que també l'espai físic en que es donen aquestes relacions és important. Respecte a 
la organització del centre hem destacat el papel de l'equip directiu. Diferenciant una models de gestió observem aquells 
més facilitadors de la relació i la comunicació amb i entre les famílies i aquells més desincentivadors. Això sí, sempre 
s'ha de tenir en compte les actituds dels docents i de les famílies que són múltiples i complexes.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
In Catalonia, the academic discourses and those of the administration have evolved until those that point 
towards the relations between the school, the family and the surroundings as the key to success at school and 
the good working of the educational system dominate. Despite this evolution, the change is slow in practice 
and often complicated, as resistance has arisen among both families and schools, given that to date they have 
always maintained relations marked by an imbalance of power. Our theoretical and especially our empirical 
work has focussed on the relations between immigrant families and the school in Catalonia. As presented 
above, the creation of what we call positive dynamics of relation and communication in the schools is 
conditioned by the attitudes and behaviour of the management team, professionals and families. However, the 
physical space in which these relations take place must also be taken into consideration. Regarding the 
organization of the centre, we have emphasised the role of the management team. Differentiating the range of 
management models, we note the ones that facilitate more relations and communication with and among the 
families and those that discourage these. However, the multiple and complex range of attitudes among teachers 
and families must always be taken into account. 

 



 
 

 

 
 
 
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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I. Introducció. 

 

L’escolarització universal és una invenció relativament recent i el desenvolupament dels 

sistemes educatius que la fan possible i la promoció de la implicació de les famílies en els 

centres educatius encara ho és més; d’altra banda, aquesta última no sempre s’ha considerat 

necessària i, quan ho és, es du a terme amb certes resistències. És per això que la relació 

entre família i escola pot ésser vista encara com una qüestió pendent (Garreta 2007).  

 

Les relacions entre les famílies i l’escola s’han d’ubicar en un context històric i institucional. 

Més concretament, s’inscriuen en l’articulació entre aquestes dues institucions que tenen 

asimetria de poder i en un context social y polític que les situa en el debat entre interessos 

públics y privats (Montandon i Perrenoud 1994). Encara que s’han de considerar espais 

juxtaposats, sovint el que es percep és la separació, la distància, quan no el conflicte, entre 

família i escola. I això comporta que el territori propi de cada institució es vigili, es controli, 

davant l’amenaça d’intrusió o d’invasió (Maulini 1997) dels “espais” respectius. Per això, 

Dubet (1997) afirma que existeix una pau armada entre escola i família i com a manifestació 

de la tensió existent posa en evidència, com d’altres, l’ús del vocabulari bèl·lic per a referir-

se a aquesta relació. Per a C. Montandon y P. Perrenoud (1994) l’evolució de l’escola i la 

família ha tingut la tendència a marcar les distàncies entre elles encara que, d’altra banda, 

alguns canvis culturals recents afavoreixen una millor relació. Per la millora del nivell 

d’instrucció, s’observa en determinats països l’augment de la ideologia de la participació 

(social i educativa) entre els diferents agents, en línia amb la democratització de la 

societat. A més a més, l’actitud dels ciutadans respecte dels serveis públics ha 

evolucionat reivindicant més drets i comportant-se com a consumidors, motiu pel qual les 

institucions i els professionals han de rendir comptes de les seves actuacions. En darrer 

lloc, cal considerar que les lluites per la producció i el repartiment de la riquesa en les 

societats industrials són menys freqüents i cada cop més són les qüestions culturals les 

mobilitzadores dels grups socials (Touraine 1984) ⎯entre aquests moviments, els de 

mares i pares d’alumnes adquireixen un paper rellevant. Les condicions abans 

esmentades han afavorit la lenta però creixent presència de les famílies a l’escola i la 

convicció i la reivindicació de que així s’afavoreix la consecució dels objectius de 

l’escola i de les famílies respecte als seus fills i les seves filles, cosa que no ha impedit 

que encara ens trobem lluny d’una escola que reconeix les famílies com a partenaires de 

l’escola i d’unes famílies que assumeixin un paper concret en la relació.  
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Actualment, les relacions entre l’escola i la comunitat són vistes com un factor de gran 

importància en l’educació de l’alumnat. Que la família és important per a l’assoliment 

escolar sembla fora de tot dubte. Així, S.L. Christenson, T. Rounds i D. Gorney (1992 ; 

veure també García-Bacete 2003) van identificar com a importants en aquest procés les 

expectatives educatives, el clima familiar respecte a l’aprenentatge, les relacions que 

s’estableixen entre progenitors i fills, les estratègies disciplinàries i la implicació dels 

progenitors en el procés educatiu dins el si familiar i el context escolar. Però, d’altra 

banda, també es constata que tots els factors enumerats multipliquen les seves versions 

pel calidoscopi de situacions familiars en què ha esdevingut la institució familiar els 

últims anys. Aspectes com el canvi dels rols familiars i l’atribució de responsabilitats 

aporten un marge de maniobra impensable en generacions precedents. A Espanya, el 

treball de R. Mérida (2002) posa de manifest de quina manera “en determinados contextos 

socioculturalmente deprivados las familias experimentan un sentimiento de inferioridad” 

(p. 450), a més de la manca de temps una de les argumentacions més repetides actualment 

per a no mantenir una relació de més qualitat. P. Aznar (1998) afirma que la situació no és 

òptima pels canvis estructurals de la família en particular i de l’estructura social en general, i 

per les dificultats per a adaptar-se a aquests canvis, des d’ambdues parts. 

 

Jaeggi, Osiek i Favre (2003) assenyalen dos condicionants importants que determinen 

l’èxit o el fracàs escolar. El primer és la història de la família i el seu projecte de futur on 

intervenen factors econòmics, socials i culturals; la implicació de les famílies en 

l’escolarització dels seus fills i el sentit que aquestes li atorguen determina en bona part 

el compromís de l’alumne en els seus aprenentatges i, per tant, l’èxit o el fracàs. D’una 

altra banda, la qualitat de les relacions dels pares amb els professors dels fills (relacions 

inexistents, conflictives o, pel contrari, sense problemes) així com la seva participació o 

inhibició de la vida escolar (reunions de pares, reunions individuals...) són també 

determinants. Els pares que s’impliquen activament en els contactes amb l’escola 

demostren de moltes maneres la importància que atorguen a l’escola, demostren als 

professors i als fills que tenen interès i que es consideren part de la comunitat educativa. 

Els estudis de Rochex (1998) i Lahire (1995), realitzats a França,  mostraven també  una 

correlació entre les dificultats d’aprenentatge dels alumnes, les actituds educatives de les 

famílies i les pertorbacions de les relacions escola-família. 
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Per G. Chauveau (2000) existeixen dinàmiques i espirals, positives o negatives, que 

caracteritzen la comunicació entre l’escola i les famílies. Concretament, aquest autor 

considera important el contingut didàctic d’aquesta relació, és a dir, la relació entre 

l’ensenyament/aprenentatge i l’èxit escolar, i el contingut social, és a dir, els efectes sobre 

la mobilització i la promoció dels protagonistes de la situació educativa. Segons ell, és 

necessari superar l’anàlisi de la comunicació família-escola només en termes de relacions 

interpersonals entre progenitors i docents introduint en l’anàlisi el fet que en aquesta 

relació hi ha dues institucions (família i escola) en desequilibri. En síntesi, Chauveau 

reclama una mirada més sociològica i no tan psicològica. Jaeggi, Osiek y Favre, recollint 

aquesta idea, consideren també necessari posar de manifest no només les preteses 

necessitats que tenen les famílies a nivell d’escolarització, de recursos culturals i 

econòmics, etc., sinó també les necessitats de la institució.  

 

Essent sintètics, les relacions entre els agents presents a l’escola són complexes i quan ens 

referim a les famílies d’origen immigrat encara ho resulten més ja que hi ha dificultats 

afegides. En general, fent una tipologia de dificultats que poden aparèixer (Services aux 

Communautés Culturelles, 1995; Garreta 2007 i 2008) es detecta que n’hi ha de: 

lingüístiques; socioeconòmiques (no disponibilitat per part d’alguns progenitors deguda a 

les seves condicions de vida precàries, als seus horaris de treball, etc.; nivell insuficient 

d’escolarització per tal de poder ajudar als seus fills i a les seves filles en els seus estudis; 

poc interès o baixa motivació a l’hora de participar en la vida escolar al no tractar-la com 

una prioritat);  culturals (divergències entre els valors familiars de la societat d’acollida i 

els de la d’origen, amb diferències quant a l’estructura familiar o dels rols dins la família  o 

dels valors educatius privilegiats; divergències amb el sistema escolar; etc.); i institucionals 

(dificultat per part d’alguns progenitors a l’hora de percebre el personal de l’escola com 

agent educatiu competent i considerar l’escola com un espai accessible en el qual tenen el 

dret i el deure de participar; dificultat de l’escola a l’hora d’ultrapassar allò estrictament 

escolar degut a l’actitud tancada que manifesten alguns progenitors i alguns docents). 

 

Però, com es construeixen aquestes relacions? Aquestes depenen de múltiples factors, 

alguns d’ells més identificats que d’altres. Així, l’experiència dels progenitors, ja sigui a la 

vida laboral o a l’escolar, és important a l’hora de definir les actituds i expectatives que es 

conformen respecte dels seus fills i de les seves filles (no sempre coincidents) i pel que 

representa de definició i implicació en els seus projectes educatius/escolars. Però, a més a 
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més d’aquests factors, n’existeixen d’altres que ajuden a definir les relacions que es 

mantenen amb els centres escolars i amb els seus professionals. Aquestes dinàmiques es 

construeixen a partir de l’experiència sociocultural dels pares i de les mares, la qual els 

predisposa i les predisposa a uns o uns altres tipus de relació, però també hi intervenen les 

experiències (comunicació i informació que es rep o hom creu que es rep de l’escola) que 

es van vivint durant el procés d’escolarització dels seus fills i de les seves filles. Els factors 

contextuals esmentats i les esmentades dinàmiques van definint espirals positives i/o 

negatives de relació entre la família i l’escola i els seus professionals. D’aquesta forma, 

apareixen com qüestions rellevants en l’anàlisi de la dinàmica de relacions els aspectes: 

físics (l’espai disponible), organitzatius (gestió del centre des de l’equip directiu), 

expectatives i actituds envers la relació dels docents; expecatives i actituds envers la 

relació de les famílies; i el paper que desenvolupen altres professionals presents als centres 

escolars (educadors, monitors, cuiners, conserges, etc.) (Garreta, Llevot i Bernad 2011). 

 

Actualment sembla dominar la idea de que l’educació comença a la família i es perllonga a 

l’escola i de que una bona educació exigeix el coneixement del medi on viu l’alumnat, així 

com la representació d’aquest medi a la vida escolar. Aquest principis són font d’inspiració 

de nombroses intervencions, demostrant ser una de les claus per afavorir la participació de 

les famílies a la vida escolar. Però, sobretot, allò que importa no és el fet de participar per 

participar, sinó que aquesta participació ha de permetre que la família senti com a pròpia 

l’escola –evitant allò que X. Bonal (2003) anomena “l’alteritat familiar respecte de 

l’escola”, tot recordant que les diferent circumstàncies van configurant models diferents de 

relació de manera que allò que per a uns pot ser una situació “normal i òptima” per a 

d’altres és “intolerable”. 

 

Els pocs treballs existents a Espanya i a Catalunya sobre la relació entre les famílies 

d’origen immigrat i l’escola ens portà a voler aprofundir en determinades qüestions que 

creiem requereixen una major atenció. L’estudi que presenta està circumscrit a 

Catalunya perquè aquest territori compta amb centres amb elevada presència d’alumnat 

d’origen immigrat, tant en termes relatius com absoluts. A més a més, ens centrem en 

els nivells d’escolarització infantil i de primària ja que són aquells amb una major 

dinàmica de relació família-escola a l’hora que, entre ambdós nivells, s’evidencien 

diferències. Un pas posterior podria ser el d’analitzar allò que succeeix als instituts, però 

sense tenir una imatge dels nivells anteriors semblaria una feina incompleta. 
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Donada la diversitat d’orígens (vegeu: Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte1, centrarem l’estudi en quatre tenint en compte les diferències de perfil 

educatiu de les famílies; de percepcions que sobre elles té la població catalana (i del 

professorat); de coneixement lingüístic; etc. Ens estem referint als dos orígens més 

importants de l’alumnat immigrat a Catalunya (Marroc i Equador) i als dos que, tot i no 

representar un pes important, generalment se’ls hi atribueix una major expectativa 

educativa i una major crítica sobre el funcionament del nostre sistema educatiu (Rússia i 

Ucraïna). Dins d’aquest marc, els objectius que han dirigit el nostre treball són els 

següents:  

 

Analitzar el coneixement i la valoració que en fan les famílies d’origen immigrat de 
l’escola de Catalunya. 
 
Aprofundir en les expectatives educatives de les famílies d’origen immigrat. 
 
Detectar la satisfacció existent entre els agents educatius de l’escola respecte de la 
relació que mantenen. 
 
Definir el que entenen els docents, els progenitors i els representants de les AMPA 
per participació i detectar els factors que creuen influeixen en aquesta. 
 
Analitzar la representació que es fa l’escola (equip directiu i docents), del paper dels 
progenitors en el centre, en particular els dels esmentats orígens. 
 
Analitzar la representació que tenen les mares i el pares de l’alumnat dels seus 
propis rols i comparar-ho amb la definició realitzada pels representants de l’escola. 
 
Identificar els principals factors influents en la construcció d’una dinàmica positiva 
de relacions i d’una dinàmica negativa de relacions. 
 
Identificar els principals factors influents en la reducció de la implicació de les 
famílies en l’escola a mesura que augmenta el nivell educatiu dels seus fills i filles 
(qüestions organitzacionals, actituds dels equips directius, dels docents, de les 
famílies o l’alumnat, etc.,). 
 
Elaborar propostes d’intervenció per afavorir la relació/participació de les famílies 
d’origen immigrat amb l’escola. 

 

La investigació que hem realitzat és eminentment empírica. En primer lloc una recerca 

basada en entrevistes en profunditat en 10 CEIP de Catalunya i, posteriorment, un 

                                                  
1www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=310&area=estadisticas&contenido=/estadisticas/educativas/
eenu/avances/Curso07-08/avances.html) 
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treball etnogràfic en 4 d’aquests centres per aprofundir en les dinàmiques de relació. A 

continuació presentem aquestes dues fases de la recerca. 
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II. Famílies estrangeres i escola: les entrevistes. 
 
 
El treball empíric d’aquesta primera fase de la investigació ha consistit en la realització 

d’entrevistes a equips directius, professorat i membres d’AMPA de diferents centres on 

estan matriculats els/les fills/es de les famílies d’origen estanger originàries de 

l’Equador, Marroc, Rússia i/o Ucraïna. En total, deu centres escolars d’infantil i 

primària (CEIP) han estat seleccionats per la realització de 67 entrevistes: quatre escoles 

en la província de Barcelona amb un total de 29 entrevistes realitzades, dos escoles en la 

província de Tarragona amb un total de 14 entrevistes, dos escoles en la província de 

Lleida amb 13 persones entrevistades i dos escoles en la província de Girona amb un 

total d’11 entrevistes. El criteri principal per seleccionar aquestes escoles ha estat el fet 

que hi hagi alumnat d’origen estranger en les seves aules, buscant, a més, la diversa 

presència d’aquest. A més de la detecció de que existeixen hi han també diferents 

dinàmiques de relació: des d’aquelles molt positives a d’altres que els contactes previs 

definien com a negatives. En cada centre escolar, s’han realitzat entrevistes al director o 

al cap d’estudis, un professor de primària i un d’infantil i un representant de l’AMPA, i 

a més, en el cas de que  hi fossin presents, s’han fet entrevistes a un pare/mare d’origen 

equatorià, marroquí, russos/romanesos o d’Ucraïna. 

 
Taula 1. Perfil bàsic de les entrevistes en profunditat. 

  P. Barcelona P. Tarragona P. Lleida P. Girona 

  Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona 

 

Total 

Director - 3 - 1 - 2 -- 2 8 

Cap estudis - 1 - 1 - - - 1 3 

Professor 
Infantil 

- 3 - 2 - 2 - 2 9 

Professor 
Primària 

- 4 - 2 - 2 - - 8 

AMPA 1 4 - 2 - 2 1 2 12 

Equador 1 3 - 1 - 2 - - 
Marroc 2 4 1 2 - 2 - 1 
Romania - 1 - - - - - 1 
Rússia - - - 1 - - - - 
Ucraïna - 2 - 1 - 1 - 1 

 

27 

Total 4 25 1 13 - 13 01 10 67 

 

 

A continuació, la taula 2 dóna, província per província i escola per escola,  una precisió 

sobre el perfil de cada persona entrevistada. En el cas de l’equip directiu i del 



 10 

professorat, es tracta  de precisar la seva experiència docent i en el cas de les famílies, el 

seu procés d’assentament. En el cas precís de les famílies, les mares d’alumnes 

entrevistades han arribat per reagrupament familiar, és a dir, que sempre és la seva 

parella  el primer que ha arribat a Espanya.   

  

Taula 2.1. Perfil concret de les entrevistes en profunditat. Comarques de 
Barcelona 

Escola Primavera2 
Directora 14 anys en la direcció.  
Mestra primària Mestra de l’escola des de l’any 1976.  
Mare marroquí 26 anys. És mare de tres fills i fa dotze anys que és a Catalunya i a Girona fa 8 

anys. És a l’atur.  
Mare romanesa Fa tres anys que ha arribat a Catalunya i viu a Berga. És mare d’un nen i d’una 

nena.  
Escola Estiu 

Directora 3 anys en la direcció. 4 anys cap d’estudis. 
32 anys com a docent del centre, a primària. Tutora de l’Aula d’Acollida i amb 
formació en interculturalitat. 

Mestra primària  Mestra i tutora de primària i cap d’estudis.  
8 anys a l’escola.  

Mestra infantil 12 anys com a docent.  
Presidenta AMPA 9 anys a l’AMPA.  
Mare equatoriana Arribada a Espanya el 2000 amb projecte propi, reagrupa parella i fill als tres 

mesos. 
Mare marroquí 8 anys a l’escola. Té dos fills, un a cinquè i un altre a sisè.  
Mare marroquí 8 anys a Espanya i 4 anys a l’escola. 
Pare marroquí 8 anys a Espanya i 4 anys a l’escola. 

Escola Tardor 
Directora 1 any en la direcció. 

35 anys com a docent.  
Mestra primària. 4 anys a l’escola, mestra de l’aula d’acollida. 
Mestra infantil 7 anys a l’escola. 
Presidenta AMPA 4 anys com presidenta de l’AMPA.  

 
Vocal AMPA 7 anys membre de l’AMPA. Participa també  en el Consell escolar. 
Mare equador(a) 10 anys a Espanya. Té tres fills, el petit a P4, el segon a segon i el tercer fa sisè.  
Mare equador(b) 5 anys a Espanya. Té una filla a segon i l’altre encara no escolaritzat.  
Mare ucrainiana 8 anys a Espanya. Té una filla a primer i és el seu primer any a l’escola. Ha passat 

abans per 2 altres escoles també a Barcelona. El seu company no és al país perquè 
va ser expulsat per no tenir papers. Treballa en neteja domèstica. 

Escola Hivern 
Cap estudis 26 anys de mestra.  
Professora  
primària 

Tutora de segon del cicle inicial.  

Professora  
infantil 

7 anys a l’escola i 21 com a docent.  

AMPA 2 anys president de l’AMPA, des de 2009, desprès de dos anys com secretari.  
Pare equatorià 5 anys a Espanya. Parella i fill a Espanya. 
Mare marroquí 17 anys a Espanya. Té dos fills que han nascut ha Catalunya. La nena té sis anys i 

el nen 6 mesos.  
Pare marroquí 17 anys a Espanya. Té dos fills que han nascut a Catalunya. La nena té sis anys i el 

nen 6 mesos 

                                                  
2 El noms de les escoles són ficticis. 
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Mare ucrainiana 7 anys a Espanya.  Té un nen que fa P3.  
 
 
Taula 2.2. Perfil concret de les entrevistes en profunditat. Comarques de 
Tarragona. 

Escola La Pilota 
Cap estudis 20 anys com a docent. 10 anys al centre.  

6 anys com a membre del equip directiu i cap d’estudis. 
Professora 
primària. 

10 anys com a docent al centre. 
 

Professora infantil 3 anys com a docent al centre. 
AMPA 4 anys com a secretària de l’AMPA, s’encarrega de l’organització d’activitats 

extraescolars.  
Mare equatoriana 11 anys a Espanya. Tres fills a l’escola. 
Pare marroquí 15 anys a Espanya. 1 filla a l’escola. 
Mare marroquina 8 anys a Espanya. 2 nens escolaritzats al centre.  

Escola La Brúixola 
Directora 4 anys com a directora.  
Professora prim 2 anys com a professora en l’escola. 
Professora infantil 2 anys com a professora en l’escola d’infantil. 
AMPA 2 anys a l’AMPA, responsable de l’organització de festes. 
Mare marroquí 4 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i el seu fill d’infantil.  
Mare russa 4 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i el seu fill d’infantil.  
Mare ucrainiana 5 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i els seus dos fills.  
 
Taula 2.3. Perfil concret de les entrevistes en profunditat. Comarques de 
Lleida. 

Escola L’Esplai 
Professora prim 18 anys com a docent. Tres com a coordinadora de cicle.  

 
AMPA 2 anys i mig presidenta de l’AMPA, abans 1 any com a vicepresidenta i molts anys 

com a vocal.  
Mare equatoriana 10 anys a Espanya. Viu amb el seu company i el fill de segon de primària.  
Mare marroquí 14 anys a Espanya. Mare d’una nena i d’un nen.  
Mare ucrainiana 6 anys a Espanya. Viu amb la parella i el fill que fa tercer.  

Escola El Tro. 
Directora 8 anys com a directora i 34 anys com a docent. 
Professora 
primària 

19 anys com a docent.  

Professora infantil 6 anys de docència en el centre i 30 anys com a docent.  
AMPA 6 anys membre de l’AMPA, amb diferents responsabilitats: vocal, tresorera i 

presidenta.   
Mare equatoriana 11 anys a Espanya. Té quatre fills i viu amb la seva parella.   
Mare marroquí 13 anys a Espanya per reagrupament familiar. Té la nacionalitat espanyola. 
 
Taula 2.4. Perfil concret de les entrevistes en profunditat. Comarques de 
Girona. 

Escola El Llamp 
Directora 10 anys com a docent.   
Cap estudi 3 anys com a cap d’estudis.  
Mestra infantil 5 anys a l’escola.  
AMPA 11 anys a Espanya, 1any i mig com a membre de l’AMPA. Presidenta de l’AMPA.  
AMPA 4 anys a Espanya. Tresorera de l’AMPA fa 1 any i mig. 
Mare Ucrainiana 6 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i el seu fill.  

Escola El Núvol 
Directora 3 anys com a directora.  
Professora infantil  2 anys a l’escola com a mestra d’infantil.  
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Mare Romanesa 7 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i la seva filla que va néixer a Catalunya.  
Mare marroquí 11 anys a Espanya. Viu amb la seva parella i els seus tres fills nascuts a Girona. 

Treballa a casa. 
Membre AMPA Fa 9 anys que viu a Espanya. Té un fill de tres any. Secretària de l’AMPA de 

l’escola.  
 
 
 
Concretant l’anterior, la taula 3 dóna una visió global de totes les entrevistes amb 

precisió sobre la denominació i la ubicació del centre escolar, el càrrec/funció de la 

persona entrevistada, el seu sexe, la província de residència, el país d’origen en el cas de 

les famílies i, finalment, l’acrònim que utilitzàrem en la cituació dels fragments textuals 

que il·lustraran les pàgines següents. 

 

Taula 3. Perfil de les entrevistes i acrònims identificatius.  

Centre 
 

Entrevistat Sexe Província País 
origen 
famílies 

Acrònim 

Directora  Dona Barcelona  DPDBSE10 
Professora prim. Dona Barcelona  PPDBSE10 
AMPA Home Barcelona  ASHBSE10 
Mare alumne Dona Barcelona Marroc MDBSEM10 

 
 
Primavera 

Mare alumne Dona Barcelona Romania MDBSER10 
Directora Dona Barcelona  DDBFL10 
Prof. prim. Dona Barcelona  PPDBFL10 
President AMPA Dona Barcelona  ASDBFL10 
Prof. infantil Dona Barcelona  PIDBFL10 
Mare alumne Dona Barcelona Equador MDBFLE10 
Mare alumne Dona Barcelona Marroc MDBFLM10 
Mare alumne Dona Barcelona Marroc MDBFLM10 

 
 
Estiu 

Pare alumne Home Barcelona Marroc PHBFLM10 
Directora Dona Barcelona  DDBSF10 
Prof. prim. Dona Barcelona  PPDBRV10 
Prof.  infantil Dona Barcelona  PIDBRV10 
Presidenta 
AMPA 

Dona Barcelona  ASDBRV10(a) 

Vocal AMPA Dona Barcelona Argentina ASDBRV10(b) 
Mare d’alumne Dona Barcelona Equador MDBRVEa10 
Mare d’alumne Dona Barcelona Equador MDBRVEb10 

 
 
Tardor 

Mare d’alumne  Dona Barcelona Ucraïna MDBRVU10 
Cap d’estudis Dona Barcelona  CPDBEB10 
Professora prim.  Dona Barcelona  PPDBEB10 
Professora 
infantil 

Dona Barcelona  PI DBEB10 

AMPA Home Barcelona  ASHBEB10 
Mare equatoriana Dona Barcelona Equador PHBEBE10 
Mare marroquí Dona Barcelona Marroc MDBEBM10 
Pare marroquí Home Barcelona Marroc PHBEBM10 

 
 
Hivern 
 

Mare ucrainiana Dona Barcelona Ucraïna MDBEBU10 
Cap d’estudis Home Tarragona  CHTGV10 
Mestra primària Dona Tarragona  PPDTGV10 
Mestra infantil Dona Tarragona  PIDTGV10 

 
 
La Pilota 

Membre AMPA Dona Tarragona  ASDTGV10 
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Pare marroquí Home Tarragona Marroc PHTGVM10 
Mare marroquí Dona Tarragona Marroc MDTGVM10 

 

Mare equatoriana Dona Tarragona Marroc MDTGVE10 
Directora escola Dona Tarragona  DDTLB10 
Professora prim. Dona Tarragona  PPDTLB10 
Professora 
infantil 

Dona Tarragona  PIDTLB10 

Membre AMPA Dona Tarragona  ASDTLB10 
Mare marroquí Dona Tarragona Marroc MDTLBM10 
Mare russa Dona Tarragona Rússia MDTLBR10 

 
 
 
La Brúixola 

Mare ucrainiana Dona Tarragona Ucraïna MDTLBU10 
Directora Dona Lleida  DDLLIP10 
Professora prim. Dona Lleida  PPDLLIP10 
Professora 
infantil 

Dona Lleida  PIDLLIP10 

Represent. 
AMPA 

Dona Lleida  ASDLLIP10 

Mare equatoriana Dona Lleida Equador MDLLIPE10 
Mare Marroquí Dona Lleida Marroc MDLLIPM10 

 
 
L’Esplai 

Mare ucrainiana Dona Lleida Ucraïna MDLLIPU10 
Directora Dona Lleida  DDLLP10 
Professora prim. Dona Lleida  PPDLLP10 
Professora 
infantil 

Dona Lleida  PIDLLP10   

Presidenta 
AMPA 

Dona Lleida  ASDLLP10 

Mare equatoriana Dona Lleida Equador MDLLPE10 

 
 
El Tro 

Mare marroquí Dona Lleida Marroc MDLLMP10 

Directora Dona Girona  DDGSE10 
Cap d’estudi Dona Girona  CPDGSE10 
Mestre infantil Dona Girona  PIDGSE10 
Membre AMPA Dona Girona  ASDGSE10a 
Membre AMPA Dona  Girona  ASDGSE10b 

 
El Llamp 

Mare ucrainiana Dona Girona Ucraïna MDGSEU10 
Directora Dona Girona  DDGCA10 
Professora 
infantil 

Dona Girona  PIDGCA10 

AMPA Home Girona Marroc  ASHGCA10 
Mare Romanesa Dona Girona Romania MDGCAR10 

 
El Núvol 

Mare Marroquí Dona Girona Marroc MDGCAM10 
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2.1. El docent davant l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger. 

 

Per la majoria del professorat entrevistat en els centres escolars, la primera reacció cap a 

l’entrada d’alumnat d’origen estranger fou de rebuig o de quasi-rebuig, no 

necessàriament per sentiment de racisme ni de xenofòbia cap a l’alumnat immigrant, 

sinó per totes les exigències i el treball suplementari que aquesta nova situació els 

exigia i exigeix. En els inicis d’aquesta arribada d’laumnat estranger, falta de recursos 

adequats de la majoria de centres escolars per tal de respondre eficaçment a les 

necessitats de l’alumnat nouvingut creuen que ha dificultat el seu treball i la integració 

d’aquest alumnat. Al principi, la falta d’aula de acollida no va facilitar una atenció 

particular a l’alumnat immigrant nouvingut sobre diferents aspectes, com l’enfortiment 

de l’aprenentatge i el domini de la llengua catalana, la preparació d’una bona acollida i 

un procés d’integració al centre escolar i a l’aula. Aquests fets són algunes de les 

preocupacions dels docents i membres de la direcció, respecte a l’arribada de l’alumnat 

d’origen immigrant al centre escolar:      

 

“En principi la principal dificultat era que no teníem recursos, no teníem aula 
d’acollida. No puc dir que és el mateix aquest any que l’any passat, que tenim l’aula de 
acollida, respecte als dos primers anys. Els professors no teníem aula de acollida, no 
teníem equipament, no teníem dotació econòmica no teníem especialista. No podem 
donar aquest tipus d’atenció a aquell alumnat que entra a l’escola amb dificultat 
lingüística, que no coneix la llengua, llavors com que no teníem aquests recursos, 
pensàvem què podíem fer fora de l’aula ordinària, si tindríem una aula de acollida on 
poder reforçar la llengua catalana,  que l’alumne se sentís ben acollit, ben integrat; tot 
aquest procés és molt important ara que tenim els recursos, però els primers anys no ho 
vàrem tenir. Ara que tenim aquests recursos valorem el positiu que són aquests 
recursos quan ve l’alumnat nouvingut, alumnat immigrant que desconeix la llengua, 
que desconeix la cultura; hem de fer un treball important perquè se senti bé , estar a 
gust i que vingui  l’escola content i que l’ hem d’acollir, tant el nen com els pares com 
tota la  gent que ve  a l’escola” (DDTLB10).   
 
“Vam tenir rebuig, però no perquè vinguessin de fora sinó per la saturació d’aules i de 
feina” (DDBFL10). 
 
 
A més, l’entrada en diferents moments del curs i amb nivells diversos dificultà encara 

més l’activitat quotidiana dels docents: 

 

“El degoteig de l’entrada (d’alumnes de fora) s’ha viscut malament perquè desmunta 
una mica la classe (...) Els qui van arribant t’arriben a mig curs i això destorba molt a 
la classe, el ritme de la classe, perquè tu portes un fil de treball, unes rutines 
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diàries...Això genera que les primeres setmanes ni ells ni nosaltres puguem encaixar-
nos i els companys se n’adonen. Els meus companys ho han viscut més o menys com jo” 
(PPDBP10). 
 
“En un principi va ser de rebuig, no perquè vinguessin de fora sinó per sobresaturació 
d’aules, de nanos que necessitaven una ajuda molt gran quan no tenien una preparació 
ni unes ganes de posar-s’hi amb 26 alumnes i 4 de diferents llocs, alguns que no han 
estat escolaritzats, altres que s’han perdut per diferents països (...)  i no tenen el nivell 
que els hi pertany. No hi ha un recolzament de les famílies perquè o no vénen o estan 
sense els pares, unes desestructuracions familiars molt grans... Ells ho veien (els 
mestres) com feina afegida i qui ho pagava?, ho pagaven els nens” (DDBFL10). 
 

Un altre fet que ha dificultat la bona escolarització de l’alumnat d’origen estranger i que 

d’una certa manera creuen que ha complicat el treball del docent és la situació 

d’inestabilitat residencial d’algunes famílies. En general, la mobilitat, sobretot al 

principi de la seva arribada al país de recepció, influencia negativament l’alumnat. 

Preocupats per la recerca d’una situació laboral estable, les famílies d’origen estranger 

efectuen desplaçaments interns fins que aconsegueixen una feina més estable. Llavors, 

aquesta inseguretat laboral provoca la inestabilitat residencial que influeix sobre 

l’estabilitat de l’alumnat en un centre escolar. Part d’aquest alumnat, a causa de la 

situació de la seva família, està obligat a desplaçar-se d’una escola a una altra. Els 

docents consideren que aquest moviment perjudica l’aprenentatge de l’alumnat, a més 

de generar malestar entre el professorat.  

 

“Tot i que l’actitud dels docents ha canviat, encara queda una mica de rebuig però no 
tant perquè vinguin de fora sinó perquè et vingui un alumne a meitat de curs” 
(DDBFL10). 
 
 
“Jo el problema de la immigració, jo, particularment  com a mestra, no en veig cap. Hi 
ha altres problemes, el primer és la desestructuració familiar deguda a problemes 
econòmics i tal, i l’altre és la marxa i la vinguda, el fet és que, jo en la meva classe, que 
és la de  P5, si és pogués mantenir tal com està fins al sisè, quina diferència, que 
marxen quatre, que vinguin quatre, tornen a marxar, els que venen no coneixen la 
llengua, no saben res, i això fa que estem desbordats” (PPDLLIP10). 
 

A més, el nivell d’estudi de l’alumnat immigrat nouvingut constitueix un altre tipus de 

problema subratllat pels docents.  

 

“És una escola diferent de les altres pel tipus d’alumnat que hi ha pel fet que és un 
alumnat que necessita més, es un tipus de població diferent de lo que nosaltres estem 
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acostumats, hi ha falta d’estimulació, llavors és adaptar-nos una mica a la seva visió 
aportar-los tot lo que necessita un nen” (PPDGCA10). 
 

Els docents i representants d’equips directius, quan es pregunten sobre l’alumnat 

d’origen equatorià, marroquí, rus i ucrainià, afirmen que arriben, comparativament, amb 

nivells escolars diferents. Els darrers arriben a l’escola catalana amb un nivell 

d’aprenentatge diferent. La majoria dels docents apunten que l’alumnat procedent de 

l’Europa de l’Est té un bon nivell d’estudis, quasi similar al que hi ha al seu grup classe.  

Els docents apunten igualment que l’alumnat de l’Europa de l’Est és molt estudiós i té 

un bon recolzament per part de la seva família. Alguns professors creuen que existeixen 

semblances entre la cultura de països d’Europa de l’Est i la nostra (semblances entre 

llengües d’alguns d’aquells països i la llengua catalana) i això juga a favor d’aquest 

alumnat. De la mateixa manera, l’alumnat d’origen equatorià també rep una valoració 

sobre el seu esforç a l’estudi i el recolzament donat per les seves famílies (“molt 

complidor amb els seus estudis”). Tanmateix, el professorat subratlla diferències entre 

alumnes equatorians, diferències atribuïdes a la situació socioeconòmica a nivell 

familiar. L’alumnat evoluciona positivament en el seu estudi si la seva família està ben 

estructurada a l’arribada a Catalunya. Al contrari, amb les famílies equatorianes que 

arriben desestructurades, famílies monoparentals, el recolzament a l’estudi del fill és 

feble i l’alumnat no evoluciona normalment. La situació depèn també de si l’alumnat ha 

arribat per reagrupament familiar molts anys desprès de l’arribada de la seva família a 

Catalunya, ja que això els afecta, sobretot emocionalment.  

  

“Els nens russos, nivell alt educatiu i d’hàbits. Molt complidors. S’esforcen molt a 
aprendre la llengua, en un mes parlaven català perfectament. Agressius, violents. Ara 
no en tenen cap. N’han tingut pocs. Els nens equatorians: N’hi ha de 2 classes, uns que 
vénen amb un nivell de correcció increïble, que han anat a l’escola, tenen un nivell una 
mica més baix. Han vingut amb tota la seua família, són famílies estructurades. Tenen 
un recolzament dels pares que els fa avançar en els seus coneixements. Parlen només 
català a l’escola, a fora res. L’altre grup són mares que vénen soles i que poc a poc 
porten els seus fills. Els nens han passat el dol de la marxa de la mare i de dificultats 
quan la retroben normalment amb una altra parella, que sol ser equatorià. La mare 
també té dificultats perquè s’ha perdut anys de la criança dels seus fills i no els coneix. 
Llavors són nens molt tristos que volen tornar al seu país. Aquests nens s’han trobat 
amb molt rebuig, els sud-americans, els paquistanesos per part de les famílies d’aquí 
(DDBFL10).  
 
“Els nens quan han arribat de l’est i han estat escolaritzats... Arriben amb un bon 
nivell de matemàtiques i en llengües universal (...) Los de l’Est, per exemple, venen amb 
una cal·ligrafia estupenda, el tema de raonament, de treballar, i són aplicats, 
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normalment a l’escola són aplicats. Fan un progrés molt ràpid. La diferència de cultura 
no és tant gran. Sí que tenen coses en comú, la seva llengua i la nostra. Jo crec que ho 
tenen molt difícil els marroquins i resulta difícil explicar-los això, inclús a les famílies” 
(DDLLIP10). 
 
“Si totes les famílies que arriben tenen una seguretat econòmica i laboral, es 
preocuparan més pel rendiment escolar dels seus fills” (CDGSE10).  
 
 
En el cas de l’alumnat d’origen marroquí, els docents creuen que són els alumnes més 

problemàtics, sobretot des del punt de vista de l’esforç, l’interès per l’aprenentatge i 

interès de la família per l’escolarització dels fills. Per alguns professors, les dificultats 

d’aprenentatge de l’alumnat marroquí estan relacionades amb les seves creences i també 

per diferències entre els dos sistemes educatius, el marroquí3 i el nostre. L’alumnat 

marroquí és, sovint, reticent a determinats aprenentatges com l’ensenyament de la 

religió. Tampoc és complidor amb les tasques escolars segons el parer dels entrevistats. 

Vénen a l’escola perquè ho consideren una obligació i no una necessitat. A vegades, 

aquest alumnat s’absenta de l’escola per diferents motius: cuidar els seus germans, 

marxar amb la seva família de vacances al seu país (que no coincideixen sovint amb les 

de Catalunya), etc. fet que no s’entén des de l’escola. 

 
“Però l’alumnat de Marroc ve d’ una altra manera. L’educació allà, t’ho expliquen els 
nens,  allà està plantejat d’una manera molt diferent, lo que fa que tenen molts hàbits, 
però a l’hora d’escriure és un drama, i matemàtiques tampoc.  Els nens expliquen que 
aquí [a l’escola catalana], no sé com explicar-t’ho,  diuen que aquí les senyoretes són 
bledes, m’ho explica l’Ibrahim, que les senyoretes són guapes i que allà no. Allà, els 
assenten sobre una cadira, els castiguen, i sobretot que les senyoretes els peguen molt. I 
que en canvi, aquí, tot es guapo, tot es bonic” (DDLLIP10).  
 
 
“Perquè a nivell de l’aprenentatge, i segons quin aprenentatge, el rebutgen, la llengua 
els costa molt parlar-la, parlo concretament d’alguns nens de l’escola.  A nivell de la 
religió, hi ja un punt en que els nens marroquins deixen d’intervenir, no sé si pels seus 
ensenyaments a nivell familiar o de col·lectivitat, que arriben a un punt que deixen 
d’aprendre. Ells venen perquè han de venir, perquè la seva obligació és venir, però no 
tenen cap interès... Per exemple, a les classes de religió estudiem el catolicisme, el 
budisme, l’islam. A l’islam participen, és la seva religió. Però amb les altres religions, 
mantenen més distància” (PPDBFL10).  
 

                                                  
3 Per alguns professors, l’alumnat marroquí més jove entra millor al sistema que l’alumnat gran que són 
els més difícils.   
“Els nens marroquins: Els petits és més fàcil que s’endinsin a l’escola, els grans és més difícil a causa de 
les seues creences, el masclisme... El problema que ens trobem és que marxen de vacances durant 3 o 4 
mesos i falten a escola, a vegades les nenes falten perquè han de cuidar els germans petits” (DDBFL10). 
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“A nivell de l’aprenentatge, i segons quin aprenentatge,  les rebutgen, la llengua les 
cuesta molt parlar-la, parlo concretament d’alguns nens de l’escola.  A nivell de la 
religió, hi ja un punt que les nens marroquins deixen d’intervenir, no sé els seus 
ensenyament a nivell familiar o de col·lectivitat, que arriben a un punt que deixen 
d’aprendre.   Els venen perquè han de venir, perquè la seva obligació és de venir, però 
no tenen cap interès” (PIDLLIP10).   
 
 
   
2.2. Les famílies estrangeres i el procés d’escolarització dels seus fills. 

 

L’escolarització dels fills suposa molts reptes per a les seves famílies. Al principi, 

l’atenció de la majoria de les famílies està centrada sobre la recerca d’un centre escolar. 

En aquest procés d’escolarització, la majoria de les famílies afirmen haver rebut 

informacions a partir de les seves xarxes d’amistat ⎯les famílies, sobretot les famílies 

d’origen marroquí, s’ajuden⎯ i a partir d’institucions oficials i dels centres escolars 

mateixos.  

 

“Per fer la matrícula, venen el pare i la mare de l’alumne, com això es fa un dissabte. A 
l’hora de fer la transcripció i les papers, llavors només venen les mares. Això en totes 
les cultures. Per temes de beques, algunes famílies venen amb amigues, amb persones 
amb qui es senten bé, famílies que ha han estat molt temps aquí i llavors s’ajuden entre 
elles. Perquè això coincideix amb l’horari laboral i els pares treballen, i elles, vénen 
elles. Sempre s’ajuden entre elles en funció  del tema. A l’hora de portar els nens a 
l’escola, les famílies marroquins vénen de dos en dos amb el cotxe d’una persona. 
S’ajuden molt entre elles” (DDLLM10).   
 

Aquest fet està confirmat per la majoria de les famílies. Algunes confirmen que van a 

demanar informació directament al centre o al Departament d’ensenyament i altres 

parlen de l’ajut que proporcionen a altres famílies a l’hora de fer els tràmits 

administratius i a l’hora de buscar l’escola on matricular els fills.   

  

“Yo las dos veces que he ido para matricular a mis hijos, me he ido al Ensenyament 
para hacer todo el proceso. Tengo contactos con todos los padres. La mayoría no 
charlamos, sabes cuando estamos en el parque, muy pocas veces que hablamos de la 
escuela” (MDGSEM10). 
 
“Yo intento ayudar siempre al gente, si tienen que matricular a los niños o lo que sea, 
voy reenseñarme con ellos, busco la escuela, o la guardería o lo que sea. Pero los 
recién llegados, vamos por proceso, primero empadronar el niño, el colegio que toca a 
los niños, porque esto va por zona, gente que llegan no tienen a donde empadronarse y  
yo les empadroné en mi casa” (MDBFLM10). 
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La majoria de les famílies d’origen equatorià també compten amb una xarxa d’ajuda, 

d’informació.  Les que arriben abans donen informacions a les més recent arribades 

com també es fa entre famílies equatorianes i famílies autòctones. 

  

“La elección de la escuela lo influye también de lo que tu preguntas. Por la referencia 
de los amigos españoles que han estado aquí, hemos decidido este. Hemos recibido un 
buen trato a la hora de hacer la matrícula, con los profesores, con las personas de 
administración.  Yo soy testigo de Jehová y algunas veces, uno puede tener una pega 
por ser testigo de Jehová.  Pero no, no. Aquí me han recibido, me han abierto las 
puertas cunado he llamado a la puerta, he estado allí para saber todo. Por suerte, mi 
marido y yo y mi niño,  los tres estamos a gusto desde que està aquí al P3. Yo no 
cambiaría esta escuela. He cambiado de dirección y tengo escuela muy cerca pero yo 
no cambiaría la escuela de mi hijo” (MDLLIPE10).  
 
 
D’una manera general, les famílies manifesten la seva satisfacció respecte a les 

informacions rebudes relacionades amb l’escolarització dels seus fills. Trobem 

persones, d’origen equatorià, que valoren com a suficients les informacions que han 

rebut quan ho han demanat. Aquestes persones, membres de l’AMPA, diuen que 

aquesta difon les mateixes informacions a les famílies estrangeres que a les famílies 

autòctones i el que és diferent és l’interès de les famílies independentment de si són o 

no estrangeres. A nivell dels centres escolars, la qualitat i la quantitat de les 

informacions facilitades a les famílies depèn de qui és el professor i també de l’interès 

manifestat per cada família a l’hora de demanar informacions. La disposició 

d’informacions depèn de si les famílies tenen ganes d’obtenir-les per tal d’ajudar a 

millorar l’escolarització dels seus fills.   

 

“Les famílies estrangeres tenen la mateixa informació que la resta de pares. La 
informació que les famílies tenen de l’evolució dels seus fills depèn molt de qui sigui el 
professor i també de l’interès de cada família. La responsabilidad es mutua, parte de la 
familia y parte del docente, el docente tiene que implicarse y la familia también”. 
Aquesta relació en aquesta escola funciona” (ASDBFL10). 
 
“Por ejemplo, cuando participé en la primera votación del consejo escolar, no sabía 
cómo iban las cosas. Pero creo que se necesita más informaciones, pero el problema es 
que las madres no preguntan. Yo creo que si las madres o padres de familia no están 
informados, es porque no quieren o porque no ponen interés. Porque para todo nos 
mandan papelitos o circular. Es porque no ponen interés”  (ASDGSE10b) 
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Respecte a la quantitat de les informacions proporcionades a les famílies, algunes 

famílies membres del AMPA consideren que faltaria que l’escola o l’AMPA trobés més 

estratègies per tal que les famílies estrangeres tinguessin accés a les informacions 

pertinents i facilitar-los l’escolarització dels seus fills. La diferència entre l’escola que 

coneixen del país d’origen i l’escola catalana és que aquesta necessita que les famílies 

sàpiguen quina és la seva responsabilitat i com han d’acompanyar els seus fills en la 

seva escolarització. Treballar i ajudar les famílies a tenir totes les informacions 

necessàries és la responsabilitat de l’equip directiu. 

 
“Yo pienso que faltaría un poquito más de información, porque en mi caso cuando 
llegué, creía, en mi ignorancia, que la escuela está como en mi país. Y no es. Es que no 
es. No es igual la escuela de allá y de aquí. Para comenzar, el horario es diferente.  
Entonces al llegar, se tiene que informar que esto es así, esto  se hace así. Y también yo 
creo que cuando tiene entrevistas, decirles la directora o la persona que se encarga que 
hay unas reuniones en las cuales los padres tienen la obligación de venir porque tienen 
que saber que sus hijos van de tal manera, o hacen tal cosa, claro.  Si no ¿cómo se van 
a enterar? Los niños lo dicen a sus padres de sus maneras. Pero no es lo mismo que te 
lo diga la maestra, que te lo diga la directora, que te lo diga la persona encargada que 
ya van conociendo como van ellos” (ASDGSE10a).  
 

 

2.3. La incorporació de l’alumnat i de la seva família en el centre escolar. 

 
L’arribada de l’alumnat d’origen estranger a l’escola suposa plantejar-se la seva 

incorporació al centre escolar i dins l’aula. A més d’aquesta, hi ha també la de la seva 

família al centre escolar i l’AMPA. A continuació analitzem el punt de vista del docent 

sobre el procés d’incorporació de l’alumnat immigrant i desprès l’opinió de les famílies 

sobre la integració escolar dels seus fills.    

 

2.3.1. La incorporació de l’alumnat fill/a de família estrangera al centre escolar: 

punts de vista dels docents i de les famílies. 

  

a) Punt de vista docent. 

 

El punt de vista dels docents dels diferents centres escolars és que la incorporació no és 

homogènia per part de tot l’alumnat fill/a de famílies estrangeres i que hi ha moltes 

diferències segons la zona de procedència i també segons la individualitat (la forma de 

ser) de cada alumne independentment del seu país d’origen.  
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“Els nens de fora estan ben integrats a l’escola. Si són rebutjats és per la manera de 
ser no perquè siguin d’un lloc o un altre. Al grup sempre se’l prepara quan ve algú de 
fora” (PPDBFL10).  
 

D’una manera general, hi ha professorat que apunta que l’alumnat d’origen equatorià 

manifesta una voluntat d’integració al centre escolar. Al mateix temps, aquesta voluntat 

que manifesta no té sempre una resposta positiva per part dels seus companys d’altres 

nacionalitats i acaba, en la majoria del casos, sent rebutjat. En general, l’alumnat 

equatorià està considerat pels professors com molt educat i molt correcte.  

 
“Els nens equatorians s’integren a la primera, són molt educats i correctes, de seguida 
volen fer amics però són rebutjats per la resta de companys. Els costa molt. “Aquí tots 
els nouvinguts són rebutjats perquè  son negres” i això ve de les cases” (DDLLIP10).  
 
 
En el cas de l’alumnat marroquí, el professorat considera que és més reticent a tot 

procés d’integració, comparat amb l’alumnat d’origen equatorià. A l’alumnat marroquí, 

li interessa formar el seu endogrup sense rebutjar estrictament tot l’alumnat d’un altre 

origen o autòcton.     

 
“Els nens marroquins els costa més integrar-se que als equatorians, no s’integren mai, 
busquen al pati als que també són àrabs. Tot i que àrabs i equatorians es fan amics” 
(DDBFL10).  
 
“És més distant, als marroquins, els costa més entrar al..,  obrir-se. En general, els 
costa abocar-se i treballar” (PPDBFL10).  
 
“Jo crec que són més passius [alumnes marroquins]. I els sud-americans són molts més 
participatius” (PPDBFL10). 
 
 
En el procés d’integració de l’alumnat d’origen estranger al centre escolar, el 

professorat subratlla l’existència de casos de discriminació i de rebuig. Els entrevistats 

indiquen que el rebuig es fa més visible sobretot al pati, a l’hora de jugar. El retraten 

com un fenomen recíproc entre l’alumnat, sigui d’origen estranger o autòcton. 

L’alumnat que consideren que pateix més el rebuig són les nenes mmaroquines, com ho 

explica una professora, és una situació deguda a l’increment del masclisme en el barri. 

Les famílies del barri ho transmeten als seus fills i això té una repercussió al centre 

escolar.    
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“Hay  alumnos que rechazan sobretodo lo que son niñas marroquíes. Rechazan más a 
las niñas que a los niños. Niñas que aquí rechazan niñas marroquíes. A la hora de 
recreo se ve. Yo me doy cuenta de cómo juegan.  Todos juegan al fútbol y una niña de 
Marruecos se acerca y una niña de aquí le dice: “tú no te acercas de aquí, tú no te 
pones donde te quieres estar.” Entonces cuál es el problema. En el caso de este niño, le 
han dicho, a los marros, a los marroquíes, nada. O a la niña que esta allí, no le deje 
jugar a lo que quiera. Estamos hablando de un barrio donde hay mucho machismo, la 
ideología mismo de este barrio, pero bueno,  es muy baja, tiene bajo conocimiento de 
todo, pues estamos hablando de esto como si estuviéramos treinta años atrás. Están 
inculcando a los niños ser machistas, la niñas tiene que vestirse bien y que los niños 
tienen que jugar al fútbol y no jugar a otra cosas. Entonces en el patio tú ves un niño 
que dice no a la niña y si es marroquí, aún menos. Entonces hay un problema no por 
parte de los niños de fuera, sino por parte de los niños de aquí. Las niñas marroquíes 
rechazadas, se juntan entre ellas, de distintos cursos. En cambio los niños 
sudamericanos,  ecuatorianos, no se juntan entre ellos, juegan con todo el mundo” 
(PPDTGV10).  
 
 
Altres docents pensen que els casos de discriminació entre alumnat no és 

necessàriament per qüestions culturals o del país d’origen. Ho atribueixen a la manera 

de ser, a les actituds de l’alumnat, que provoquen la reacció i el rebuig. El rebuig, 

segons el parer dels entrevistats, no es troba necessàriament relacionat amb la 

immigració.  

 

“Jo no encuentro diferencia con nadie, solo que hay diferencia entre los componentes 
del mismo grupo quizá de donde sea, algunas veces hay rechazos o no hay rechazo. 
Todo está ligado de donde eres, así te vamos a tratar, entre ellos, es como una norma” 
(PPDTGV10).  
 

Segons el punt de vista d’alguns professors, les polítiques d’integració troben 

satisfacció al centre escolar quan la presència de l’alumnat immigrant està ben 

gestionada, quan no hi ha una forta concentració d’aquest alumnat. Això sí, un centre 

escolar té una elevada població d’alumnat d’origen estranger, el procés d’integració es 

complica menys si està ben gestionat. Però tot i això, els entrevistats argumenten sovint 

que els centres escolars que han tingut èxit en la gestió de la integració són aquells que 

han controlat el flux d’alumnat fills de famílies estrangeres.  

 
“En aquesta escola particularment, crec que ben integrat [l’alumnat d’origen 
immigrant], perquè encara és una escola, entre cometes, petita. Són 250 alumnes. Hi ha 
aules que estan complertes cent per cent. Hi ha ràtio que són 25 per aula. Tenim, per 
exemple, el nostre sisè que son 7 alumnes. Dels 7, cinc són alumnes d’altres 
nacionalitats. Llavors tots aquells nens van a l’aula de acollida. Clar, tenir una classe 
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amb 7 alumnes, et pot ajudar a integrar-los millor que si tens una classe de 25 o 30 
alumnes...”(DDTLB10).      
 
“Vamos a ver. Aquí hay presencia de inmigración marroquí desde los años noventa. 
Pero digamos que esta presencia marroquí no significa una presencia muy elevada, 
pero cuando el porcentaje se situaba por debajo de 10%, no había mucho problema, se 
puede integrar cuando el número es por debajo del 10%. A partir de los años noventa y 
al principio de 2000, se ha disparado mucho el número de la presencia de inmigrantes 
en la escuela. Digamos, claro que esta presencia de inmigrantes ha aumentado también 
las dificultades de relaciones con este colectivo” (CHTGV10).  
 
 

b) Punt de vista de famílies estrangeres. 

 

Les famílies d’origen estranger entrevistades afirmen que hi ha una voluntat manifesta 

per a que l’alumnat s’integri al centre escolar. Com ho diu un pare d’origen marroquí, és 

molt important que l’alumnat entri en comunicació amb altres persones, que tingui 

relació amb l’alteritat, que estigui ben educat, etc.  

 

“Yo no tengo ningún problema con esto. Que mis hijos se integren en la escuela, mejor. 
Porque hasta nuestra religión, se tiene que conocer otras personas, mezclarse con otras 
personas. El importante es que estén educados” (PHBGVM10).  
 

Les famílies, sobretot d’origen equatorià, consideren que l’alumnat estranger està 

integrat al centre escolar. En les entrevistes s’afirma que l’alumnat no pren en 

consideració les diferències entre països d’origen, el més important és poder fer amistat 

i jugar tots plegats. A diferència de les famílies, que sí perceben i tenen en compte les 

procedències en la seva valoració i comportament, no es creu que l’alumnat estigui 

afectat per aquestes percepcions, sinó que s’integra al centre escolar igual que al barri.  

Són els pares els que tenen aquestes percepcions i acaben transmetent-les als fills. 

“En la escuela yo creo que están integrados ellos. Sí, porque ellos a pesar de las 
nacionalidades que hay, si se pueden decir se hacen amigos, comparten, juegan y ellos 
no ven las nacionalidades. Aunque nosotros digamos que los marroquins son muy 
cerrados, yo creo que en definitiva sí, se integran entre ellos todos. Ellos todos se 
integran. Y en el barrio, diríamos que al final, depende de dónde y de qué. Sí que se 
integran. Por ejemplo, la fiesta que hacemos a nivel del barrio que ahora se celebrará 
en marzo, esta fiesta es a nivel del barrio. Y se integran ellos y  hacemos la fiesta y muy 
bien. A veces que, el año pasado lo hicimos y bien, bien. No sé en este año como será, 
pero bueno. Supongo que sí, se están integrado” (ASDGSE10a). 
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“Sí, también pienso que están integrados. No saben ellos distinguir esas cosas que si tu 
eres marroquí o de otro país, pero a los niños, se integran rápido” (ASDGSE10b). 
 
“Que hi hagi molts immigrants, a nivell de l’escola no afecta en res perquè els nens 
s’adapten superbé” (ASDBRV10).  
 

En el mateix sentit, una mare membre d’AMPA considera que l’èxit de la integració és 

molt important per l’alumnat fill de famílies estrangeres i, també, per l’alumnat 

autòcton. La materialització de la integració és visible a través d’algunes realitats a 

nivell del centre escolar: el bon clima de relació entre l’alumnat, l’acceptació de 

l’alumnat d’origen estranger per part de l’alumnat autòcton, l’interès de l’alumnat 

autòcton per conèixer la realitat existent en el país d’origen de l’alumnat estranger, etc. 

Tot això crea un clima positiu d’aprenentatge en el centre escolar.   

 

“Considero que los niños extranjeros están bien integrados en este centro. Los niños de 
aquí los acogen bien, por curiosidad de lo que hacen o pasa en sus países. Considero 
que haya pocos [nens immigrants] es más enriquecedor. Si tienes muchos de distintas 
culturas no les muestras interés pero si hay menos le muestras un cierto interés, no un 
rechazo. Además el extranjero aprendre más si está con más niños de aquí que no al 
revés. Porque si tienes un grupo de tu misma nacionalidad, para protegerte vas con los 
que son de tu misma nacionalidad y así te pierdes mucha información del sitio donde 
estás. Pienso que esta escuela es afortunada en este sentido y favorece a unos y otros, 
el niño extranjero aprende más y el autóctono no pierde nivel” (ASDBFL10). 
 

2.3.2. Les famílies estrangeres als centres escolars. 

 

Existeixen diferents visions sobre la integració de les famílies estrangeres. Hi ha 

professorat que considera que aquestes famílies estan integrades a l’escola i, a més, ho 

demostren la seva participació en les activitats organitzades i quan l’escola demana la 

seva implicació. Les famílies més implicades són les procedents de països de l’Amèrica 

del Sud i això s’atribueix a que tenen coneixement del sistema educatiu i de què suposa 

l’escolarització dels fills.  

 
“Les famílies estan molt integrades al sistema educatiu, són col·laboradores, participen 
més si hi ha casal d’estiu, si hi ha casal de Nadal, col·laboren i quan hi ha sortides, fan 
esforç de pagar-les. La diferència més gran que hi ha és que les famílies 
sudamericanes, la consciència del sistema educatiu, la tenen molt integrada” 
(CDGSE10).  
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Per d’altres entrevistats, més que la integració de les famílies immigrants al centres 

escolars, és la capacitat de cohesió el que importa. En general, les relacions que 

mantenen les famílies estrangeres són influenciades per motius d’ordre cultural i també 

per la nacionalitat o el país d’origen o la zona d’origen. Llavors, és freqüent veure les 

famílies reunir-se segons el seu país d’origen (els entrevistats posen l’exemple de 

famílies equatorianes, d’Ucraïna, de Rússia o de Marroc). En el cas concret de les 

famílies de l’Europa de l’Est, es destaca que hi ha un desig de conviure amb les famílies 

autòctones. Mentre que, tot i que no es pot generalitzar4, en el cas de les famílies 

procedents de Marroc, la prioritat són les relacions endogrup. Les famílies que donen 

prioritat a la relació endogrup acostumen a ser les que més temps porten residint a 

Catalunya. Com podem veure tot seguit, aquestes consideracions apareixen en els 

discursos dels docents i de famílies.  

 
“Entre les famílies, no hi ha cap mena de barreja. Els romanesos s’han barrejat amb 
las famílies de aquí. Els fills dels romanesos s’han barrejat. Però els marroquins no, i 
sobretot entre elles se fan diferències. Si berebers o no..., és una cosa però entre elles 
també es fan diferències” (DDLLIP10). 
 

“No se integran [ las famílias marroquis],  ellas mismas se excluyen. Se juntan solo por 
los que son de su raza. Entonces yo creo que es un poco culpa de su parte. Pero hay 
excepción, hay algunos que se comunican con todo el mundo. Se encierran más en su 
grupo en su ambiente y no salen.... A ver del Marruecos, hay alguna excepción como, 
yo conozco una chica que su hijo va a clase con la mía, y esta chica es encantadora, 
colaboradora y bien. Y tiene mucha relación con todo el mundo. No se limita solo a 
tener relación con los de su raza con los de su país. Tiene relación con todas las 
personas. La mayoría de los Marruecos que llevan muchos años aquí, que llevan las 
burkas se relacionen más con la gente de su país y no con nosotros. Igual es que tiene 
miedo de relacionarse o no sé. Yo creo que hay gente que se relacionan bien y no hay 
ningún problema” (ASDBLB10).   
 
“En general las familias no se mezclan mucho. A veces se piensan que todas somos 
iguales” (MDRVE10). 
 
 
Malgrat que alguns dels centres escolars visitats i les seves AMPA han intentat 

dinamitzar la cohesió i la convivència entre les famílies a través de l’organització 

d’activitats, els resultats són en general pobres. La relació entre famílies estrangeres i 

famílies autòctones tampoc és millor com ho diu aquest pare d’alumnat representant 

d’AMPA:   

                                                  
4 Ja que aquestes famílies fan proves de sociabilitat i tenen facilitat i es relacionen amb altres famílies 
d’altres països. 
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“Que jo sàpiga no. Havíem fet el curs anterior uns tallers, costura, i altres coses, 
curiosament, no assistien les mares magrebines. Varem fer taller de cohesió social, 
però no cohesionem res, només venien les mares immigrants.  O vénen los d’aquí o 
vénen los d’allà. Però cohesionar, no... Des del meu punt de vista, no. Les famílies no 
es barregen. Els  mateixos grups que són al carrer són els que són a l’escola. És dir, 
gents de diferents àmbits relacionar-se no. Jo considero que no es fa. Si faria una 
relació amb 60 persones...  m’és difícil entablar una conversa amb el director del banc, 
per exemple. Perquè  jo no tinc gaires mitjans i ell pot ser sí” (ASHBSE10). 
 

En alguns centres escolars, les dificultats de relació i de convivència entre famílies 

estrangeres i autòctones afecta més a nivell de barri mentre que a nivell de centre 

escola, no existeixen problemes de relació.  

 
“Les famílies fan guetos per nacionalitats, no es relacionen amb la gent autòctona del 
barri. Però les famílies de l’escola, siguin de fora o aquí, no tenen cap problema entre 
elles” (DDBRV10). 
 

Sobre la dificultat de les famílies per a relacionar-se, algunes famílies com és l’exemple 

d’una família equatoriana, pensen que la diferència cultural, lingüística i religiosa té un 

paper molt important. Segons algunes famílies equatorianes, els marroquins són 

agressius mentre que elles són més passives i més dolces a l’hora de comunicar-se. 

Altres entrevistats interpreten que la dificultat que tenen les famílies d’origen marroquí 

per comunicar-se i de relacionar-se amb altres famílies és deguda a un sentiment de por.  

 
“Realmente como lo dices está bien que acojan todo tipo de nacionalidad. Necesitamos 
y tenemos derechos a la educación más que nada, ¿no?. Pero si a veces hay conflictos 
por el idioma o por la costumbres. Especialmente me doy cuenta de los marroquines 
que son muy distintos a nosotros por sus creencias por sus costumbres y por muchas 
cosas, tal vez que yo les veo más agresivos, no sé. En cambio nosotros somos más 
pasivos, más dulce hablando. Mi niño por ejemplo algo le pasa y llora, es su manera de 
expresarlo, a lo mejor otro niño no” (MDBRVE10).  
 
“Entonces yo creo que es también culpa de ellos por miedo a comunicarse con el resto 
de las famillas...” (ASDBLB10).   
  
 

La integració no significa l’assimilació de l’alumnat i de les famílies d’origen estranger. 

Com ho diu un cap d’estudis entrevistat, sempre, les famílies lluitaran per conservar les 

seves cultures, les seves maneres de fer i la seva visió del món. Però també seria 

important que coneguessin la societat receptora. El que importa, és el respecte mutu 

entre les diferents famílies i entre els diferents alumnes. La integració pot ser un èxit si 
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l’alumnat, el professorat i les famílies es consideren iguals i reconeixen que l’obertura 

cap a altres cultures i a altres persones és una font de riquesa. El més important serà  

buscar la millor forma per aconseguir-ho.   

 
“Cuando hablo de integración, yo entiendo que habrá una relación entre diversas 
culturas. Pero lo que veo aquí es que no va a existir una asimilación, que los 
inmigrantes que llegan aquí, de aquí veinte años, no van a renunciar a su cultura, no 
van a renunciar a su visión del mundo y bueno por otra parte lo tienen que hacerlo. Y 
pues como todo va ser así, tenemos que buscar la forma de encajarlo” (CHTGV10). 
 
“Todos tenemos que respetar a todos porque todos somos importantes. Ayuda a saber 
enseñar, abrir un poco la mente de la gente, intentar enseñar todo lo que es, que vean 
los niños, porque al final, dentro de 20 años, van ser los futuros ciudadanos, los que 
nos van a llevar este mundo entonces hay que enseñarles que todos somos iguales, y 
que da igual de donde sea y que cuanto más sabrás, cuanto más conozcas, más rico 
eres en conocimiento de culturas” (PPDTGV10).  
 
 
2.4. La integració lingüística de l’alumnat i de la seva família. 

 

La integració de l’alumnat d’origen estranger i de la seva família passa per 

l’aprenentatge i el domini de la llengua oficial de Catalunya. Certament, pels docents el 

bon domini de la llengua catalana és imprescindible per una bona entesa entre els 

alumnes del centre escolars, entre les famílies i amb l’equip docent. El desconeixement 

de la llengua catalana o castellana constitueix un obstacle potent per la majoria de les 

famílies immigrants i l’alumnat nouvingut per poder entendre millor les demandes del 

centre escolar, per conèixer el funcionament de l’escola, per poder tenir una bona 

comunicació amb els diferents membres de la comunitat educativa i per poder 

expressar, d’una manera clara i intel·ligible, les seves preocupacions i necessitats.  

 
“Jo crec que la major dificultat [de les famílies immigrants] és la llengua. Si no ens 
entenem no podem tenir una bona relació. Perquè no saben lo que nosaltres volem 
explicar, perquè no saben com funciona l’escola” (DDTLB10). 
 
“Es sobretodo la expresión lingüística porque los niños cuando vienen no hablan nada 
de español ni nada de catalán. Claro, es un problema que tienen el resto de los 
compañeros” (PPDTGV10). 
 
 “Si este niño no sabe hablar el idioma, cómo pueden comunicar con él. ¿no?. Los 
niños que vienen del norte de Europa no tienen tanto problema como los que vienen de 
África. Aquí hemos tenido niños de América latina y no hay problema. El problema está 
que esta niña ya tiene algunos comportamientos y el resto del grupo la rechaza pero 
igual que con los niños autóctonos de aquí si tienen un mal comportamiento, el grupo 
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les rechazan. La problemàtica més gran el té amb l’idioma, per tant amb la 
comunicació, tant amb els nens com amb els pares” (PIDTGV10).  
 

Els docents reconeixen l’esforç fet per l'alumnat estranger respecte a l'aprenentatge i el 

domini de les dues llengües oficials de l’ensenyament que són el català i el castellà. La 

majoria d’ells té una actitud positiva cap a l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Tanmateix,  per tema de comoditat, alguns alumnes prefereixen tenir converses en altres 

llengües que el català, una situació freqüent entre l’alumnat d’origen equatorià.  

 
“La majoria de l’alumnat ho tenen clar que han d’aprendre el català. Tots entenen el 
català, tenen competències, però a vegades  al equatorians, les cuesta parlar en català” 
(DDLLP10). 
 

“Quan vaig arribar a l’escola, em va sorprendre el nombre d’alumnes de fora, 
procedents de Senegal, Gàmbia, també Marroc, però ha augmentat molt el nombre 
d’alumnes sud-americans. Aquests alumnes, jo veig que estan molt integrats. La cultura 
no podem dir, però son alumnes que parlen bé el català, els seus pares que ara són 
avis, que han vingut aquí a treballar són d’una cultura diferent, la religió és diferent 
però les veiem una mica més integrats. Són alumnes de segona generació ben integrats. 
Les famílies assistien a les reunions, assistien a les festes” (DDGSE10).  
 
“L’alumnat té una actitud bona cap a la llengua catalana. Jo crec que amb els nens, els 
nens tenen una bona attitude. Jo crec que per tema de comoditat o per problema de 
coneixement de la llengua, prefereixen parlar una altre llengua” (PPDLLP10). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En els seus discursos, els docents subratllen algunes diferències entre l’alumnat 

estranger respecte a l’interès té en l’aprenentatge i ús de la llengua catalana. Les 

famílies sud-americanes que, en la majoria del casos, tenen como a llengua de 

comunicació el castellà s’esforcen poc per aprendre el català. Llavors, com que aquestes 

famílies sud-americanes no s’interessen gaire pel català, els seus fills tampoc ho fan. A 

l’escola i dins l’aula, l’alumnat sud-americà utilitza el català com a llengua 

d’aprenentatge però fora de l’aula i del centre escolar, es comuniquen més en castellà. 

Contràriament a les famílies sud-americanes, alguns docents pensen que les famílies de 

l’Europa de l’Est, i en aquest cas les famílies russes, entenen bé la importància de la 

llengua pròpia i, a més de parlar el castellà, manifesten els seu interès pel català. 

 
“Amb el català, tenim molt problema amb les famílies sud-americanes. La societat en 
general entén bé el castellà, llavors l’esforç per aprendre el català, per comunicar-se 
en català és molt més baix amb l’alumnat sud-americà i la seva família. La llengua de 
comunicació primària és el castellà. A l’escola i al carrer, al pati. Entre ells, és el 
castellà, no a la classe, però al carrer.  No només entre els alumnes sud-americans, 
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sinó també amb alumnes del Marroc. Els pares russos arriben i saben parlar el castellà 
però ells s’interessen a aprendre el català. Jo crec que les persones d’aquells països 
són una mica més diferents. Entenen més aquest concepte de llengua, s’interessen pel 
castellà però per el català també” (DDGSE10).  
 

“L’escola té 30 any i sempre ha estat d’immigració, immigració castellana, el barri és 
castellà. Dins de l’escola es parla català però fora, és el castellà. El tema del català 
com t’ho he dit, és l’escola que és catalana, el barri no. Aquí a Girona, es parla català, 
però aquí al barri, com és d’immigració, castellà, al carrer troba algú, és el castellà. I 
llavors, els nens vénen a l’escola però es comuniquen en castellà. Nosaltres ensenyem 
el català però lo que fem nosaltres és que treballen, aprenguin el vocabulari i fer el 
treball de dia a dia. Aquest any ha sigut molt curiós però a P3 nos han vingut  uns 
tretze nens i tots són nous, alguns són fills primers per tant, no tenen germans, no han 
tingut contacte amb l’escola, i ha sigut molt fort. Hem tingut molts problemes perquè no 
sabem què dir quan tenen problemes, traumes, no sabem com consolar-les. Ara ho 
estem treballant per fer-ho diferent l’any que ve” (DDGCA10).  
 
“Normalment els nens sud-americans vénen molt negats a aprendre el català, perquè 
diuen que estan a Espanya i ja saben l’espanyol i perquè els primers mesos els costa 
adaptar-se a la nova situació” (PPDBRV10). 
 

Però l’interès per l’aprenentatge i el domini de la llengua catalana també depèn de les 

famílies. Detecten famílies d’origen equatorià, així com també d’origen marroquí, que 

veuen la necessitat que el seus fills aprenguin la llengua catalana ja que els facilitarà la 

integració en la societat i la incorporació al món laboral.   

 
“Mis hijos hablan ya el catalán. Aquí para estudiar y trabajar, tienen que aprender” 
(MDLLEP10).  
 
“A veure aquí sí, el català és important. Jo crec que sí perquè jo vaig estudiar aquí. Els 
meus fills parlen el català, el castellà casi no” (MDGSEM10).   
 

Per les famílies d’origen equatorià i marroquí, l’aprenentatge de la llengua materna i 

d’altres llengües, a part del català i del castellà, és molt important. Per això consideren 

que els centres escolars han de donar més prioritat a altres llengües que puguin obrir 

oportunitats als seus fills. Hi ha famílies (equatorianes i marroquines) que  qüestionen la 

prioritat de la llengua catalana als centres escolars, una llengua que consideren poc 

competitiva a nivell internacional, contràriament a l’anglès i, fins i tot, el castellà5. Hi 

ha inquietud entre aquestes famílies (sobretot famílies equatorianes) respecte al català: 

la dificultat lingüística que poden tenir els fills una vegada que la família decideix 

                                                  
5 Aquesta forma de veure-ho és el que condiciona la valoració i l’aprenentatge del català dels fills de 
famílies estrangeres. 
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marxar fora de Catalunya quan l’alumnat ha d’incorporar-se a un altre sistema educatiu 

on la llengua d’aprenentatge no és el català. Per aquest motiu, prefereixen que els seus  

fills a més del català, s’interessin més per llengües com anglès i castellà. I també àrab.  

 

“Me gustaría que mis hijos estudien en su lengua materna. Me gustaría, y que no sea 
solo català.  Me gustaría que aparte del castellano, aprendan también más inglés. Me 
doy cuenta que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en la comunidad de 
Madrid, se aprende más inglés que aquí en Cataluña. A lo mejor que aquí con el català 
no quieren enseñar otras lenguas así a los alumnos para no mezclar tantas cosas en su 
cabeza y que se líen con tantas idiomas. Pero digo al principio no enseñan tanto. 
Porque yo me digo, si una vez fuera de Cataluña para qué nos sirve aprender bien el 
català. Entonces yo preferiría que aprendan otras lenguas como el inglés y el 
castellano porque el castellano también se habla en muchas partes del mundo. Porque 
mi marido les dice: tenéis que aprender bien el castellano y no solo el català porque si 
no vais a tener problemas. Para nosotros castellano es un idioma más generalizado, 
más amplio. Porque yo conozco amigas que han marchado de Cataluña con sus hijos 
allí y hasta tienen que rebajar de grado allí, por no saber bien expresar en la lengua 
castellano. Lo hablan por hablar o a lo mejor meten otras palabras que valen. No 
saben la gramática y otras cosas” (MDBRVE10). 
 
“M’agradria que s’ensenya l’àrab a l’escola peró no crec que s’ensenyi. M’agradaria, 
clar, perquè jo vull que els meus fils parlen àrab. Un altre idioma, l’anglès, 
m’agradaria.  Ho fan, però no gaire” (MDGSEM10).  
 
“El gran problema es que no dejen nos hijos aprender el árabe. Es el gran problema. 
¿Por qué no ponen un profesor de árabe en la escuela? El árabe se tiene que aprender. 
Mis hijos hablan el árabe pero hay una diferencia entre el árabe que hablamos y el 
árabe que se estudia” (PHBGVM10).   
 

2.5. La concentració d’alumnat estranger en els centres escolars. 

 

La concentració d’alumnat d’origen estranger és una situació viscuda com un problema 

que afecta alguns centres escolars. Equips directius i professorat de centres escolars 

situats en la província de Girona i també en alguns barris de Barcelona afirmen que 

viuen i els afecta la concentració a les seves aules.   

 
“Ara hi ha sobretot immigració gambiana, magrebí, i ara els alumnes castellans són 
minories, i no volen ser... i marxen de l’escola. Van a altres escoles. Els alumnes que 
tenim ara al centre són tots immigrants: de Gàmbia, del Magreb...” (DDGCA10). 
 
“És una escola diferent de les altres pel tipus d’alumnat que tenim. És un tipus de 
població diferent a la que estem acostumats, no hi ha cap persona autòctona, 
diguéssim. Doncs aquest fet complica els estímuls, sobretot a l’infantil... Jo vaig entrar 
a l’escola en 2007, hi havia alguns alumnes espanyols, però aquest any, tot són 
marroquins, menys un que és gambià” (PIDGCA10).   
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“Es un centro muy problemático con mucha diversidad de niños. Generalmente la 
mitad del aula suele ser de otros sitios, de otros lugares. Es un centro muy 
problemático con una diversidad de niños. La mitad de los niños son de otros sitios, de 
otros lugares y la otra mitad son los de aquí, autóctonos.” (PPDTGV10).   
 
 

Pels representants d’AMPA entrevistats, els centres escolars amb concentració 

d’alumnat fills de famílies estrangeres no donen una imatge positiva a la societat. 

Encara que d’una manera general les famílies estan satisfetes amb la seva escola, estan 

en desacord amb l’administració a causa de la gestió que es fa a l’hora d’assignar les 

escoles a l’alumnat, una gestió considerada com discriminatòria perquè provoca la 

concentració excessiva d’alumnat en centres determinats.  

 

“A nivell de barri nos maltratan, nos malmiran y nos quieren cerrar la escuela. 
Tenemos mala fama porque hay 99% de immigrantes, sólo ven que todos somos 
oscuros, da igual que haya 3, 4 o 5 españoles en el colegio, somos oscuros”  
(ASDBRV10).  
 
“Els pares del col·legi estan contents amb l’escola. No ho estan amb l’administració ni 
amb el repartiment que fan d’immigrants a les escoles. Es una aberración y una 
discriminación total” (ASDBRV10a). 
 
 
Segons les famílies estrangeres, els progenitors d’alumnat autòcton eviten matricular els 

seus fills en determinats centres perquè tenen de l’escola una opinió negativa a causa de 

la presència d’alumnat estranger, i sobretot alumnat d’origen marroquí. Per aquesta raó, 

creuen que les famílies autòctones prefereixen matricular els seus fills en centres 

escolars (concertats) amb poca presència d’alumnat immigrant. Alhora, diuen que la 

majoria de les famílies estrangeres no tenen accés a aquells centres concertats a causa de 

les seves dificultats econòmiques.   

 

“Al ser una escuela de barrio, los catalanes de aquí,  no ponen sus hijos aquí. Porque 
han visto mal la escuela. Porque dicen que no, aquí no va mi niño. Van muchos 
marroquins, muchos niños inmigrantes, muchos niños extranjeros. Claro y al ver aquí 
gente que juegan y la policía nos sigue... Entonces las madres que viven aquí no ponen 
sus hijos aquí” (ASDGSE10b). 
 
 “Es una lástima que los niños de aquí no están en la escuela. Salgan en otras escuelas 
que la de aquí” (ASDGSE10b). 
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“Fuera nos dicen que a X no estudiaremos muy bien. A Y bien pero hay que pagar cada 
mes y yo tengo tres críos y no lo puedo. Pero aquí, españoles, cada año es menos. Van 
a Y, dicen que estudian mejor aquí. Pero esta es muy cara” (MDGCAM10). 
 
 
Malgrat les dificultats relacionades amb la presència de l’alumnat estranger i la seva 

concentració en centres escolars determinats, el més important per algunes famílies és la 

cultura de convivència i el respecte mutu entre els diferents alumnes presents al centre 

escolar. La concentració de l’alumnat de famílies d’origen estranger no constitueix el 

principal problema i tampoc és considerada com una discriminació. L’èxit escolar de 

l’alumnat preval sobre qualsevol altra consideració.  

 
“Yo pienso que la escuela está bien. Es una escuela multivariada, porque hay todas las 
nacionalidades y tenemos 77% de gente de América Latina. Luego hay de todo, 
marroquíes, senegaleses y también de otros países de Europa del Este. En la escuela 
hay poca gente del barrio, son gente de alrededores del barrio. Hay mucha gente de 
América que han venido y se han centrado en esta escuela” (ASDGSE10a). 
 
“Para mí no hay inconveniente. Somos de fuera y bien. Yo no vivo ahora en este barrio. 
Yo vivo ahora en Santa Coloma. Pero como me va bien hacer el transbordo y buscar el 
crío, por esto me va bien y no he buscado otro colegio. Y no llegar aquí a Sagrera, 
entonces, yo buscaría otro colegio. Yo estoy contento con el colegio porque veo que 
aprende. Para no supone nada que haya tanta inmigración. Para mí no. Que hay más 
españoles, que hay.., para mi todo es igual. Que escucho comentario que no es esto, sí. 
Hay bastante gente que dicen: nos discriminan, y no sé qué. Pero yo, en particular no 
me siento así” (MDBRVE10b). 
 

2.6. L’escola catalana i l’escola del país d’origen. 

 

Entre l’escola del país d’origen i l’escola de Catalunya, les famílies estrangeres troben 

algunes semblances en la gestió de l’escolaritat de l’alumnat: l’existència de 

l’associació de pares i mares d’alumnes, la relació entre professorat i famílies d’alumnes 

i les tutories. La realització dels deures escolars a casa i l’ajut proporcionat per les 

famílies a l’alumnat són algunes de les activitats que existeixen a l’Equador que són 

iguals que en el sistema escolar català. La relació escola famílies i les tutories es 

realitzen també en centres escolars del Marroc com ens ho indiquen les famílies.  

 
“A Equador: A casa se’ls inculca que han de fer els deures, anar al dia, fer el que els 
professors diuen i fer seguiment a casa. Allí també hi ha AMPES, és semblant que 
aquí” (MDBEFL10). 
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“Mi tío es profesor y tiene alumnos de hasta 18 años. Algunos no vienen con las 
libretas y el tiene que hablar con las familias. Vienen las madres hablar y todo esto. A 
veces algunas madres no lo entienden, no entienden. Se van también a la dirección para 
algunas quejas del profe” (MDBFLM10).  
 
“Els professors truquen si hi ha un problema i parlen també amb tu si el nen va bé, 
igual que aquí, funciona també el sistema d’agenda” (PHBMFL10).   
 

A part d’aquests punts comuns, existeixen diferències. En el cas de les famílies 

marroquines, la primera diferència que detecten és l’any d’inici de l’escolarització: al 

Marroc quan el nen fa 5 anys d’edat. L’escola infantil no està tan desenvolupada al 

Marroc i, a més, ens diuen que al Marroc no hi ha cap obligació de que les famílies 

acompanyin els seus fills a l’escola. Els alumnes, en petits grups, poden anar a l’escola 

o acompanyats pels seus pares i no per les mares. Tampoc és habitual organitzar 

activitats extraescolars a l’escola al Marroc, mentre que és comú en la majoria de les 

escoles en Catalunya.   

 
“No hay relación entre la familia y la escuela porque es una otra manera de mirar las 
cosas. Por ejemplo, yo no llevaba mi hijo a la escuela cada mañana que es una 
obligación y todos estas cosas. Los niños a los cinco años y van todos o cuando van, 
van acompañados con sus padres, con dos padres, no con las madres. La relación es 
normal, no hay muchas actividades como aquí, no hay muchas sortidas com aquí. Hay 
una diferencia entre mi país y España. En mi país hay también colegio como aquí, 
limpios, pero la diferencia es la mentalidad. No es del colegio, no es de los maestros, es 
la mentalidad” (MDBMEB10).  
 
 

Un dels punt forts de l’escola catalana que subratlla una mare nascuda a Marroc és la 

comunicació entre l’escola i les famílies quant a l’evolució de l’aprenentatge de 

l’alumnat. Les notes comunicades a través de l’agenda per tenir informades les famílies 

sobre els resultats escolars dels fills són considerades com a mesures positives que no 

sempre existeixen en l’escola al Marroc (als anys 80 que és el record dels entrevistats). 

Les famílies no proporcionen ajuts als deures dels seus fills i l’alumnat s’ha d’esforçar 

per estudiar i tenir bons resultats a final de curs.   

 

“Por ejemplo en la escuela todo lo que lo que pasa, lo envían a casa o están avisando. 
Lo que ha hecho su hijo, lo que van hacer, lo que necesita, y muchas cosas. Cuando yo 
estaba estudiando a Marruecos en los años 80, no sé si la escuela ha cambiado, pero 
cuando yo estudiaba, no había estas cosas. Los padres no saben nada que está pasando 
a la escuela hasta que llegan las notas. Depende del estudiante, si estudia bien va a 
tener buenas notas, si no estudia bien los padres no ayudan. No te ayudan. Estoy 
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hablando de cosas hace muchos años, los años 80. Ahora han canbiado las cosas 
también allí. Aquí en la escuela, quieren que la famila sepa lo que ocure en el colegio, y 
de verdad estoy muy contenta. Siempre tú sabes que tu hijo esta bien o no está bien” 
(MDBMEB10). 
 

Algunes famílies equatorianes fan una valoració positiva de l’escola catalana. 

L’organització de l’escola facilita l’aprenentatge a l’alumnat i aquest últim avança en la 

seva escolarització:  “Aquí [a l’escola catalana] están más avanzados los niños, aquí 

aprenden más que en mi país [a l’escola equatoriana]” (MDLLEP10).  Altres famílies 

fan una apreciació positiva de la qualitat de l’ensenyament i la seva aplicació en la vida 

de l’alumnat. L’ensenyament està centrat alhora sobre la teoria i la pràctica. Una 

metodologia de treball que segons un entrevistat també es fa a Romania, tot i que no 

sempre. 

 
“Allí en Romania se están aprendiendo muchas cosas en las escuelas pero cosas que no 
son tan, que no se puede utilizar. Hay mucha teoría, en Rumania hay mucha teoría. 
Pero aquí me parece que no. Yo a partir de tres, empecé con francés, con inglés, un 
montón de cosas que los niños no lo entienden, y aquí me parece más sencillo pero le 
va bien a ella (a su hija). La política de la escuela es mejor. Ahora en Rumania intentan 
coger esto de la Unión Europea, han entrado en la Unión y intentan hacer las cosas 
igual. Yo cuando estaba en la escuela, me hecho la cabeza con un montón de cosas que 
ahora no lo sé, no he olvidado completamente, no sé porque se teíia que aprender, 
aprender tantas tonterías. Aquí en Catalunya el funcionament de la escuela es mejor 
porque están canalizando, los niños estan aprendiendo en la escuela para ser algo en 
final. En Rumania si no acabas una facultad, casi nada. Y ahora con la facultad, casi 
nada. Toda la gente se puede hacer una facultad, se puede hacer muy facil, y acabas y 
al final no encuentras trabajo porque no es casi nada. Ahora tienes que hace un Master 
para tener algo sino, o si vienes con un postgrado desde Rumania y te das cuenta que 
casi no sabes nada” (MDGSER10).  
 
A part d’aspectes positius, apareixen crítiques per part de les famílies. La primera de les 

crítiques és sobre el respecte que l’alumnat ha de manifestar al professorat. L’educació 

de l’alumnat, l’adquisició de valors són considerats molt importants, sobretot per les 

famílies equatorianes i marroquines. Llavors lamenten que la institució escolar no doni 

més importància a aquest tema. Si l’escola és un lloc d’aprenentatge de coneixements, 

ho ha de ser també de valors. Quan ho comparen, la disciplina que existeix a l’escola 

del país d’origen fa que les famílies estrangeres no entenguin l’existència del que 

consideren poc respecte entre pares i fills i entre alumnes i professors. Pensen que hi ha 

laxitud per part de famílies autòctones i professorat, i que l’objectiu principal, 

l’educació, no s’aconsegueix si l’alumnat no manifesta cap consideració i respecte 

envers el professorat.  
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“Bueno, a Ecuador es el respecto, pero aquí, no hay respecto. Aquí, se trata de tú, entre 
el alumno y el profesor. Se tratan como si fueran hermanos. Yo no lo veo bien porque se 
pierde el respecto. Porque mi hija, allá, a los profesores, les respectaba. En Ecuador, 
me decía que el profesor ha dicho esto… pero desde que está aquí en Cataluña, me dice 
la Nuria me ha dicho esto… y habla como si es su hermana, me entiendes. Él me dice 
que como aquí todo el mundo dice esto entonces él también lo dice. Pero yo le digo que 
si tú sabes que hay que respectar, hay que hacerlo siempre. Allá la persona mayor se 
respecta pero  aquí la forma de hablar no es el mismo” (MDBRVE10).  
 

“La primera impresión que uno se lleva es que allí empezamos el curso obligatorio a 
los seis años y aquí es a partir de los tres años que empiezan ¿no?. Y otra cosa es que 
el profesorado a lo mejor es más estricto y el alumno es más disciplinado. Aquí existen 
problemas cada día y los adolescentes quieren levantar la mano al profesor. Allí, en 
mis país, no pasa esto porque desde pequeño se les enseña mucha disciplina” 
(MDLLIPE10).   
 

L’ús de paraulotes en la comunicació de l’alumnat no és ben vist per les famílies, 

especialment ho mencionen les d’origen marroquí. Ho consideren com una falta 

d’educació i responsabilitzen el docents de deixar aquest aspecte de l’educació de 

l’alumnat. Pensen que els centres escolars tenen la responsabilitat de treballar per 

l’enfortiment de l’adquisició de valors importants i que l’escola negligeix. El professor 

ha de demostrar i exercir l’autoritat que li concedeix la seva professió i treballar més per 

instaurar una disciplina col·lectiva en la seva aula.   

 
“La educación de aquí por ejemplo, nosotros es prohibido las palabrotas en casa. A mi 
hijo para decir una palabrota, no se puede. Porque un día viene aquí decirme que está 
haciendo el basket y que un entrenador tiene mala boca. EE! Aquí es normal, 
palabrotas. Yo digo, para vosotros, normal, pero para nosotros, no. No vale la 
palabrota aquí en casa y tampoco en la calle. A mí, mi hija cunado viene con la 
palabrota, la castigo” (PHBGVM10).   
 
“Aquí los profesores están como asustaditos, viene el padre, viene el niño que quiere 
pegar al profesor, no tienen una autoridad, allá no. Hay que dejar que los profesores 
hagan su trabajo” (PHBRVM10). 
 
 
La competència i el nivell d’exigència del professorat d’alguns centres escolars han 

estat, també, objectiu de crítiques per part de famílies (equatorianes i marroquines). Per 

les famílies equatorianes entrevistades, el professorat del seu país d’origen és més 

exigent i controla més l’aula en comparació amb el professorat de Catalunya. Afirmen 

que el professorat hauria de ser més exigent, i així l’alumnat adquiriria millor les 

competències, perquè consideren que hi ha alumnes que poden fer més del que demana 
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el professorat. A més, es podria millorar l’organització de les activitats escolars ja que 

creuen que hi ha massa temps lliure i caldria que el professorat donés més deures a 

l’alumnat.  

 
“Creo que allí [al seu país] se exigen más los trabajos que aquí [els que els manen al 
cole]. Si no llevan los deberes les ponen un cero. Aquí falta que les revisen si hacen los 
deberes o no y ponerles una calificación.  Creo que la escuela tendría que exigir más 
[als alumnes]” (MDBEFL10) 
 
“Desde mi punto de vista esta escuela, para mí, antes tenía un nivel educativo, ahora 
no sé por qué, siento no sea la misma de antes. Desde que los niños están en al escuela, 
me  quejan de muchísimas cosas. Porque, me explican esto, que la profe esta no me dice 
esto, la profe esta no me explica esto, abráis el libro sin explicar nada,  claro y los 
niños, a ver, si tu dices a un niño: ábrete el libro, haz esto sin explicárselo, no sé, lo que 
sea, y los niños se quejan de las explicaciones y yo pensaba que solamente eran los 
míos. Tú ves un niño que va el niño y era el mismo, se quejaba del mismo, claro ha 
venido un día explicar algo a mi hijo y dice claro, como que no entiendes esto como que 
no, no, es que la profe no nos explica esto. Esto lo hablé con familias marroquíes pero 
con las familias españoles no, del niño nunca hablé. Antes yo estaba contenta, contenta 
con la escuela” (MDBFLM10). 
 
“Creo que la escuela tendría que exigir más als alumnes. Claro yo te digo que vengo de 
un país donde es estricto la enseñanza. A veces yo digo, a pesar que mi niña dice está 
bien el colegio, yo quiero,  veo que tiene que aprovechar más de este inteligencia que 
tiene y llegar más y a lo mejor que vaya en un colegio donde hay más recursos, o más 
actividades también. Yo quiero que aprenda algo más. Aquí en la escuela no hay 
muchas variedades...Es estudio también me parece, a pesar que tiene fama Europa, que 
es mejor el estudio, pero yo de momento, no sé la situación en otros centros escolares, 
pero se exige también mucho al estudiante allí en mi país. Estamos más tiempo 
estudiando. No tenemos tanto tiempo libre para. Digo que el estudio es un poco más 
complicado para el estudiante porque tiene que tomarlo en serio sino. No te dan tanta 
oportunidad como aquí para pasear. Es mi experiencia porque yo vengo de una escuela 
que solo es de señoritas, y es de estudiar, no es para hacer cualquiera otra cosa. Por 
ejemplo mi hija ha vuelto de la escuela y le pregunté: ¿no te han dado tareas para 
hacer a casa? y me dijo que no. Allí en mi país no es así. Esto ya depende del método 
de enseñanza que tienen aquí. Creo que allí [al seu país] se exigen más los trabajos que 
aquí (els que els manen al cole). Si no llevan los deberes les ponen un 0. Aquí falta que 
les revisen si hacen los deberes o no y ponerles una calificación” (MDLLIPE10).   
  
 
2.7. Projectes per afavorir l’escolarització. 

 

Una de les  primeres mesures  preses a nivell institucional i que s’ha aplicat en centres 

escolars amb presència d’alumnat nouvingut  han estat les aules d’acollida6. Aquestes 

                                                  
6 Una análisi de les aules d’acollida es pot trobar a:  Garreta, Palaudàrias et alii (2007) y Alegre, Benito, 
González (2009). 
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han estat destinades a donar suport a les necessitats educatives, lingüístiques i culturals 

de l’alumnat nouvingut que per primera vegada s’incorpora al sistema educatiu. Les 

aules d’acollida estan positivament valorades per la majoria de membres de la 

comunitat educativa dels diferents centres escolars. Hi ha satisfacció per part dels 

docents respecte a l’aula d’acollida però consideren necessària més coordinació i millor 

organització. Alguns membres d’equip directiu lamenten que la crisi econòmica actual 

sigui una excusa utilitzada pel Departament d’Ensenyament per retallar recursos 

dedicats al bon funcionament de les aules d’acollida.  

 
“En la escuela, los recursos que tenemos, lo que hay, hay el aula de acogida, que creo 
que es una de las cosas, puedo aquí una opinión personal, jo la política del tripartito en 
la educación me ha parecido una cosa nefasta, una cosa horrible.   Pero en cambio, las 
aulas de acogida han sido un gran acierto de este gobierno del tripartido en la 
educación, lo digo sinceramente con la misma tranquilidad con que he dicho 
anteriormente el otro. Creo que las aulas de acogida han sido verdaderamente un 
acierto porque  han hecho esta labor, de coger a todos los inmigrantes que sería como 
aparecer y aterrizar en un sitio que desconocen y han hecho este labor de acogida y de 
integración y de aterrizaje de lo que es el mundo escolar y en el fondo también de lo 
que es el mundo social en que van a vivir a partir de ahora, es decir, creo que ha sido 
un buen comienzo para vivir en sociedad. Además, tenía que ser así, pues una acogida 
en pequeños grupos con una persona que se dedica específicamente a esta labor. Jo 
creo que aquí se ha acertado plenamente. Y lo que me sabe muy mal, y aquí también 
pongo aquí mi opinión política, es que las aulas de acogida digamos que por la crisis y 
por se está empezando a quitar de las escuelas. Creo que es un error porque creo que 
como lo he dicho antes, el proceso de integración no se acaba en las aulas de acogida y 
tampoco porque no llega ahora tanta inmigración y no significa que no sea necesaria  
la integración y como digo que el proceso de integración y de relación intercultural 
entre las diferentes cultures y visiones del mundo que hay y que continuará dentro de 
veinte años” (CHTGV10). 
 
“A partir de 3r de primària es compta amb l’Aula d’Acollida. Això ens ha ajudat molt. 
Els nens porten a casa un informe cada trimestre del que han treballat a l’aula que es 
dona conjuntament amb l’informe del mestre del curs corresponent. El col·legi ha 
tingut una assessora de llengua i qüestió social, ara ja no. Penso que l’Aula d’Acollida 
no hauria de ser només a partir de 3r de primària, sinó abans, quan arriben. No pot 
aterrar en una classe sense saber dir un bon dia, ni saber demanar anar al lavabo. Una 
entrada progressiva seria necessària. Demanaria també que els suports no 
desapareguessin segons els recursos o les polítiques. A nosaltres també ens caldria més 
temps per coordinar-nos” (PPDBFL10).  
 
“Aquest problema era comú a totes les escoles. “Quan tu deies que l’aula d’acollida 
havia de ser una cosa passatgera, només perquè agafés confiança i es pogués 
incorporar de seguida a l’aula ordinària, sobretot aquests alumnes que ja tenen un 
domini de comprensió, deien, no, no, que vagin a l’aula d’acollida tots. Vam tenir 
nanos que no eren per anar a l’aula d’acollida però que no tiraven perquè eren nanos 
que havien perdut anys escolarització perquè havien passat per diferents països. Fins 
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que la inspecció va dir que això no és i aquests nanos havien d’estar dins de l’aula 
perquè havien de conviure i si no arriben no arriben i aquí vam tenir rebuig, però no 
perquè vinguessin de fora sinó per la saturació d’aules i de feina” (DDBFL10). 
  
“Hay un grupo aquí que llamamos aula de acogida – lo que hacen es que la persona 
que vienen de fuera, los inmigrantes que son nuevos, para que no se sienten extranjera, 
entonces hay una aula de acogida  i en cada x tiempo o en cada x hora se los llevan en 
esta aula para ponerles a ellos, para enseñar mejor, para que ellos puedan avanzar con 
el idioma con lo que les cuesta, es como un refuerzo  para que ellos puedan avanzar y 
para que los de aquí paren la clase o retrasar la clase, porque claro, esta niña que 
llega de fuera necesita más apoyo, porque en una escuela nueva, un idioma nuevo, todo 
es nuevo. Entonces se les llevan en esta aula. Los separan para que unos continúen bien 
su ritmo y para que los otros avancen. Entonces cuando ellos consideren que está bien 
ubicado, entonces ya no se lo lleva” (ASDBLB10).   
 
“La verdad es que está bien. Para mí la escuela está bien, ayuda mucho a los niños con 
las aulas de acogida. Yo en mi caso, al tener dos hijos, a mi niña, le cuesta más el 
catalaà, ella lo habla pero como tiene un poco de pena, no se envuelve, pero el aula de 
acogida le ayuda mucho, no solo con ella pero con todos los niños” (ASDGSE10b).  
  
 
El Pla d’Entorn Educatiu7 i les Comunitats d’aprenentatge constitueixen altres mesures 

en vigor en alguns centres escolars. Per tal de facilitar la relació entre centres escolars, 

AMPA i famílies, diferents tallers de llengües catalana i castellana s’organitzen amb 

l’objectiu de facilitar la comunicació entre escola i famílies estrangeres. La majoria dels 

entrevistats dels centres educatius són conscients que la millora de la qualitat de 

l’aprenentatge dels seus alumnes i l’èxit de les polítiques d’integració i/o de 

convivència ha de ser un treball conjunt amb les famílies i altres voluntaris de l’entorn 

de l’escola i, per això, troben necessari implicar les famílies i altres agents externs al 

centre escolar en l’aprenentatge de l’alumnat i en la resolució d’eventuals conflictes. Per 

això, posen l’accent en la participació activa de tots els membres de la comunitat 

educativa. Tenen com a pilars fonamentals la solidaritat, el diàleg, la participació i 

igualtat entre els diferents membres per tal de potenciar l’educació i l’aprenentatge de 

l’alumnat.  

 
“El pla d’entorn sobretot ens ajuda, sobretot amb la relació amb l’AMPA sempre, ha 
anat acompanyant amb l’AMPA perquè sempre hem tingut AMPA feble, gairebé 
inexistent i si bé s’ha rebut un ajut en aquest sentit. I perquè repartim tot les activitats 
extraescolars entre tots. De fet són programes de l’AMPA en col·laboració amb la 
direcció de l’escola. Si l’AMPA és feble necessitem que algú de bona voluntat. Tenim 
un projecte de dinamització de les famílies que va molt bé. Fem tallers de català a 

                                                  
7 Una análisi dels plans educatius d’entorn es pot trobar a: Alegre y Collet (2008).  També es pot 
consultar: www.xtec.es/lic/documents1.htm 
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pares i mares perquè poguessin entendre bé lo que fem aquí a l’escola i valorar 
l’escola...” (DDGSE10).   
 
“És una escola que necessitem fer algo, que la gent comencen a interelacionar-se. Vaig 
parlar amb l’inspector perquè intentem fer algunes coses, que l’escola treballa, que a 
l’escola es fa moltes coses... sino se convertirà en una escola on no venen la gent 
d’aquí. Llavors, varem començar a fer una reunió, aquí al barri, hem fet el pla 
d’entorn, llavors les coses es van començar a moure, primer amb l’ajut de l’inspectora, 
les entitats del barri, l’associació de veïns, amb el mossèn i fem una reunió, varem 
pensar amb totes les escoles, hem de començar a fer un treball en xarxa” (DDLLEP10). 
 
“Això va ser una miqueta, va començar la direcció, l’escola tenia moltes mancances. 
Moltes dificultats, penso que només es feina nostra, l’escola ha d’ensenyar però tot és 
una cosa del barri, de ciutat, i que no es solo un problema de l’escola. Varem posar-nos 
en contacte amb el regidor corresponent, l’educació i xarxes socials que van respondre 
bé. I llavors van fer coses. Es fa també amb gent de la Universitat que han vingut a 
ajudar, donar idees per fer un canvi pedagògic, desprès amb les coses del barri, formar 
xarxa social, implicar les famílies en temes d’educació dels fills. Que la família sap que 
ha de fer amb els seus fills. Per tant volem que les mares entren, que vinguin a l’escola. 
Al nivell del barri, mirem si les mares van a les classes de català, si vénen a unes 
activitats de l’escola per veure i aprendre que fan l’alumnat sobretot a l’escola bressol. 
És el primer pas, que vinguin a l’escola i que participen. El segon pas es que participen 
a les aules dels seus fills que en moltes escoles també es fa. Al barri, s’ha muntat, fa 
tres anys, aules d’informàtiques per les mares i també les classes de català, a través de 
l’Ajuntament o a través del barri. S’ha inventat moltes cosetes i la veritat té una gran 
acceptació per part de les mares. Per exemple, això de l’informàtica, hi ha una persona 
que estava en pràctiques, dóna les classes d’informàtica i les mares que hi assisteixen 
són del barri, unes són nostres  i una altre de les Monges aquí, en davant. Col·laboren 
en elles les mares de les diferents escoles. Tot això només per les mares. Hi ha també 
un treball de barri sobre diversitat escolar, nens i nenes del cicle superior que tenen 
notes justes, perquè tinguin possibilitat de millorar. Hi ha un treball amb estudiants de 
la Universitat que han de presentar crèdits i que vénen a ensenyar a l’alumnat de 
l’escola, alumnat de secundària, dos vegades la setmana.  Això es una bona manera de 
treballar en xarxa, entre tots. I a part d’això també participem al projecte Rossinyol. És 
un projecte que té la Universitat, tal com ho van explicar, és una possibilitat també de 
sortir del barri. A veure, és molt, molt positiu. Amb associacions d’immigrants no tenim 
cap relació. No hi ha cap relació. Des de l’escola, fem moltes coses i hi ha algunes que 
no nos toquen. Los que són importants perquè els fills vagin bé, però penso que falta 
molt de l’exterior. Si aquestes gents viuen aquí i són catalans, llavors la institució, des 
de la Generalitat, les famílies, l’Ajuntament, però no nos toca a l’escola, no tenim els 
recursos, nosaltres fem molt, coses bàsiques, fem el esport i estan molt contents,  tenim 
activitats escolars, tenim la relació amb altres escoles i amb altres alumnes” 
(DDGCA10). 
 
“La FAPAC nos ayuda en todo lo que está relacionado con los papeles. Se tiene que 
rellenar esto, se tiene  que enviar aquí, entonces todo esto lo hace la FAPAC.  Nos 
ayudan también en las fiestas, a convocar la gente. Es una grande ayuda porque 
nosotras las madres somos nuevas y no sabemos todo esto. Tenemos también contacto 
con el coordinador de todas las AMPAS. Es  el que coordina, mira como funciona todo. 
Participamos en el barrio, si hay una fiesta en el barrio, nosotros también 
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participamos. Y si hay algo que el Ayuntamiento convoca, también lo hacemos” 
(ASDGSE10a). 
 
“El AMPA  siempre está en contacto con el Ayuntamiento porque ofrece sus servicios 
para que el AMPA pueda realizar actividades fuera del horario escolar para las 
familias, para las fiestas del fin de curso. Entonces el AMPA está siempre en contacto 
con el Ayuntamiento por todo tipo de actividades o todo tipo de problemas que puede 
haber” (ASDBLB10).   
 
 

Per tal d’obrir l’escola al seu entorn i garantir una bona comunicació entre l’escola i les 

famílies d’alumnes, els membres d’equips directius confirmen la col·laboració entre 

centres escolars i administracions, entre centres escolars i entitats del barri. Els serveis 

compartits són, de vegades, d’ordre cultural: l’escola pot contactar amb una associació 

per tal de dur a terme una activitat cultural on l’escola contacta amb l’administració o 

els serveis de l’ajuntament per sol·licitar un servei d’interpretació i/o de traducció o 

mediació. L’objectiu d’aquests serveis és respondre a les dificultats de comunicació 

entre centres escolars i famílies estrangeres, que en la seva gran majoria, desconeixen 

les dues llengües oficials a Catalunya.  

 
“Concretament amb un servei d’immigració, no. Mensualment tenim una comissió que 
és d’absentisme i de casos socials, on vénen assistents socials de l’ajuntament, llavors 
estem en contacte amb el servei social d’immigració de l’ajuntament perquè si ve algú, 
en cas que una família ha d’anar a l’ajuntament per fer una demanda o una sol·licitud, 
o algun tipus d’ajut o algo, i són alumnes que saben ja que venen a nostra escola, vénen 
i truquen per veure si podem ajudar en alguna manera. Per exemple algun tipus d’ajut 
de la beca del menjador, els hi tramitem el document perquè poden donar, els hi 
expliquem, tenim bona relació amb el servei social de l’ajuntament” (DDTLB10).      
 
“Tenemos contactos principalmente con servicios del ayuntamiento de centoes cívicos. 
En algunos momentos y con actividades concretas, nos hemos puesto en contacto con 
ellos, con asociaciones, concretamente que recuerdo, nos pusimos en contacto con un 
profesor de “Capoira” porque viniera hacer un taller de capoira aquí en la escuela... 
Sí que hemos recurrido a traductores, a servicios de este tipo porque en un momento 
determinado, hace un par de años, nos planteábamos con las familias marroquíes que 
había dificultades de comunicación y que a veces lo que explicábamos los maestros o la 
dirección de la escuela  no acababa de funcionar esta comunicación, entonces 
utilizamos traductores y con una especie de escuela de padres con traductores de 
árabe... Pero no fue tanto un problema pues más bien ofrecer servicios más o intentar 
reforzar la comunicación. No lo planteamos como problema pero como un objetivo que 
tenemos que cumplir”  (CHTGV10). 
 
“L’any passat es va fer una setmana intercultural, les famílies van portar coses dels 
seus països, ens van fer te, pastes...” (PIDBFL10). 
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Respecte a la integració de l’alumnat nouvingut al centre escolar, s’ha posat en marxa 

en alguns centres escolars el programa d’acollida i d’acompanyament. A l’alumnat 

nouvingut, se li assigna un alumne tutor amb l’objectiu de facilitar-li el coneixement del 

centre escolar i del seu entorn, l’aprenentatge de la llengua catalana i l’aprenentatge de 

la lectura. L’alumnat tutor, en la mesura del possible, s’encarrega també de fer conèixer 

la cultura catalana i facilitar la integració lingüística al seu company d’origen estranger. 

Contribueix finalment al foment del coneixement mutu i a la consolidació de la relació 

entre els diferents alumnes al centre escolar.  

 

“L’acolliment als alumnes de fora en què consisteix: es fa amb alumnes amb certa 
predisposició als alumnes de fora, o perquè són de fora i ja han viscut aquesta situació, 
els nomenem tutors d’alumnat nouvingut. L’acollida consisteix a orientar, orientar els 
companys perquè l’acullin. Des de l’Aula d’acollida hem fet “apadrinaments lectors” 
amb alumnes del centre i que tenen domini d’expressió catalana perquè els puguin 
dedicar unes hores. Es va fer una prova pilot que va funcionar molt bé amb un alumne 
estranger més gran que jugava amb ell al pati i això feia que aquest nen tingués un 
referent. A vegades procuràvem que fossin tres, un que fos del seu país i els altres de la 
classe. Però això s’ha de preparar, el material. Nosaltres fem atenció a la diversitat i 
aquí ho fiquem tot. Totes les hores que no són curriculars i no són sisena hora les 
dediquem a atendre tota mena d’alumnat, tant els que tenen necessitats educatives 
especials com necessitats educatives. Treballem amb diferents metodologies: 
desdoblament, reagrupament, agrupaments flexibles, agrupaments heterogenis.” 
(DDBFL10). 
 
“Tenim un pla d’acollida també que fomentem la relació interpersonal, que fomentem 
la integració de tots els alumnes  sense cap tipus de discriminació, de raó, de llengua, 
de sexe, de nacionalitat, de cultura, de religió, res de res.” (DDTLB10).       
 

Això sí, també n’hi ha que es centren només a explicar  l’alumnat qui són els que vénen 

de fora: 

 
“A la classe s’explica als altres nens d’on són els nens que són de fora (tenen un mapa 
mundi a la classe) algunes de les seves costums” (PIDBFL10) 
 
 
La resolució de conflictes de qualsevol tipus és un tema treballat també pels centres 

escolars. Equips docents, de manera individual o en col·laboració amb diferents 

membres de la comunitat educativa, han posat en marxa plans de resolució de conflicte 

o plans de convivència per tal de prevenir conflictes de convivència, d’integració, de 

racisme o de discriminació. Els resultats són positius i segons el professorat, 
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contribueixen a millorar les relacions entre alumnat de diferents cultures i de diferents 

països.   

 

“Ara, no, no hi ha conflicte de racisme. Però abans d’entrar aquí a l’escola, sí. I varem 
fer resolució de conflicte i mediació que... Era bastant, molt fort amb el sentit que els 
castellans no admetien la immigració, i al pati, a molts llocs i també a l’aula. Hi ha 
alguns negres i magrebins racistes també. A l’hora de jugar al futbol, negres contra 
moros i aquestes coses. Hi ha de tot. I fèiem, i a vegades hi ha lluites, batalles...  ara tot 
això no hi ha perquè varem fer la mediació i va anar molt bé. Ara tenen relació molt 
diferent, l’ambient és molt relaxat. Penso que tot ha canviat molt, gràcies a l’ajut de les 
famílies i del professorat” (DDGCA10). 
 
“Ara pels quatre anys que portem, sí hi ha alguns conflictes, un petit conflicte, perquè 
mai no hem tingut conflicte que  podem dir gran, no. Els professors dins de l’escola, 
amb la seva tutora, setmanalment, fem una hora de tutoria, on el tutor parla del tema 
de l’aula, parla si un tipus de conflicte al pati, se parla i se soluciona a l’aula. Una 
vegada la setmana, dediquem un hora al grup, per ajuntar el grup perquè estiguin bé i 
ben cohesionat entre ells.  Si algun dia tenim un problema que hem de parlar amb 
molta gent, pues tenim la comissió de convivència, tenim un pla de convivència, és el 
mediador, per ver que podem fer per solucionar el problema” (DDTLB10).      
 
“Jo al P5 vaig tenir problema amb un gambià i un marroquí, però vàrem posar això a 
la taula que tots som igual, que tots tenim una boca i les mateixes necessitats. Doncs, 
aquí, la diversitat, queda molt reduïda. Tot igual, però la diferència és el color de la 
pell. L’any passat ho vàrem treballar a P5 perque hi havia un conflicte” (PIDGCA10).  
 

Les dificultats relacionades amb el desconeixement del sistema educatiu de la majoria 

de les famílies immigrants han conduït la majoria dels centres escolares a ser creatius, 

introduint dinàmiques per facilitar la integració de les famílies immigrants i crear 

confiança entre els diferents membres de la comunitat educativa. Representants 

d’equips directius i de l’AMPA esmenten activitats destinades a fomentar la participació 

i l'acostament de les famílies d'origen immigrant a l'escola. A l’inici de cada curs,   

l’equip directiu i el conjunt del professorat intenten proporcionar informacions bàsiques 

i útils a les famílies. Les informacions es centren sobretot a tot en l’organització i les 

normes de funcionament del centre escolar, els drets i responsabilitats de les famílies en 

l'educació escolar dels seus fills, les formalitats administratives, el benestar psicosocial 

de l'alumnat i la millora de la qualitat de la informació entre la llar i el centre. Altres 

tipus d’informacions, que són igualment dirigides a les famílies abans i durant el curs 

escolar, tenen relació amb el tractament i l’ús de les dues llengües oficiales (el català i el 

castellà), la possibilitat de demanar alguns ajuts, l’assoliment de l’aprenentatge, etc. Les 

informacions es donen individualment i col·lectivament a les famílies. 
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“Tenim l’aula d’acollida, tenim la rebuda, se les expliquem tot el primer dia que vénen, 
hem de omplir els papers i quedem un dia. És el dia fem la rebuda a les famílies, primer 
en paper, i desprès fem una reconeguda de l’escola. Les ensenyem tot l’escola, les 
ensenyem les aules dels seus fills i de les seves filles. I llavors la persona encarregada 
de l’acollida les expliquen tota la documentació que necessitaran. Les expliquem també 
tot això de la beca, per si s’interessen” (DDGCA10).  
 
“Però nosaltres les ajudem, enviem informatives, moltes circulars, tenim pares com 
traductors, tenim serveix de traducció, tenim a l’escola un parell de famílies, en aquest 
cas, tenia una família marroquí que em va dir que no entenia res de català, res de 
castellà, hem fet vindre famílies que van fer d’intèrpret. Tots tenim aquí a l’escola un 
telèfon traductor, de bastants llengües, però com es un servei que l’ha de contractar 
prèviament, a vegades al dia a dia ve algú, llavors hi ha pares que a l’hora de venir a 
recollir els nens, llavors m’ajuden”  (DDTLB10).   
 
“Quan les famílies arriben a l’escola, desconeixen el nostre sistema educatiu. Però lo 
que fem aquest any és canvi de metodologia. Se les ha d’explicar lo que fem a l’escola. 
Les expliquem com treballem, i què necessitem d’elles. Les mares participen tot, cent 
per cent. De moment, aquest hi ha molta col·laboració. Jo crec que l’important és tenir 
l’autoconfiança, fer sentir la mare bé. Poden entrar a l’escola i sobretot al món infantil. 
Les mares poden entrar a l’aula sempre que vulguin fins a P3 i, a p4, i P5 no perquè ja 
l’alumnat és ja una mica més gran” (PIDGCA10).  
 
“Arribat a l’escola, clar, no ho coneixen, la informació que tenen  de l’escola catalana. 
Però sí que en aquest any que fem canvi de metodologia, lo que fem, tu explicaràs a les 
famílies què treballaràs, què faràs. Varem fer venir un dia els pares i mares i varem fer 
una classe per ver una mica el funcionament de lo que fèiem. Bon dia, parlem, 
discutíem. Això es lo que varem fer” (PPDGCA10).  
 
“Jo normalment convoco la família dels nouvinguts 15 dies o 1 mes més tard. 
L’entrevista amb la família et fa entendre moltes coses del nen”  ( PPDBRV10). 
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2.8. Projectes escolars de les famíles estrangers i la seva gestió. 
 
 
2.8.1. Famílies d’origen estranger i expectatives escolars. 
 
Les entrevistes realitzades a famílies estrangeres ens mostren que són conscients de la 

importància que té l’escola en la societat, per la mobilitat social, i consideren primordial 

que els seus fills estiguin escolaritzats. El seu desig és veure els fills aprofitar el màxim 

possible els estudis, que tinguin ambició, que acabin els estudis universitaris i que trobin 

un bon treball. L’orgull de la majoria de les famílies és que el fill o la filla pugui fer el 

que el pare i la mare no han tingut la possibilitat de fer, sobretot en el referent a estudiar 

a la universitat8. Hi ha famílies que no han pogut fer estudis universitaris i el seu somni 

és veure els seus fills assolir-les, o almenys que facin tot el millor possible i que els 

motivi el que facin. En resum, el que vol la majoria de les famílies és donar el millor 

pels seus fills.    

 

“Sobre lo que van hacer nuestros hijos en el futuro, tantas cosas que unos quieren 
hacer. Yo como madre, quiero que mi hijo estudia y sea lo que yo no puedo ser.  Yo 
quiero que mi hija estudia lo que le guste, porque tener una carrera ayuda. No solo por 
mi hija pero para todos. Y creo que todos pensamos el igual ¿no?, como padres. 
Queremos dar todo el mejor para nuestros hijos.  Si Dios me da fuerza y vida y trabajo 
también, y salud porque sin salud no podemos hacer nada. Queremos dar el mejor para 
nuestros hijos” (ASDGSE10b).  
 
“Quiero que en su futuro (mi hijo) no tenga que trabajar duro y la educación tiene 
mucho que ver. Mi hija  quiero que estudie todo lo que quiera y lo que le guste. Quiero 
que tengan una profesión que a ellos les guste y que trabajen” (MDBRVE10). 
 
“Yo escolarizo mis hijos para que aprendan y que aprendan de los demás también. Que 
tengan un futuro, por lo menos que estudien por un buen camino, que estudien. Estudiar 
no tiene fin, no tiene fin. Siempre estarás buscando información para abrir más la 
mente para, yo qué sé, estudiar no tiene fin, entonces para mí no veo. Yo por lo menos 
que mis hijos hagan todas las etapas necesarias de su escolarización, hasta la 
universidad. El único obstáculo para sus estudios es no estar con ellos. Yo voy estar 
allí, voy a luchar hasta, todo lo que pueda, todo lo que pueda, por esto soy su madre y 
voy estar allí luchando ¿no?, hasta que ellos llegan a realizar sus sueños ¿no?, a hacer 
la vida que ellos quieren ¿no? y tener algo digno en esta vida. A ver si estudian, porque 
con los estudios, es lo que les pueda dar una oportunidad en la vida. Estudiando aquí o 
en otro sitio, yo qué sé.” (MDBFLM10).  
 
“Yo creo que mi hija tiene que acabar un día con la universitad, sino, sino. Mira, yo le 
he dicho, yo he hecho una facultad, tú tienes que hacer dos. Aquí no es tanto el dinero. 

                                                  
8 Sobre les expectatives de les famílies estrangeres consultar: Garreta (1994 i 2008) i Garreta, Llevot i 
Bernad (2011). 
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Allí para acabar la facultad, me ayudaron mis padres, mis abuelos. Estás en la capital, 
tienes que pagar el alguiler, la comida, los papeles, los libros, todos. Es difícil porque 
la gente allí ganan pocos. Una persona sola no puede” (MDGSER10).  
 
 
“Mi marido y yo ayudamos nuestro hijo en las tareas escolares, yo más. Yo quiero que 
dentro de diez años, mi hijo hable más de tres idiomas. Yo estoy contento que hable el 
català.. habla català, castellano, inglés, árabe. Son 4 idiomas” (MDBMEB10).   
 
 
Certes famílies manifesten la seva inquietud de si els seus fills prendran la decisió 

d’abandonar l’escola als 16 anys. Consideren que una decisió com aquesta, que 

impedeix la realització de carreres universitàries, disminueix tota possibilitat de 

construir una situació laboral digna. Per les famílies, el futur dels fills ha de ser millor 

que el seu i si volen tenir una situació laboral reconeguda per la societat (prestigi, 

status), és important que s’esforcin per acabar carreres universitàries.    

 
“No sé qué va estudiar mi hijo. Yo como se lo dicho a él como la mayoría de los 
jóvenes llegan a los 16- 17 años y no quieren estudiar más. Y se acabó el estudio. Yo lo 
veo mal. Para mí lo veo mal. Para qué les damos cuatro años de instituto, para que les 
sirva, para nada.  Yo creo que tienen que estudiar a la universidad, uno tiene que 
trabajar y si no estudian, ¿de qué tienen que trabajar? O de camarera, o limpiar e ir a 
cuidar ancianos… yo creo que es un trabajo, para mí está bien pero para ellos, yo tuve 
la posibilidad de ir hasta la universidad pero para ellos. Yo creo que si estudian 
muchos años, esto les permitiría tener un buen trabajo. Yo le he dicho a mi hija que si a 
los 15 años me diga que mami, yo no quiero estudiar, sus abuelos la esperan allí. En 
Ecuador, no es el mismo. Que diga uno que no quiere estudiar y le dan la libertad de 
quedarse a casa. Yo conozco a madres, este año mismo que me han dicho que sus hijas 
no quieren estudiar” (MDBRVE10).  
 
“Yo no acabé la universidad empecé con tonterías y no quiero que mi hijo le pase lo 
mismo. Yo no quiero que trabajes de camarero, yo quiero que la gente trabaje para ti. 
Estudiar es la vía que tiene. Quiero que llegue donde quiera él, si puede que llegue a la 
universidad. Me encantaría que sea médico o lo que sea pero que estudie y que llegue a 
algo importante. No quiero que empiece a trabajar a los 15 años, y aquí lo tiene mejor 
que allí”. “No quiero que deje de estudiar hasta que sea mayor” (PHBFLM10).  
 

“Qualsevol mare pensa el millor pels seus fills. M’agradaria molt que els meus fills 
vagin a la universitat. M’agradaria molt. Veig també que pot ser que no, que arriben a 
la universitat. A ver, religió, no perquè jo els meus fills, si que han nascut aquí, es que 
no coneixen un altre lloc, m’entens? Estan acostumats aquí, però no sé, igual que a 
algú li costa estudiar, ¿no?. Però m’agradaria que estudiessin” (MDGSEM10).   
 
“Sí, sí. Pienso también que la escuela le va bien para los niños. Siempre, la escuela es 
una parte de la vida de los niños. Y es el futuro la escuela también. Claro, en mi caso, 
yo diría que ante todo que sean personas y luego lo que quieren ser. Si quieren ser 
algo,  bien, si no mira, si Dios quiere y se arregla las cosas, hay trabajo. Y si no hay 
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trabajo mientras nosotros sus padres vivimos, les podemos ayudar porque en América 
somos así. Los tenemos hasta que no sean casados, si no los tenemos. Pero ya aquí es 
diferente también, pero claro…” (ASDGSE10a). 
 

Algunes famílies no descarten la possibilitat pels fills d’estudiar en altres països amb 

més oportunitats laborals. La situació econòmica fràgil d’Espanya i la saturació del 

mercat laboral amb l’augment d’aturats inquieten les famílies sobretot pel futur dels 

seus fills i la necessitat de buscar alternatives sembla  la millor solució. És el cas 

d’aquesta família d’origen marroquí que afirma que França, Alemanya i Romania, són 

destins amb més expectatives:   

 

“Mi plan para mis hijos, ojalá si Dios quiere, no continúan aquí. Poder económico, a 
ver, con tres euros, se pueden estudiar a Rumanía. Porque allí hay más futuro, en 
Francia también. Porque aquí no dan importancia a los niños. ¿Cuál es el problema? 
Hay muchos que conozco, estudian, estudian y después no terminan los estudios  se van 
a trabajar  a la frutas. En Alemania y en Francia, tienen bueno futuro. Yo ayudo a mis 
hijos a hacer los deberes” (MDBM10). 
 

 

2.8.2. Famílies estrangeres i la gestió del projecte escolar. 

 

2.8.2.1. La gestió del projecte escolar segons les famílies. 

 

Les expectatives de les famílies per què es facin realitat necessiten de grans esforços per 

la seva part i, a més, d’una bona gestió per assolir-les. La gestió dels projectes escolars 

depèn de cada família, dels seus recursos socioeconòmics, culturals i educatius, que 

condicionaran les seves estratègies per la materialització de les ambicions. 

L’escolarització de l’alumnat no és suficient, és molt important acompanyar-la dia a dia 

per respondre a les necessitats i exigències per assegurar un bon èxit escolar de 

l’alumnat. En general, la realització del projecte escolar passa per satisfer les necessitats 

primàries de l’alumnat a través de les responsabilitats quotidianes que assumeixen les 

famílies. Per bon nombre de famílies, el més important és cuidar la salut del fill i 

assegurar-ne la seva escolarització. Per això, la majoria de les famílies s’esforcen per 

acompanyar els fills a l’escola i, una vegada les classes acabades, tornar a buscar-lo. 

També és important assegurar l’alimentació de l’alumnat, comprendre els materials 

escolars, ajudar a fer els deures i, en la mesura del possible, inscriure els fills en 

diferents activitats extraescolars  organitzades pel centre escolar o per l’AMPA.     
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“Quan les meus fills aporten els deures a casa, les ajudo jo, a vegades el pare però està 
sovint fora” (MDGSEM10).   
 

Sobre la gestió del projecte escolar, hi ha diferents estratègies: unes famílies valoren la 

importància d’acompanyar estrictament l’escolarització dels seus fills, esforçant-se per 

estar al corrent de l’evolució que fan els fills a l’escola, demanant informacions al 

professorat, etc. Per exemple, el recolzament donat per les famílies als seus fills durant 

l’estada a l’aula d’acollida acostuma a consistir en mostrar interès per la seva 

escolarització, perquè segons algunes famílies les aules d’acollida són importants per 

l’aprenentatge de l’alumnat estranger. 

 

“Sobre la implicación de les familias en els deberes dels seus fills, yo puedo decir que 
en mi caso sí  Pero yo siempre pregunto  a la profesora cómo van mis hijos. Pues hay 
que trabajar con ellos en esto, esto y esto. Yo lo digo por mí, la verdad que les cuesta el 
català, pues claro hay que escribirlo y hablarlo.  Pero poco a poco, bien. Porque ellos 
van al aula de acogida y les ayuda muchísimo, no solamente a mis hijos, a todos los que 
vienen, a todos, a todos. La verdad que las que van al aula de acogida, son muy 
buenas”(ASDGSE10b). 
 
“Porque la mía está en casa, y cuando está fuera, está con los niños, pero los niños no 
entran en un centro escolar, es responsabilidad de los maestros y de los profesores. Y 
mi papel cuando los niños llegan del colegio, están en casa, entonces mi papel es ver 
los trabajos que hacen. Lo que tienen que hacer, los deberes, y enseñarlos lo que 
siempre he enseñando a los niños, tres cosas que nunca estarán, sí, a ver como te lo 
explico: se respecta tres cosas, pide siempre el perdón, da las gracias, siempre, siempre 
ninguna porta no se cerrara en su camino. Digo yo. Claro que sí, entonces cuando yo 
estoy en casa, pues sí, siempre estoy por ellos, por los deberes, los deberes, hay que ver 
los deberes, claro cuando se acaba los deberes, ja es mi otro papel de madre, no de 
casa. Yo cuando dejo los niños, ja saben los niños lo tienen que hacer a la escuela: 
siempre respectar a los profesores, respectar a los maestros y también a los niños que 
están con ellos en la clase porque no pueden decir que son  niños y no se tiene porque 
respectarlos  por nada. Eso lo tienen más que asumido. Cuando los niños entran a la 
escuela, yo los dejo a la mano de los profesores ¿no?. Porque yo ja no voy a estar allí. 
Si los profesores están aquí, es por una enseñanza ¿no?, digo yo. Porque un crío, claro, 
están los padres y están también los profesores. Tiene dos mitades, la mitad de los 
padres y la otra mitad, cuando está escolarizado, es la mitad de los profesores, yo digo 
yo. A parte de lo que les estoy enseñando, el respecto, tener una educación, más o 
menos, yo tampoco no lo sé como estarán mis hijos, pero una educación normal  que 
pueda, no sé como te lo explico yo” (MDBFLM10).  
 

 
Particularment, algunes famílies, sobretot les procedents d’Amèrica Llatina, creuen que 

s’involucren més que altres en l’escolarització dels fills. Comparant amb famílies 
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espanyoles, diuen aquestes darreres no els atenen tant com elles i que hi ha indicadors 

de deixadesa per part de determinades famílies:  

 
“Yo considero que los padres, tal vez me pongo a decir algo, diras tú, que no está bien. 
Pero me arriesgo. Pienso que los padres de América latina, nos implicamos más con 
nuestros hijos. Los padres de aquí, de España muy poco se implican, yo creo porque he 
visto casos que niños que pasan de todo, de todo. No vas decir mi nombre, de nada, de 
nada… Pero sí. Esto yo lo digo. Los padres españoles son muy dejados con sus hijos” 
(ASDGSE10a). 
 
“Per part de l’escola està bé i per part de les famílies depèn de l’interès que tinguin. 
Els sud-americans tenen més expectatives pels seus fills, el árabe sobrevive” 
(ASDBFL10).  
  
 
Sobre les famílies d’origen marroquí, diuen les famílies sud-americanes que  no poden 

donar cap apreciació pel caràcter més “tancat” de les persones d’aquest origen. Això sí, 

pocs les coneixen bé però reiteren  el seu discurs que no són les famílies que més es 

preocupen de l’escolarització dels seus fills. 

  

“De las familias marroquíes, yo no voy a decir nada porque la verdad es que yo no 
entiendo ni sus lenguas, y ellos son como un poquito cerrados también. Sus hijos sí. Yo 
más los españoles porque mi hija tiene sus compañeritos españoles. Yo el marroquí no 
viene en mi casa, por ejemplo.  Pero los españoles sí. Lo he visto y lo he palpado. Y hay 
caso de los niños también que la madre no trabaja, pero no toman las cartas que 
deberían tomar en el asunto de sus hijos” (ASDGSE10a) 
  
“Pues yo igual, igual porque aquí en el AMPA hay también la X que es marroquí, y se 
entera muy bien. Porque es una persona como madre, muy bien, muy bien pero  no 
sabría decir como ellas son con sus hijos, porque por su lengua, habla también muy 
catalá pero la verdad es que no sé el como van como padres. No hay relaciones con las 
familias de distintos países, con los marroquíes, no, pero con las familias de Ecuador, 
los que somos de centro América, que sí. Porque se parece mucho la cultura. Los de 
Colombia, los de Bolivia, se parece mucho la cultura. Los de Chile, de Venezuela, los 
de Argentina, se parece muchísimo la cultura. Pero los de marroquí, no. No, no, no. No 
sé. No lo sabría decir”  (ASDGSE10b) 
 

 

2.8.2.1. Valoració del docent sobre la gestió escolar de les famílies estrangeres. 

 
Segons diferents membres d’equips directius i de professorat de centres escolars, encara 

que les famílies afirmen tenir unes expectatives escolars pels seus fills, els resulta difícil 

trobar eines adequades, estratègies i criteris per poder gestionar-les d’una manera eficaç. 

Les dificultats econòmiques i laborals són les que creuen que impedeixen la 
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materialització de les expectatives d’algunes de les famílies més preocupades per a 

satisfer les necessitats bàsiques dels seus fills.   

 
“Famílies: En tenim de molt maques que han vingut tots, que volen una vida millor pels 
seus fills” (DDBFL10). 
 
“Totes les famílies que he trobat tenen un interès pels seus fills, com treballen, que 
poden fer perquè milloren que se posen al dia. Valoren molt això” (PPDBFL10).  
 
“Com totes les famílies, jo crec que les perspectives han de ser de tenir un fill perfecte, 
tu treballes perquè el nen arribi al màxim. Alguns frenaran. Hi ha algunes que sí i 
altres no tant. Cert, aquí entren alguns valors familiars, tu valoraràs que vinguin a 
buscar i acompanyar, ¿no?, i per algunes famílies, el nen ha d’anar sol. Això depèn de 
cada nucli familiar, jo penso. Però el fet de les expectatives, com nosaltres tenim 
criteris, establerts, aquelles famílies volen el millor pels seus fills. Potser amb una altra 
visió, però tothom vol el millor pel seu fill. Si tu preguntes a aquest pare que vull pel 
seu fill, el te dirà que arribi al màxim. Pot ser que ho faci bé o podem pensar nosaltres 
que no ho fa molt bé, que ho podria fer d’una altre manera” (PIDGCA10).  
 
“Les famílies volen que el seu nen estigui bé i s’hi esforcen... El que volen tots és que el 
seu fill arribi a l’institut, el superi i no s’ajunti amb males companyies”(PPDBRV10). 
 
“Per una banda està el projecte educatiu que és una teoria molt maca i molt bonica i 
per altra està el dia a dia, amb un nen que no ha sopat, que no ha menjat, que no té on 
banyar-se i no li pots dir vas brut, o nens que han dormit en una banyera (..) Quina 
realitat i quin projecte educatiu podem tirar endavant? Primero dales pan i després ja 
en parlarem i aquesta per nosaltres és cobrir les primeres necessitats que tenen, que la 
majoria vénen amb unes necessitats bestials. El projecte educatiu i donar-los a conèixer 
el què, és que no els interessa”. Les limitacions que tenen aquestes famílies són 
muralles que els coarten fer qualsevol cosa, són limitacions econòmiques i d’estar 
desemparats, són pares tristos a més els fills els hi molesten i els nanos ho saben i ho 
verbalitzen” (DDBFL10). 
 

La gestió de les expectatives escolars és diferent segons la família que ho fa depenent de 

les seves possibilitats. Membres d’equips directius i professorat subratllen que les 

famílies d’origen marroquí són les que tenen més dificultats per gestionar 

l’escolarització dels seus fills. A vegades són famílies absents a les reunions convocades 

per l’escola o per l’AMPA i no arriben a proporcionar ajut amb als deures dels seus 

fills. La majoria d’aquestes famílies es creu que tampoc recolzen els fills a continuar els 

estudis postobligatoris i prefereixen que les seves filles es dediquin a tasques 

domèstiques i a cuidar la família.  

 
“Les alumnes marroquines, no volen que estudiïn, és més, els has d’obligar a que 
vinguin. Les expectatives són cuidar la família. No volen que estudiïn més enllà de 4rt 
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de primària. Els nens volen que acabin l’ESO però tampoc no tenen massa 
expectatives” (DDBFL10). 
 
“Els alumnes han de fer fins l’ESO i ja els va bé. No tenim absentisme important. Sobre 
continuar estudiant desprès de l’obligatori la majoria de famílies no s’ho plantegen. 
Les expectatives acaben a 4t ESO normalment. Menys els ucrainians que volen que 
estudiïn més, es preocupen més per l’educació dels seus fills” (DDBFL10).   
 
“Els pares àrabs són més exigents amb els seus fills quan es dirigeixen a la mesquita 
que quan venen aquí a l’escola” (PIDLLIP10)    
  
“Los marroquíes digamos que se puede encontrar un poco de todo, marroquíes que es 
la primera generación que está escolarizando hasta marroquíes digamos que podrían 
perfectamente  situarse en estándares europeos  pero con toda tranquilidad. Jo tal vez 
diría que los colectivos marroquíes son los más disparados, se puede encontrar de 
todo” (CHBGV10).  
 
“Els marroquins és molt clar que els nens tenen un paper i les nenes tenen un altre. Sí, 
tu, els germans, les nenes les eduquen d’una manera i els nens d’una altre  manera. Els 
nens han de ser els que van endavant i les nenes són submises, bones nenes, 
col·laboradores. Per les nenes, als catorze anys, a casa, i s’ha acabat. I els nens, ara 
mateix estem amb una família que té una nena i un nen. El nen és un poc desorganitzat, 
però la nena és genial però ha marxat aquest any i està fent el primer de ESO.  Estem 
lluitant perquè aquesta nena continua a estudiar. Hi ha nenes que  estudien. Les 
famílies volen que la nena es queda a casa i que el nen estudia. Per les famílies, lo que 
volen és que només continua a estudiar el nen.  I ara estem amb aquesta guerra. La 
mare és una dona força oberta. La mara està convençuda. Però el pare, igual que per 
la seva cultura... Hem contactat amb una família, magrebí que ha estudiat la 
infermeria” (PPDBSE10).  
  
 

Respecte a la resta de les famílies (Equador, Rússia i Ucraïna, en que hem centrat 

l’estudi), directores, professores i membres d’AMPA pensen que s’esforcen per 

gestionar l’escolarització dels seus fills. S’afirma que són famílies que, generalment, 

demostren una disposició a executar el projecte que tenen plantejat en l’escolarització 

del seus fills, s’interessen (sobretot les famílies sud-americanes) en les activitats 

extraescolars, responen afirmativament a les invitacions de l’escola i de l’AMPA, 

proporcionen ajuts als seus fills a l’hora de fer els deures a casa, etc. 

 
“A nivell del rendiment, les famílies russes, ucrainianes s’interessen més que les 
famílies sud-americanes que s’interessen més sobre la cura  rebuda pel seu fill a 
l’escola, sobretot a l’infantil, en primària no tant. Les famílies russes i altres consulten 
el professor sobretot a nivell del rendiment i les sud-americanes a nivell de la 
cura”(DDGSE10).  
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“El projecte educatiu que tenen pels seus fills és més ambiciós en els sud-americans 
però són realistes de les possibilitats del seu fill.... Les famílies sud-americanes donen 
importància a lo que és l’educació del fill. La gran majoria entenen l’educació del fill 
como algo per millorar. Les famílies volen que els seus fills treballen, que s’esforcen, 
que estudien, busquen els recurs per poder donar-li, per poder  ajudar-les. És a dir, 
volen que vénen a l’escola, que puguin disposar d’ordinador o lo que sigui, volen els 
recursos que en el seu país no tenen. Elles se dediquen perquè elles valoren i s’esforcen 
perquè el nen. Jo crec que aquesta valoració totes les famílies la tenen”( PPDBFL10).  
 
“I amb els alumnes magrebins fins i tot, tenen una capacitat, i a les famílies inclusos, 
en les entrevistes, jo les dic heu de saber aquestes oportunitat que tenen, de parlar 
l’àrab, de parlar el castellà, el català, l’anglès, és una oportunitat per ells. I desprès, 
els sud-americans, és ajudar els fills a tenir un millor estatut. Els marroquins no tant, 
molts acaben deixant la secundària i més les nenes que els nens, perquè en la seva 
cultura la dona no pot fer una sèrie de coses. Però també cal tenir en compte les 
limitacions econòmiques de les famílies” (PPDBFL10).  
 
“Sobretot les famílies sud-americanes tenen clar que l’educació és per millorar i volen 
que els nens estudiïn, s’esforcin, per seguir el que fan els seus fills, què poden fer per 
millorar, valoren els recursos que hi ha a l’escola. Als magrebins els hi he dit 
l’oportunitat que és l’escola, el poder parlar, àrab, català, castellà i aprendre anglès i 
acaben veient-ho, però menys que els sud-americans” (PPDBFL10). 
 
“Les famílies equatorianes, bueno, bueno... El caràcter equatorià és molt lent. Són nens 
molts lents, són nens que porten un coneixement..., no van... Tenen mandra, no volen 
estudiar, però  les seves famílies volen que estudien, però tenen problemes, molts 
econòmics. No nos enganyem, si no tens diners, no estudies, he! Els equatorians són 
molts religiosos, són molts catòlics i no tenen cap problema de desestructuració 
familiar”(PPDBSE10). 
  
“Los sudamericanos son muy exigentes con sus hijos, fins i tot amb les activitats 
extraescolars els exigeixen. En general els pares ajuden els seus fills” (ASDBFL10). 
 
 

Això sí, les diferències poden ser tant entre famílies d’un mateix país, com entre els 

famílies de diferents països. Algunes clarificacions són aportades per membres de 

l’equip directiu i professorat que permeten comprendre que, de cada origen, hi ha 

famílies que poden ser considerades com a models en la gestió de les seves expectatives 

escolars i altres que no ho són. Per exemple, hi ha famílies equatorianes que gestionen 

bé les seves expectatives escolars i altres que no ho fan; hi ha famílies russes i 

d’Ucraïna que gestionen bé els projectes escolars dels fills i altres que no ho fan, i 

també, no totes les famílies marroquines construeixen un projecte escolar pels seus fills 

ni gestionen bé les expectatives. Això sí, els entrevistats no creuen que les puguin 

materialitzar en molts casos a causa de problemes econòmics, de temps, de relacions 

familiars de representació del que és l’escola, etc. 
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“Els equatorians hi ha de tot. Les famílies que venen agrupades volen que els seus fills 
facin carrera i que siguin el que ells no han pogut ser, i els exigeixen. Però els 
desestructurats no tenen perspectives per a què els nens continuïn els estudis, volen que 
es posin a treballar per ajudar la família... No crec que els projectes siguin realistes 
perquè no estan adaptats a la realitat, no es fan reals. La majoria no podran perquè 
tenen unes necessitats molt grans i molts pocs fan carrera. Altres perquè no volen fer 
arrels aquí, han vingut a fer diners (els equatorians que els ha portat la mare) no es 
volen quedar aquí, volen tenir una bona vida allí. Això passa amb equatorians, els 
àrabs no, tenim famílies que volen que els seus fills tinguin el que ells no han tingut 
aquí i volen que facin carrera i tirin endavant però amb la realitat que viuen no ho 
podran aconseguir. A més com que pareixen vuit fills en una família és impossible. El 
que fan molts és dir, d’aquests 8, a 1 li ha tocat, al que sembla que és més intel·ligent i 
a la resta ja no ens hi posem. Feu alguna cosa des de l’escola per ajudar a que es 
compleixi el projecte educatiu. No. A les famílies, els ajuden a buscar feina, donar-los 
roba, menjar i fins i tot algun mestre ha donat diners. Comprar-los llibres, pagar les 
excursions de la teua butxaca perquè no poden” (DDBRV10).  
 
“A ver, lo que está claro es que digamos que los inmigrantes de Europa del Este tienen 
una percepción de lo que es la escuela, digamos más europea porque ellos también 
tienen una tradición cultural europea. Pero hay también diferencia dentro de lo que es 
la concepción de los alumnos de Este. Esto también nosotros lo hemos encontrado con 
alumnos españoles que han venido de otros sitios de España que también hay 
diversidad entre cada uno de estos colectivos y también hay diversidad entre maneras 
de entender, pero bueno hay unos digamos grandes, los de Este tienen un concepto más 
similar al actual y los otros colectivos, latinoamericanos en general tienen también un 
concepto propio y los marroquíes digamos que es mucho más disparada En el caso de 
los ecuatorianos, veo que tienen una percepción básica de lo que es la escuela. 
Digamos que ja la tienen. En este sentido digamos como aquí. Ellos  entienden cual es 
la función de la escuela, cual es lo que tienen  que hacer en la escuela. Y la dificultades 
que encontramos con este colectivo es en la, más que nada, económicamente. 
Económicamente, les cuesta entender cual es, qué es lo que se tiene que aportar, 
porque la escuela es gratuita, la enseñanza es gratuita pero tenemos que comprar los 
libros, materiales escolares, salidas, que no son gratuitas. Entonces, este colectivo le 
cuesta un poco entender que, bueno, hay una aparente contradicción entre lo que es la 
enseñanza gratuita  y que de día a día hay que hacer aportaciones económicas en este 
sentido” (CHTGV10).   
 
“Hi ha famílies que acaben d’arribar i tenen una imatge diferent de l’escola, la mestra 
com una màxima autoritat, quan vénen és: sí señorita, sí señorita”, són els sud-
americans. Però després a casa veus que el nivell del nen no avança. Els nens vénen 
molt mudats al començament i després ja veuen que és una altra cosa. Els de l’Est 
vénen sempre quan els crides, els altres costa molt quedar amb ells. És per manca 
d’interès. Hi ha una reunió general del cole, una del curs i com a mínim una tutoria 
amb els pares. Ells poden demanar de parlar amb la mestra quan t’ha de donar 
informació sobre el nen” (PPDBRV10). 
 
“Es nota una diferència entre les famílies marroquines,  les famílies romaneses de l’Est 
i les equatorianes. Hi ha de tot. En global, en general, hi ha un diferent grau de 
col·laboració. Si tu te trobes amb famílies de l’Est, romanesos d’origen gitano, o 
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famílies romaneses  normals i ucrainians, jo podria dir que es pot fer una classificació. 
Però jo diria que tant amb les famílies equatorianes, famílies de l’est, col·laboren amb 
la escola, o diria que és més fàcil col·laborar, participar, introduir que les famílies 
marroquins” (PIDLLIP10).  
 
“Sobre les expectatives d’estudis dels seus fills jo només el que veig és si són exigents, 
si volen que ens nens aprenguin... Els autòctons estan més acostumats ajudar-los a 
casa, els sud-americans també, tot i que es troben que els llibres estan en català i els 
costa, els marroquins també els voldrien ajudar però no poden. Els demanen que els 
facin fer coses a casa i sí, s’impliquen,veuen que els han d’ajudar” (PIDBFL10).  
 
 
Però com diu una directora, la gestió de les expectatives escolars per part de les famílies 

“No depèn tant de l’origen de la família sinó de l’entorn sociocultural. Fer 

acompanyament als fills, ajudar-los a fer els deures no va lligat amb nacionalitats sinó 

al temps que tenen i al nivell cultural dels pares” (DDBFL10).  
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2.9. Les relacions escola-família.  

 
Respecte a la relació entre l’escola i les famílies estrangeres, els equips directius, el 

professorat i els representats d’AMPA coincideixen en subratllar aspectes positius de la 

relació directa entre professorat i pares i mares d’alumnes. Les reunions de tutoria són 

les que més aconsegueixen reunir professors i famílies. Són convocades almenys una 

vegada l’any i, en casos especials, una vegada cada trimestre (segons la normativa 

establerta pel Departament de l’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 

Generalment, i segons la seva disponibilitat, les famílies, pares i mares excepte una 

minoria, responen positivament a les reunions de tutoria9. A més, de l’establert per 

normativa, les famílies tenen la possibilitat de sol·licitar altres reunions d’ordre 

individual amb el professorat si hi ha necessitat, com ho pot fer també el professorat si  

té interès per comunicar-se amb una família.  

 
“Com mínim la reunió entre el professor i les famílies s’ha de fer un cop l’any. En 
casos especials, cada trimestre. Tenim famílies que demanen moltes entrevistes i tenim 
famílies que el tutor les demana entrevistes i no vénen. Tenim les dos extrems” 
(DDGSE10).   
 
“Sí, mensualment, trimestralment, donem [a les famílies] l’informe del progrés 
d’aprenentatge dels seus fills, els resultats acadèmics. Llavors, setmanalment, tots els 
professors, tots els tutors tenen una hora d’atenció, d’entrevistes dedicada als pares, si 
el tutor creu que necessita parlar amb la família, la convoca, i si la família necessita 
parlar amb aquest tutor, també parla amb el tutor, demana una cita. Llavors, una 
vegada a la setmana, qualsevol pare que vulgui pot entrevistar-se  amb el tutor, pot 
tenir una reunió amb el  tutor perquè li expliqui el dia a dia, com va el nen a classe, 
quins resultats acadèmics té” (DDTLB10).   
 
“L’apropament pare-mestre és el que millor funciona, ni reunions de res, i la 
confiança. Ara ens adonem que necessitaríem algo per nosaltres, per ells, estaria bé 
que els pares entressin més a l’escola, que tinguessin més activitats, que poguessin 
entrar aquí a explicar els problemes, sobretot els nouvinguts són els que més ens 
falten” (DDBFL10). 
 
“Con lo que es el profesorado digamos que se establece una relación” (CHTGV10).  
 
“Sobre les reunions se’n fa una conjunta a inici de curs i després són individuals, una 
per trimestre com a mínim per any per nen, tres l’any” (DDBFL10). 
 
 

                                                  
9 “Normalment per la tutoria, venen el pare i la mare. A ver si el pare diu que té feina i no pot venir, 
llavors vendrà la mare, si no, les dos han de venir” (PIDGCA10).  
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L’existència de relacions positives entre professorat i famílies està confirmat per alguns 

progenitors. Quan les famílies creuen que els seus fills són considerats i reben un bon 

tracte per part del professorat es crea un clima de bona relació. Per molts, aquesta és la 

premissa per a que la relació funcioni.   

 
“El meu contacte amb les mestres d’aquí és molt bé. Casi som amics. Molt bé, algunes 
molt bé. He passat algunes coses amb l’infantil, però ara a la primària molt bé. Perquè 
jo veig lo que fan el meus fills, els professors les tracten com els altres alumnes. Tot lo 
que passa m’ho diuen a l’agenda i els meus fills van molt bé. Aprenen molt. L’agenda 
és per quan hi ha una cosa i també” (MDGSEM10). 
 
 

L’alumnat també influencia molt la percepció de professorat i famílies de com és la 

relació. Cada alumne és el retrovisor que famílies i professorat utilitzen per estar al dia 

de tot el que passa a l’escola i a casa. L’alumnat aporta informacions a casa de l’escola i 

a l’escola de casa que professorat i famílies analitzen i interpreten abans de prendre 

decisions. Una qüestió en la que cal tenir cura, ja que pot ser font de malentesos, és la 

interpretació diferent que es pot donar a un acte, a una frase, a un comentari, etc.   

 

“Hi ha queixes dels pares estrangers: Les mateixes que les famílies d’aquí. Per exemple 
pels càstigs. Els àrabs solen dir-te quan castigues al seu fill que ho has fet perquè és 
àrab, això no t’ho diu mai un equatorià... Hi ha mares àrabs que solen portar els fills 
per la tarda no pel matí (al cicles inicials) perquè els deixen dormir i quan els crides 
l’atenció s’enfaden perquè et diuen qui ets tu per dir-los això i que et denunciaran. Els 
equatorians també falten però avisen. Són diferents concepcions sobre l’escola. Quan 
els hi dius has de fer això ho veuen com una fiscalització a la seua vida no com una 
ajuda pel seu fill. Cal conscienciació que tots treballem pel bé dels nens, llavors 
aniríem junts de la mà, docents i pares. Els àrabs prefereixen mestres homes que dones, 
fins i tot les dones àrabs. Els russos quan els crides per dir-los que els seus fills són 
molt violents no ho accepten i posen denúncies contra els mestres” (DDBSCG10). 
 
 
Apareix en el discurs d’algunes famílies l’existència de malentesos amb professorat pel 

tema dels càstigs. Alguns altres es queixen dels prejudicis que alguns professores tenen 

i que creuen que afecten els seus fills. Aquestes percepcions enterboleixen les relacions 

i afecten les famílies, sobretot les mares, que se senten ofeses. El cas següent, d’una 

família marroquina és eloqüent i clarifica situacions que es poden donar. Segons aquesta 

família, la professora maltractava l’alumnat i, a més, n’humiliava alguns. Hi ha alguns 

casos que s’han solucionat entre família i professorat i altres en que les famílies han 

recorregut a la direcció de la escola per solucionar-les.   
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“El niño tuvo un poco de problema con la profesora, la niña no. El niño cuando era al 
tercero, tenía una profe que me ha marcado la vida a mí, al niño. Bueno no tuve yo 
problema con ella por nada. Yo venía a hablar con ella, estuve  hablando con ella y me 
parecía  una mujer encantadora, la forma de hablar, pero el niño me decía el contrario. 
Y cuando yo ja hablé con otra madre, cuando ja la mayoría de la gente tenía el mismo 
problema. Pues maltrataba a los niños. Porque hasta a mí, a mí, este año ja no ha 
vuelto esa profesora. Otras madres, otros padres han hecho una queja. Después tuve 
problema con otra profe, pero para mí la manera de decirme las cosas de esta profe, a 
mí no me gustaban, se le he dicho en la cara también, y bueno la hemos hablado, la 
hemos arreglado y, ja está. El problema lo he arreglado entre profe y madre…  Lo que 
yo pediría a  la escuela, que expliquen bien a los niños, que las cosas estén más 
detalladas y que no. Pero que me digan que el niño es malo y el otro que es bueno. Pero 
si van a coger estos y esos no, este niño es muy bueno porque le tiene mucho cariño y el 
otro es malo, travieso y un bicho y no lo voy a dejar a pasar, esto yo lo veo…  yo me 
senté dolida ese día.  Discriminado, no lo veo. Porque ese día me dijo el profesor que 
no puedo pasar con mi hijo. ¿Por qué? Porque es malo ¿o qué? Pero ¿con quién lo voy 
a dejar? Con el padre que, porque no tengo a nadie. Si yo pudiera dejar al niño en un 
sitio. Para mí el Adam ha sido y es un niño tímido para que me lo presentara de esta 
manera eso profe. El Adam es tímido, super tímido. Y un niño de P3 que son de tres 
cuatro años! Hay niños que son movidos y hay otros que son tranquilos” 
(MDBFLM10).  
 
 
La relació entre l’escola i les famílies és més efectiva, segons el parer dels entrevistats, 

al nivell d’infantil, quan l’alumnat és més petit. En aquesta etapa de l’escolarització, les 

famílies es preocupen més dels seus fills i el contacte entre família i professorat és més 

freqüent i les famílies es relacionen més directament i informal.  

 
“On hi ha més relació amb els pares és a parvulari perquè es donen els nens en mà, i a 
cicle inicial, llavors a les entrades i sortides hi ha molta relació, després ja no. Els 
mestres procuren parlar molt amb les famílies” (DDBFL10).   
 

“Vénen a les reunions de principi de curs més que abans. Per dir que si abans venien 
quatre, ara vénen deu o dotze i això ja és bo. Però és important dir que de P3 a sisè va 
disminuint. Quan petits són els nens assisteixen les famílies, i quan grans son, 
assisteixen menys.  Com saben ja com funciona el centre, això passa als centres públics 
com a les privats. Això passa a tot arreu” (DDGSE10).  
 
“Hay más contacto cuando los niños son pequeños porque tienes más angustia, cuando 
son más mayores piensas que pueden defenderse mejor, cuando son más antónomos no 
te preocupas tanto, es lógico” (ASDBFL10). 
 
“Veía los profes cuando los niños están pequeños, porque te los sacaban a la puerta” 
(MDBFLM10).  
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2.10. La participació col·lectiva de les famílies estrangeres. 

 

Dins la participació col·lectiva, els centres escolars organitzen a l’inici de curs una 

reunió amb el professor tutor d’un grup classe i les famílies del seus alumnes. En alguns 

centres escolars, les reunions col·lectives de l’inici de curs consisteixen en donar 

informacions d’ordre general a les famílies mentre que les reunions individuals es 

centren sobre l’alumnat, el currículum. Equips directius i professorat donen una 

valoració positiva de la participació de les famílies a les reunions i a les activitats 

organitzades per l’escola.  

 
“Amb les famílies es reuneixen un cop l’any però amb les més problemàtiques 2 o 3 de 
mitjana. Tenen traductor 1 cop l’any. El moment de més comunicació és a l’entrada i la 
sortida del cole” (DDBFL10). 
 
“La relació entre escola i aquestes famílies és correcta en conjunt. Els moments de 
contacte amb les famílies són sobretot a l’entrada i sortida de l’escola, una reunió a 
inici de curs col·lectiva on els donem un full amb informació, després reunions 
individuals al segon trimestre. En aquestes entrevistes els hi fem preguntes sobre el nen 
a casa (si dorm sol, si menja sol, a quina hora van a dormir, les hores de televisió... per 
a veure si agafem bons hàbits). No s’ho agafen negativament. també parlem de 
currículum, del que ensenyem, les activitats que fem a classe. Tinc un dia d’atenció als 
pares que és dijous, de 12 a 14h, però es fa a vegades alguna excepció. En cas dels 
marroquins o bé el pare o vénen tots dos, els sud-americans procuren venir tots dos si 
no ve un sol, és molt com els d’aquí ... Els divendres es fan tallers. Es barregen nens de 
P4 i P5 i vénen els pares a ajudar-nos. Per exemple aquesta mestra fa un taller de 
teatre i vénen els pares a ajudar-la, sense la seva ajuda, comenta, no ho podria fer amb 
nens tan petits” (PIDBFL10). 
 
“Las famílies, si fem algunes activitats a l’escola sí que participen. Per exemple l’any 
passat varem fer una mostra d’interculturalitat i llavors, van vindre moltes famílies 
xineses, marroquins, sud-americanes. Els sud-americans que van mostrar coses dels 
seus països: menjar, fotografies i sobretot instruments musicals,  llibres i van participar 
molt. Va ser una cosa molt oberta” (PPDBFL10).   
 
“Jo vaig quedar parada de la manera que els pares intervenen a l’hora d’obrir les 
portes. Entraven amb tanta naturalitat que ja s’organitzaven entre elles. Participen 
totes les famílies. Perquè moltes vegades si tu dius que vénen les pares, vénen les pares, 
¿no? , jo crec podem anar amb la tranquil·litat. Los pares, i què? Hay que donar la 
obertura perquè elles se senten bé, perquè se senten acollits, perquè estén en la seva 
casa i tu també et sents bé” (PPDLLIP10) 
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La participació col·lectiva de les famílies d’origen estranger en diferents activitats 

organitzades per l’escola o per l’AMPA es valora diferentment segons els centres. 

Mentre que la participació es considera bona en algunes escoles,  

 

“Sí, les famílies participen en les activitats de l’AMPA. Una vegada  cada any, fem una 
jornada intercultural, parlem sobre diferents temàtics de les diferents nacionalitats. Per 
exemple l’any passat varem fer jornada intercultural encaminada a la temàtica del 
menjar. Llavors una de les activitats al matí era que els pares i mares que volen 
preparen un menjar típic del seu país i que ho aporten a l’escola. Varem fer una 
exposició al pati, els nens passaven i miren els menjars i els pares les explicaven la 
seva recepta i les donaven a tastar a l’alumne. I també jornades interculturals 
encaminades a la llengua. Una presentació de contes llegits per diferents pares en 
diferents llengües”(DDTLB10).      
 

En altres centres escolars, sobretot els membres d’equips directius, el professorat i els 

representants d’AMPA, consideren que la participació de les famílies estrangeres és 

feble i millorable. L’apreciació sobre la participació depèn de la implicació de les 

famílies en les activitats i reunions organitzades pel centre escolar i per l’AMPA, així 

com l’adhesió como a soci de l’AMPA, etc. La participació és considerada feble si les 

famílies no mostren cap interès en aquelles activitats i reunions.  

 
“El nivell de participació de les famílies a l’escola és poc, però mentre els pares 
autòctons participen al Consell Escolar i AMPA, no en tenim de fora” (DDBFL10).   
 
“Costa que les famílies participin. Les famílies coneixen com funciona l’escola. En 
general, es fan reunions anuals i hi ha força assistència de tot tipus de famílies, les més 
absentistes són les marroquines. Però temes més concrets no ho coneixen, tampoc les 
d’aquí” (PPDBFL10)  
 
“Poca participació al consell escolar i a l’AMPA, sembla que enguany hi ha més 
participació a l’AMPA. Organitzen 3 festes l’any. La presidenta AMPA i l’escola 
treballen plegats perquè està molt sola” (PPDBRV10). 
 
“Hi ha també les assemblees de l’AMPA però si no hi van [les famílies]” (PIDBFL10). 
 
“Como norma general, no, las familias no participan. Por ejemplo el año pasado viene 
una niña que era brasileña y bueno su madre y su padre participaban en todo, 
excursiones, y todo porque el AMPA organiza también excursiones para las familias. 
Pero sin embargo, yo creo que los que menos participan son la parte de Marruecos. Se 
excluyen mucho. Sin embargo, la parte sur americana o americana porque hay también 
esto, se implican más, son más participativos” (ASDBLB10).  
 
“La participació de famílies a l’AMPA es muy fría però això passa a totes les AMPAs... 
La relació dels pares amb l’AMPA és freda porque la consideran una institución de la 
escuela” (ASDBFL10).  



 59 

 
La participació de les famílies, segons alguns membres d’AMPA, és més efectiva en 

temes concrets relacionats directament amb l’aprenentatge dels seus fills, activitats que 

organitza l’escola, les festes. Però sempre és una participació mínima i les famílies 

actuen sovint com a espectadors i no com actors.  

 
“Les famílies col·laboren més en temes pròpies que monte l’escola que en temes que 
monte l’AMPA. Incluso col·laboren en el festival de Nadal que es una fiesta “religiosa” 
però com l’escola lo va enfocar en temes de música i altres, llavors col·laboren. Són 
gent si estem parlant de les activitats de l’AMPA, no col·laboren gent, ni mica” 
(ASDLLIP10). 
 
“La participació a les assemblees és pràcticament nul·la per part dels pares estrangers 
però també dels d’aquí. D’estrangers els que vénen més són els sud-americans. També 
donen més autonomia als seus fills que els marroquins” (ASDBFL10). 
 

“Amb les festes, solen venir, depèn de l’horari, si es matí o tarda, si treballen o no. I 
solen venir. Però si no, participen mínimament. Les mares se senten a les cadires i fan 
d’espectadors passius” (DDGCA10).  
 

 
D’una manera general, les famílies sud-americanes i les famílies de l’Europa de l’Est 

són considerades per docents i representants d’AMPA com les més participatives en 

comparació amb les famílies d’origen marroquí. Tanmateix, reconeixen una diferència 

en el grau de participació entre les famílies equatorianes i les famílies de l’Europa de 

l’Est, és a dir, que no totes les famílies sud-americanes i de l’Europa de l’Est tenen la 

mateixa noció de participació i responen sempre quan l’escola o l’AMPA les necessita, 

és a dir, tenen una resposta reactiva. 

 
“Es nota una diferència entre les famílies marroquines, les famílies romaneses de l’Est 
i les equatorianes. Hi ha de tot. En global, en general, hi ha un diferent grau de 
col·laboració. Si tu te trobes amb famílies de l’Est, romanesos d’origen gitano, o 
famílies romanes  normals i ucrainians, jo podria dir que es pot fer una classificació. 
Però jo, tan  diria que amb les famílies equatorianes, famílies de l’est, col·laboren amb 
l’escola, o diria que és mes fàcil col·laborar,participar, introduir que les famílies 
marroquins” (PPDLLIP10) 
 
“Dentro de la frialdad, las familias equatorianas se preocupan, los marroquíes no 
tanto, no se relacionan con la escuela y poco con las mamás. Pero cadascú es relaciona 
amb els dels seus països. L’AMPA es relaciona amb el barri. La participació dels pares 
no depèn tant de la nacionalitat com de cada persona” (ASDBFL10). 
 
“Sobre diferents perfils de famílies nouvingudes, no es pot generalitzar, depèn de cada 
persona. Tot i així, les famílies equatorianes participen, algunes es fan sòcies. Les 
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famílies marroquines lo dan todo por hecho, piensan que tienen derechos adquiridos, 
son inestables. Estos colectivos para pedir sí, pero venir para ayudar o disculparse, no. 
Son muy indisciplinados, pero no se pueden encasillar a todos en el mismo grupo” 
(ASDBFL10).  
 
“Depende de la zona donde son, participan más que otros. Por ejemplo la parte sur 
americana participa más que la parte del Marruecos”(ASDBLB10).    
 
  
En contra de la idea que les famílies procedents de l’Equador són més participatives que 

les marroquines, membres d’equips directiu i AMPA d’altres centres escolars apunten 

que la situació no es pot generalitzar, és a dir, que no totes les famílies russes o 

d’Ucraïna participen ni totes les famílies marroquines no participen. Hi ha famílies que, 

independentment del seu país d’origen, són conscients del seu rol en l’escolarització 

dels seus fills i participen activament, donant resposta afirmativa a les exigències de 

l’escola.  

 

“Si miramos las actividades que organiza el AMPA por alumnos, hay alumnos de 
origen marroquíes como también hay alumnos de origen ecuatorianos, de Ucrania y 
también de Rusia. Pero donde se hace visible esta ausencia de familias marroquíes o 
incluso de familias ecuatorianas son en actividades propias para padres. Esta que sí se 
hace visible que hay una ausencia o casi una ausencia de estos colectivos” 
(CHBGV10). 
 
“L’única cosa en que col·laboren sobretot els magrebins, és el tema d’esport, per 
exemple fan cross cada diumenge i les canalles participen i les famílies col·laboren. En 
res més. Lo que és ensenyament, es relacionen d’una manera però lo que és de l’AMPA, 
no participen, marroquins com sud-americans” (ASDLLIP10).  
 
 

Això sí, la comunicació és més difícil amb famílies nouvingudes que amb les famílies 

que han tingut un contacte més llarg amb un centre escolar i amb docents, com també 

amb aquells que no comprenen o tenen baixa comprensió de les llengües de 

comunicació habituals (català i castellà) . Així ho confirma un cap d’estudis:  

 

“El único es que los colectivos marroquíes, especialmente los colectivos marroquíes no 
acaban de integrarse en lo que son actividades del AMPA, relaciones con colectivos de 
padres les cuesta mucho y digamos que lo conseguimos con estas familias marroquíes 
que ja llevan muchos años aquí. Jo en este sentido soy optimista y que el tiempo se 
pondrá a favor de la integración. Hay dificultades, esto es innegable pero bueno, poco 
a poco, se va consiguiendo, pero es innegable que cuesta. Con los colectivos de 
inmigrantes ecuatorianos, digamos que es más fácil, también hay pocas familias de 
origen ecuatoriano que participan en las actividades de las asociación de padres igual 
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que las familias marroquíes, pero digamos que la comunicación es más inmediata, es 
más fácil y aquí evidentemente el idioma tiene muchísimo que ver.  Con las madres 
marroquíes hay dificultades de idioma. Por suerte digamos que hay muchas madres 
marroquíes que hacen un poco de puente con estas familias con las que tenemos 
dificultades” (CHBGV10). 
 

 
2.11. Obstacles a la participació escolar de les famílies. 

 

Pels docents, un dels obstacles per una major participació de les famílies estrangeres és 

la manca de temps per poder respondre a les propostes d’activitats de l’escola i de 

l’AMPA. La majoria de les famílies treballen i tenen un horari que no els permet anar a 

les reunions. Un docent cita el cas de pares sud-americans, que per temes laborals, són 

sovint fora de la ciutat on està ubicada l’escola dels seus fills.   

 

“Les famílies sud-americanes els pares solen estar molt fora de casa perquè treballen, 
les marroquines la mare està sempre a casa, sobretot no deixen les nenes soles, sempre 
se les emporten a casa, els nens poden anar més per lliure” (PPDBRV10). 
 
“Els divendres es fan tallers. Es barregen nens de P4 i P5 i vénen els pares a ajudar-
nos. Per exemple aquesta mestra fa un taller de teatre i vénen els pares a ajudar-la, 
sense la seva ajuda, no ho podria fer amb nens tan petits. Molts pares no poden venir 
perquè treballen... les mares sud-americanes treballen” (PIDBFL10). 
 
 

La problemàtica de manca de temps com a obstacle a la participació en les activitats de 

l’escola i de l’AMPA es confirma entre les famílies equatorianes, marroquines i de 

l’Europa de l’Est. Entre aquestes famílies, que tenen llargues jornades de treball, hi ha 

voluntat de participar en les activitats de l’escola i de l’AMPA, però la no disposició de 

temps és un obstacle a aquesta voluntat de participació. Tot i que tampoc no tenen clar 

que sigui tan important per l’educació dels seus fills, sobretot quan en ocasions se’ls 

convoca per fer festes i reunions que no consideren del tot productives.   

 
“Yo sinceramente, no conozco l’AMPA. No sé quién es el presidente, porque yo casi 
nunca no he ido a las reuniones del AMPA, porque yo no tengo tiempo. No tengo 
tiempo para venir a las reuniones. Prefiero, si me piden algo, les doy el dinero porque 
no tengo tiempo. Con dinero sí que puedo ayudar pero con la presencia, a veces con la 
Andrea (su hija), no puedo venir a las actividades, a las fiestas. Ahora me dicen que 
hay una fiesta, el miércoles, y yo tengo que pedir permiso al trabajo, si me dejen, bien, 
si no voy al trabajo” (MDGR10).  
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“Sóc sòcia de l’AMPA, M’agradaria participar més però no tinc temps. He parlat amb 
la directora per explicar-li això” (MDBURV10). 
 

“Sóc  sòcia de l’AMPA perquè si la nena fa activitats extraescolars és més econòmic. Si 
estoy libre vengo, por ejemplo en las fiestas que hacen, si no puedo no vengo. La nena 
fa anglès com a activitat extraescolar. No participo molt perquè no tinc temps i, a més, 
com que no és obligatori...” (MDBERV10). 
 
“Al principio del año, ayuda a comprar los libros, hace muchas cosas. Si estás socio, 
l’AMPA organiza actividades y ayuda en muchas cosas. Está bien. Hace también 
cursos a la tarde, inglés, el gimnasio, todas estas cosas. Depende de mi trabajo. Si yo 
tengo toda la tarde llena, no puedo venir. Yo quiero venir pero depende del trabajo” 
(MDBMEB10).   
 
“Yo me parece que ellos muy aplicarse, y fiestas, libros y fiestas, y todos. Yo reuniones 
de l’AMPA, no podía pero siempre pregunto a otros padres qué ha pasado, qué 
necesito, qué han dicho. Cuando hacen las reuniones del AMPA, yo no puedo 
participar porque yo estudio” (MDBRLB10).  
 

En el cas de les famílies originàries de Marroc, i especialment de les mares d’alumnes 

que treballen a la llar, la no participació a les reunions organitzades per l’escola o per 

l’AMPA és atribuïda pels professionals del centre a les dificultats lingüístiques. De la 

mateixa forma la no participació de les mares marroquines pot ser a causa del rebuig de 

la seva parella a autoritzar-les a assistir a les reunions perquè es porten a terme en un 

horari considerat pels pares com incompatible.   

 
“Les mares marroquines que no treballen podrien venir, però no ho fan, potser per la 
problemàtica de la llengua” (PIDBFL10). 
 
“Jo crec que no, que no hi ha famílies que participen menys en els procés de matrícula 
i d’acompanyament de l’escolarització dels seus fills. Però penso que les famílies del 
Magreb  per la dificultat de la llengua, suposo. Perquè les seves cultures és diferent de 
la nostra, llavors cuesta que aquestes famílies, són famílies super maques... però no sé 
qué, hi ha com una mena...” (DDTLB10).       
 
“No hi ha mares immigrants [marroquins] en l’AMPA perquè no les volen deixar venir 
els pares. És la nit. Fan les reunions a les deu de la nit i llavors no hi manera que 
vinguin. Tenim una que a vegades venia. Aquesta animava altres mares a venir, però 
ara no troba ningú. Amb les mares equatorianes, no hi ha problema. No col·laboren 
gaire amb l’AMPA. Si ho les demanen, però això, per algunes festes, l’AMPA ha 
demanat la col·laboració d’algunes mares equatorianes i han vingut, però les mares 
marroquins, no venen. A veure, en pla de relació, són diferents. A veure, les mares 
equatorianes són totes a casa, a cuidar els nens... costa molt!” (PPDBSE10).  
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Per una part d’entrevistats representants d’AMPA, les famílies marroquines, per la por 

al rebuig o a patir comentaris o actes racistes, es frenen en la relació amb l’escola o amb 

altres famílies de l’AMPA. Aquest sentiment desenvolupat d’autoexclusió per part de 

les famílies marroquines, comportaria buscar protecció en el seu grup d’origen i 

desenvolupar poca relació amb persones de fora d’aquest.  

 

“Yo creo que en mi manera de ver, yo creo que tienen [las familias marroquíes] miedo 
a rechazo o a lo que les pueden decir, yo creo que tienen miedo. Yo creo que no se 
atreven a...  hay mucho racismo, por desgracia, hay mucho racismo, y hay gente, no es 
mi caso, hay gente que no soporten a ver las personas con el pañuelo. Es porque no se 
integran, ellas mismas se excluyen. Se juntan solo con los que son de su raza. Entonces 
yo creo que es un poco culpa de su parte. Pero hay excepciones, hay algunos que se 
comunican con todo el mundo. Se encierren más en su grupo en su ambiente y no salen. 
Entonces yo creo que es también culpa de ellos por miedo a comunicarse con el resto 
de las famillas” (ASDBLB10).   
 

 
La falta d’instauració d’una bona política d’acollida i de comunicació per part del centre 

escolar és també un obstacle a la participació de les famílies. Les polítiques d’acollida 

posades en marxa pels centres escolars, i que demostren a les famílies que sempre són 

benvingudes als centres escolars, és un dels elements imprescindibles per facilitar la 

participació i una relació adequada entre l’escola i les famílies. Si les famílies tenen el 

sentiment de que a l’escola manquen aquestes polítiques de bona acollida, la relació 

amb l’escola es fa més difícil. Per exemple, el cas de la següent mare marroquina que 

critica la mala acollida que li han donat quan s’apropava a l’escola:  

 

“Yo las reuniones casi no vengo, ¿por qué? El porque ¿tiene un motivo? Porque 
cuando yo venía aquí a la escuela a hacer una reunión, entonces me decía un profe 
abajo, cuando yo subía con el niño que yo no podía ir cuando llevaba el niño, porque 
yo le digo: ¿dónde tengo que dejar el niño? El pequeño ya iba al P3, P4. y ¿por qué? 
Porque no tengo donde dejarlo. Hay otras madres que llevan los pequeños. No, no, no 
lo llevabas, porque era travieso, porque no se callaba, ¿o por qué?   Pues digo, a tomar 
por el saco y yo me voy con el niño y no aparezco nunca por aquí. Casi no he vuelto a 
ninguna reunión. La única que vengo otro día era porque era un tema de las colonias y 
ya está. El contacto que yo tengo con los profe es a través del agenda o a las reuniones 
individuales... No tengo ningún contacto con el equipo directivo ni me dirige al Consejo 
Escolar. Paso porque desde que he visto las dos, porque yo, me gusta participar más, 
me gusta. Yo digo que hagan lo que quieran pero que yo no participo. Me hubiera 
gustado pero desde que tuve problemas con ellos, ese ya no, me aparto” (MDBFLM10).  
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Per alguns docents i famílies (equatorianes) la participació en les activitats de l’escola i 

de l’AMPA és una qüestió de motivació i la no implicació de moltes famílies revela el 

desinterès i la manca de responsabilitat, deixadesa respecte a l’escolarització dels seus 

fills i, també, desconeixement del funcionament dels centres escolars. La responsabilitat 

parental ha de predominar i la presència al centre escolar és un signe de l’interès per  

l’escolarització dels fills. 

 
“Els motius de la baixa participació és que no tenen temps, no li veuen l’interès, no 
saben perquè serveix la participació a l’escola. Nosaltres tampoc no ho hem fet, no 
tenim temps” (DDBFL10).  
 
“Hi ha bones relacions individuals amb els tutors, professors, però col·lectivament, no. 
La causa és la situació familiar, la realitat d’aquestes famílies... La família si no han de 
venir aquí, si no els emprenyes, millor, no vénen.” No coneixen tampoc com funciona 
l’escola ni el que es fa, però sí què fan els seus fills. No és que no vulguin venir és que 
no poden.  La relació amb les famílies és justeta, en podríem tenir més però no crec que 
ens en sortíssim. Perquè hem fet moltes coses altres anys i no hem aconseguit que les 
famílies s’impliquin, vinguin a l’AMPA, participin...” (DDBFL10).  
 
“No sabemos si las familias saben lo que es el AMPA pero yo pienso que lo suponen. 
Yo pienso que con muchas familias es la poca responsabilidad, que yo pienso la poca 
responsabilidad con sus hijos. Que les dejen en la escuela, y la escuela lo tiene que 
hacer todo y ellas, no sé si en casa tienen algunas responsabilidad, yo creo que sí.  
Pero yo creo que no es la escuela sola que tiene la educación de los hijos. Los padres  
también tienen que estar implicados, en cualquier cosa, si no es en el AMPA, pero que 
vengan a las reuniones. A las reuniones vienen muy pocos los padres. De un aula de 25 
o 26 alumnos, si se convoca una reunión, si vienen muchos padres, vienen diez. Hay 
cursos que se unen y vienen diez. Entonces esto también es un poco de dejadez. Yo 
pienso que tienen trabajo, pero no lo sé, no lo entiendo. No sé si es el importantísimo, si 
les da igual, no lo entiendo pero a las reuniones vienen muy pocos” (ASDGSE10a).   
 
“Yo creo que las familias no conocen muy bien la escuela. Porque yo cuando vino aquí 
no conocía muy bien lo que es la escuela, no. Y un día es la Yasmina que me ha dicho 
que la directora quiere saber si quiero estar en l’AMPA. Y pues al estar a l’AMPA, tú te 
enteras de muchas cosas, de las necesidades que hay.  Y a ver, también esto depende de 
de las necesidades de cada niño, por tener aquí muchas nacionalidades, pero yo la 
importancia es trabajar en equipo porque yo veo que el AMPA organiza cosas muy 
importantes, en las actividades que organiza, el basket, natación  y otros, todo esto 
ayuda mucho a los niños, muchísimo. Organiza también estudis, porque mi niña 
después de las clases va al estudi y esto le ayuda mucho porque es un reforzamiento. 
Aprenden el catalán y esto ayuda mucho. El AMPA hace una función muy importante. 
Entonces las madres tienen que estar motivadas, también los padres. Uno que está en el 
AMPA ve la necesidad de lo que es” (ASDGSE10b). 
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L’escola es va adaptant a la nova realitat, buscant noves estratègies per ser més oberta i 

disposada a acollir les famílies. Hi ha diferents factors que generen la percepció entre 

les famílies, però també entre els professionals, que es tracta d’un centre més o menys 

obert a la relació (tot i que això també depèn de persones concretes) amb les famílies i 

amb la participació. Un centre escolar obert dóna més possibilitat a la participació de les 

famílies que una escola tancada que no facilita la relació.  

 
“El problema que trobem més aquest any a P3 amb aquest col·lectiu,  és que molts no 
saben què significa l’escola catalana, per tant veient l’escola com algo molt tancat, i el 
treball que volem fer, a la família li costa venir a l’escola a veure lo que estem fent” 
(PIDGCA10).  
 

La construcció d’una relació sòlida i viable entre l’escola i la família necessita de 

l’aportació d’un cert nombre de variables considerades importants i que mereixen un 

cert aprofundiment. Entre aquestes variables, centrarem el desenvolupament de l’anàlisi 

en: l’entorn i l’espai físic del centre, el rol de l’equip directiu, l’actitud docent, el rol de 

l’AMPA i els canals de comunicació10. En aquestes variables podem observar la 

diferenciació entre un discurs participatiu i una pràctica participativa. 

 

a) L’entorn del centre i l’espai físic del centre. 

 

L’espai físic del centre condiciona, en part, la participació de les famílies. Equips 

docents i representants d’AMPA subratllen aquest aspecte i consideren que quan el 

centre escolar no disposa d’un espai adequat és un obstacle a  l’entrada de les famílies al 

centre escolar. Es creu necessari que els centres escolars tinguin un espai propi dedicat a 

la recepció de les famílies i, sobretot, un espai adequat per les reunions de tutoria.  

 
“No hi ha un espai específic per reunir-te amb les famílies, es fa a les aules o a les 
tutories, a vegades és insuficient. L’entorn és bo però milloraria la neteja del carrer. La 
sortida és fàcil, no ens cal ningú que controli el trànsit. Tenim a prop la biblioteca, 
teatre, els serveis estan bé. Dins l’escola tenim patis molt grans i macos però molt 
calorosos fins que no vam posar la pèrgola. Aquesta escola té dos problemes 
principals: un la sonoritat i, després, la calor. Fa falta un gimnàs, li falten més espais” 
(PPDBRV10). 
 
“Los padres tienen que esperar fuera en el patio con lluvia y todo. Pero bien. No hay 
dentro de la escuela un sitio de espera para las famílias. Los padres pueden circular en 

                                                  
10 Aquests factors influents en la relació família-escola els establirem en l’estudi: Garreta, Llevot i Bernad 
(2011). 
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el interior de la escuela excepto en los horarios escolares. Cuando no hay clase, no he 
tenido nunca la oportunidad de venir a no ser que sea puertas abiertas” (MDLLIPE10).  
 
“L’espai físic és pitjor i no facilita, com abans, la relació família-escola” (ASDBFL10). 

 

Les famílies quan entren a l’escola perceben quan estan segures que l’accés al 

professorat i a l’equip de direcció és fàcil. De la mateixa manera, quan l’escola està 

oberta a les famílies, llavors la col·laboració amb l’escola resulta enfortida.  

 
“En esta escuela se les abren todas las vías posibles para que ellos vengan cuando 
quieran.  Tienen un acceso al profesor, hay un horario para hablar con el profesor. Si 
tienen cualquier duda, en tema de clase o en tema del niño, se les pasa una normativa, 
a principio del curso hay reuniones. Informaciones se les dan y además saben que se 
les da la confianza para cualquier duda que surja, se tiene que hablarlo a la tutoría. 
Desde mi punto de vista, el acceso a la escuela, se la facilita a todas las familias” 
(PPDBLB10).   
 
“Segur que cal fer més coses. Nosaltres des d’aquest any, anem fent projecte.  Des de 
P3, estem anant potenciant moltes coses, hi ha diferents projectes i jo penso és 
important començar des de a baix i anar pujant. Ha canviat la dinàmica de l’escola. En 
general era una escola tancada, però ara és diferent, és una escola oberta. Des 
d’infantil, estem portant a terme tres projectes sobre la relació família escola. I penso 
que, deunido com funciona. Hi ha gent que col·laboren més i altres no” (PIDGCA10).  
 
 
 
b) L’equip directiu. 
 
La disponibilitat de l’equip és un element clau per facilitar la participació de les famílies 

i la seva relació amb el centre escolar. 

 
“Hi ha famílies que vénen veure l’equip directiu. Tot i que sempre que demanen veure 
l’equip directiu, l’accés és fàcil. Tenen accés a l’equip directiu. Jo crec que tenen  
facilitat per parlar amb qualsevol persona. No sé si hi ha famílies que van a parlar 
directament amb el director. Pot ser que sí. A l’infantil, les famílies van directament a 
parlar amb el tutor. A primària, hi ha de tot. A vegades, hi ha famílies que no volen 
parlar amb la professora, prefereixen parlar amb un professor. Això passa sovint amb 
els àrabs” (PPDLLIP10). 
 
La qualitat de les informacions que proporciona l’equip directiu a les famílies és també 

important, sobretot la dinàmica de participació que volen potenciar i saber-ho 

transmetre, la proximitat que transmeten a les famílies la resta de professionals, 

l’escolta, el tenir en compte les diferents opinions en la presa de decisions, etc. Per 

exemple, durant les reunions individuals o col·lectives amb les famílies, si se’ls dóna la 
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paraula per a que puguin expressar les seves preocupacions, si es dóna temps per 

comunicar, per fer les seves preguntes, etc. És una manera de demostrar a les famílies 

que les seves opinions són importants i que l’escola les necessita. Com diu aquest pare 

marroquí:   

 
“El primer día, nos recibió el director de la escuela y nos dio muchas informaciones 
sobre el funcionamiento de la escuela  y nos ha pedido también informaciones. Eso nos 
encantó porque quiere decir que se preocupan por el niño” (PHBMRV10).  
 
 
c) Les actituds dels docents. 
 
L’obertura del professorat cap a les famílies és un altre ingredient capaç de facilitar la 

relació amb elles. Tenen la responsabilitat de comunicar-se amb les famílies i treballar 

per a l’èxit de tot l’alumnat a l’escola.  

 
“Jo els hi explico (als docents) que lo important aquí no són els pares, són els nens, que 
cadascú ve d’una situació diferent, i això val pel de dins i el de fora, i el que s’ha 
d’atendre és el nen amb la situació que ve, i sempre estic repetint el mateix”. Procuro 
informar-me sempre de què els passa, quina situació han viscut perquè quan ve el nen a 
l’escola ho pugui explicar als mestres, que tinguin en compte que se’ls hi ha mort la 
mare, o que no han menjat en 3 dies. Hi ha mestres que ja ho fan ells, si no ho faig jo o 
l’equip directiu” (DDBFL10).  
 

“Els docents han de fer prova d’obertura a l’entrada de l’alumnat immigrant al centre i 
comportar-se bé amb les seves famílies i ser actors de la diversitat cultural dins el 
centre escolar. Amb la diversitat i la interculturalitat, jo, nosaltres mestres, vam obrir-
nos molt sense saber que això multiplica la feina i demanar fer molts tasques. Cadascú 
pot opinar lo que pensa. Però endavant tot, tenim nens, i són els que hem d’educar i 
formar. I penso que és això que estem fent. és la professionalitat lo que preval davant 
de  lo que sigui” (PPDLLIP10). 
 

La professionalitat del professor i la seva competència a l’hora de resoldre preguntes i 

conflictes que sorgeixen amb les famílies és també important per instaurar un clima de 

confiança i de convivència. A més, la seva relació professional amb l’alumnat pot 

influir positivament o negativament sobre la relació que pot construir-se amb les 

famílies. El plantejament que pot fer el mestre sobre qualsevol problema a l’aula i les 

estratègies per solucionar-les són tan importants com tenir sempre obert el camí de 

l’escola a les famílies. Quan les eines i la manera de solucionar els problemes resta 

borrós per a les famílies, això pot dificultar la seva relació amb el professorat i la relació 

amb l’escola.  
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“Tengo una bona relación con la profe, hasta que el año otro ya el niño se sometió a 
humillación, a dejaciones, entonces digo aquí ja no paso. Es por la profe, por otro 
profe, que tenía de castellano o no sé de qué era, entonces cuando el niño me salió 
llorando de la escuela. Claro el niño no quería decirme nada cuando salió un amigo 
que me dice ¿sabes lo que le ha pasado hoy X?, le contesté ¿qué ha pasado? Que el X, 
no sé como se llamaba, el professor se llamaba Y, lo sacó de la clase, pero luego lo 
cogió de aquí del cuello, lo llevó a la pared y le dijo allí te quedas. Y después le cogió y 
le dice que aquí no te quedas, sal de la clase. Era el viernes, entonces dije que yo el 
lunes a las nueve, estaré allí con la directora. Es cuando hablé con la directora y le 
digo todo lo que tenia que decir. Respuesta en ese momento no tuve ninguna. Pero la 
demostración con que no hubo más tonterías con el niño ya, el niño entre comillas 
contento allí, nunca se quejó ja el niño de nada. Porque yo les decía claro que yo ya no 
pedía perdón, ni nada, yo pedía soluciones. Si no hay soluciones, me dirigiría a la calle 
Caspe y hablar con la inspectora directamente. Porque yo lo que no puedo permitir es 
que lo sometan a humillaciones y dejaciones. Y cuando ya le decía esto de la otra profe 
y de la siguiente profe, ja, por esta parte estoy más tranquila. Vi que hubo soluciones y 
me he sentido escuchada por parte de la escuela. Porque la directora también me dijo 
¿por qué no viniste antes?, porque tuvieron quejas de otros padres sobre la otra 
profesora, claro era la tercera y ya no me quejo más” (MDBFLM10).  
 
 
 
d) L’AMPA. 
 

L’AMPA pot contribuir a potenciar la participació de les famílies d’origen estranger als 

centres escolars. L’organització de festes és un element utilitzat per la majoria de les 

AMPA per obtenir més participació i mes implicació de les famílies en general i de les 

famílies d’origen estranger en particular. Per això, és molt important que cada AMPA 

busqui estratègies organitzatives atractives per aconseguir la participació de les famílies.   

 
“Utilizamos la fiesta como gancho para que el padre venga a la escuela. El objetivo del 
AMPA es que vengan a la escuela, participen, que vean lo que se hace, que es un 
voluntariado, a veces la gente no lo ve que es un voluntariado y no se quiere 
comprometer” (ASDBFL10). 
 
“Nosotros más que nada, nos dedicamos a las actividades extraescolares, en este caso, 
organizamos las piscinas, bueno, natación que se dice, natación, basket y otros. Pues 
miramos esto, como va, el costo y todo estas cosas. Luego también, contribuimos en las 
fiestas de los niños, participa el AMPA en la castañada, participaron muchas madres, 
fue muy bonito, pues el año pasado también lo fue” (ASDGSE10a) 
 
 
A més de l’organització d’activitats extraescolars i de la celebració de festes, l’accent es  

posa en la sensibilització i l’organització de xerrades, sempre tenint en compte la 

disponibilitat horària de les famílies que per temes laborals no poden participar en les 
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activitats o reunions a uns determinats horaris, sobre l’important de l’escola, de la 

col·laboració de les famílies i del rol dels pares. 

 
“S’organitzen 3 festes l’any i aquí sí que hi ve gent.  Jo crec que cal fer xerrades a les 
famílies per conscienciar-les sobre la importància que té l’escola i de la importància 
que elles col·laboren, de veure la importància d’una educació” (PPDLLIP10).  
 
 
Els responsables d’AMPA busquen estratègies per trobar solucions adequades a alguns 

malentesos amb famílies i evitar que s’autoexcloguin de les activitats que organitza, 

sobretot quan les activitats organitzades han exigit una contribució financera per part de 

les famílies. Per exemple, en el cas d’aquesta família d’origen marroquí, el 

desenvolupament del sentiment de que el seu fill no es beneficia de les activitats 

organitzades per l’AMPA és motiu de la seva desimplicació.  

 
“Estoy en el AMPA pero no me gusta.¿ El porqué? Pues no lo sé. A ver, el AMPA tenía 
los niños, me pasó también cuando tenía apuntada al futbol, estoy siempre sentada allí 
en el parque, y mirando lo que están haciendo los niños. El niño siempre está 
castigado, el niño siempre está castigado, siempre, entonces digo paso, hasta que un 
día, la semana pasada, el X no jugó, y un día pregunto es que mi niño es travieso, 
ahora tiene 11 años casi, que el niño molestó y está castigado. Yo, jolines! Si el está 
castigado, me sale barato dejarlo en casa, lo castigo yo más, que yo estoy pagando y 
encima lo castigáis. El niño a lo  mejor no hace caso, a la primera, el niño se tiene que 
estar castigado. Pero yo te digo no era ni la primera ni la segunda semana, cuando yo 
vi a las dos semanas seguidas que el niño está castigado, entonces digo pues. Entonces 
prefiero castigar mi hijo en casa y me sale más barato. Estoy en el AMPA solamente 
por las extraescolares. El año pasado también tuve un problema con l’AMPA porque yo 
había tardado pagarles un recibo. Cuando yo pagaba siempre adelantado. Y por tener 
lo un poquillo, ya me puso delante de los padres, claro cosas que no yo no estuve de 
acuerdo con ellos. Y digo que mejor por la niña yo le doy de baja. A partir de estas dos 
cosas, yo volví a estar con ellos. Siguiendo lo que estoy viendo yo aquí no funciona de 
todo el AMPA. Ya te digo que yo que participo cuando tengo una comunicación con los 
profesores. Con los de l’AMPA, no tengo casi, bueno, a veces” (MDBFLM10).  
 
 
L’AMPA tampoc aconsegueix convèncer les famílies si la imatge que aquestes donen és 

de recaptadores de fons i no expliquen prou bé el que fan i perquè ho fan.  

 
“Sabemos qué es el AMPA pero no nos agrada. La verdad es que no hacen nada para 
los niños.  Yo creo que se interesan más por el dinero. El AMPA de otras escuelas es 
mejor que aquí” (PHBMFL10). 
 

Per la seva banda, també s’afirma entre els representants d’AMPA que les famílies han 

de ser conscients de la importància de les activitats de l’escola i de l’AMPA i que l’èxit 
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d’aquestes depèn de la seva implicació, de la seva voluntat de donar del seu temps 

estant compromeses amb l’escolarització dels seus fills i l’AMPA. La implicació de 

noves famílies és lenta i cal un treball que algú ha de fer. 

 

“Pienso que en el AMPA tenemos tiempo para hacer más cosas, pero lo que pasa es 
que en el AMPA hay que ser sincero, se necesita un poco de tiempo. Es lo que a las 
familias les da un poco de temor. Meterse al AMPA, ¿por qué? Pero claro, pues todo el 
mundo trabajamos, todos. Hay que trabajar pero yo creo que, por ejemplo, si una viene 
cada viernes como lo hacemos nosotros, media horita y ya está. Ella, por ejemplo, esta 
semana ha comprendo los caramelos y los chuchitos porque yo no puedo, y así vamos 
hacerlo. Pero no se hace porque las madres no se implican, los padres no se implican 
tampoco. De las cinco madres y de las cinco solo somos tres al frente porque las otras 
trabajan, los padres trabajan y no tienen tiempo, por eso. Pero bien, sí que se puede 
hacer más pero, a veces, es el tiempo. Yo pienso que la escuela no tanto, serían los 
padres. Porque la escuela ya sabe lo que tiene que hacer. Ya convoca a les familias, ya 
les envía cartas.. Yo pienso que la escuela sabe lo que tiene que hacer... La escuela 
sabe ya lo que ha de hacer. Ya sería cuestión que los padres pongan un poquito más de 
ellos, de su parte, e implicarse un poquito más. Ya, como lo hemos dicho, hemos 
organizado algunas actividades el año pasado en que participaron padres, y así 
poquito a poco, así se van integrando. A lo mejor los padres se implican más. Yo 
considero que estos pequeños detalles hacen que se unen fuerzas y las cosas van 
mejorando” (ASDGSE10a).  
 
 
e) Canals de comunicació escola-família d’origen estranger. 
 
L’enfortiment de la relació entre escola i famílies requereix d’una bona informació i 

d’una comunicació fluïda. L'ús de canals de comunicació diversos, tenint en compte el 

nivell socioeducatiu de les famílies destinatàries dels missatges des de l’escola, és bàsic. 

Els centres escolars i les AMPA s’esforcen per crear canals de comunicació per tal de 

tenir informades totes les famílies sobre les necessitats educatives dels seus fills. Això 

sí, es nota una diversitat d’estratègies de comunicació entre centres escolars i famílies.  

En general, el taulell d’anuncis, els fulls informatius en moments diversos del curs, 

l’agenda de l’alumnat, la guia de recursos i, també, la pàgina web són alguns canals de 

comunicació citats per directors, professorat i associacions de mares i pares per 

informar i comunicar-se amb les famílies; a més de les jornades de portes obertes 

adreçades al futur alumnat i les seves famílies. 

 
“Desprès tots els mitjans de comunicació, com la pàgina Web, on les famílies poden 
consultar el dia a dia totes les activitats que fan els seus fills. La pàgina Web de 
l’escola on hi ha un blog on ensenyem totes les activitats que fem aquí a l’escola, i 
donem tot tipus d’informació a la família en català, això sí, en català però saben que 
sempre que puguin poden entrar a l’escola i nosaltres les traduïm, les hi expliquem i si 
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no ens entenen, busquem una persona per fer l’interpreta,  perquè sempre volem que les 
famílies sàpiguen i coneguin el funcionament de l’escola. Tenim una pàgina web, tenim 
un blog a l’escola, fins ara tenim una revista pública tres cops l’any, que la publicava 
l’AMPA, però també tenim ara la revista digitalitzada, tenim la circular diària que 
cada dia informem la família d’alguna cosa, d’una sortida, d’una activitat que 
organitzem aquí mateix a l’escola, tenim un panel d’informatiu a l’exterior a l’escola 
amb informacions generals. Sí que jo penso que tenim molts mitjans de comunicació 
amb les famílies. Si no és així, és per part del desconeixement de les famílies.  Perquè 
nosaltres fem tot per que puguin comunicar amb nosaltres” (DDTLB10).    
 
¿Com informen les famílies sobre l’escola? Es dóna un full als pares a inici de curs 
amb qüestions d’organització general. Al setembre tenen les reunions de pares de cada 
nivell amb el tutor on se’ls explica l’organització i funcionament. Això és pels que ja 
estan a l’escola. Per informar de l’escola en general tenen les jornades de portes 
obertes sobretot adreçades a pares de P3 que són els que volen portar els fills al centre. 
Duren dos dies i van a càrrec de l’equip directiu. Pels alumnes de fora demanen als 
pares que vinguin amb un traductor, normalment és un familiar. Tenim també una guia 
de recursos bàsics (que ha fet l’escola) en la seva llengua on s’informa dels aspectes 
més bàsics a través de dibuixos. També es demana als pares estrangers que tenen nens 
a l’escola fa uns anys si poden ajudar aquestes noves famílies que són del mateix país. 
Aquest sistema ens ha funcionat bé, a excepció dels xinesos. Amb els equatorians i 
marroquins funciona molt bé, s’ajuden. També penso que cal enfortir la pàgina web de 
l’escola perquè és un bon mitjà de comunicació, un aparador de l’escola. Ara l’estem 
remodelant (PPDBFL10). 
 
“La comunicación con las familias es través de papeles en català y algunas veces en 
castellano. Esto es un problema. Si el padre no sabe el idioma como va enterarse de lo 
que dice el papel. Esto es un problema que tenemos que cambiar. Es un límite y no se 
hace bien. Todo se hace a través del papel. No hay mediadores. Reuniones sí que la 
hacemos al inicio del curso” (PPDTGV10).  
 
“L’AMPA informa les altres famílies a través de comunicats bilingües (català i 
castellà) i assemblees” (ASDBFL10). 
 
“Normalmente la comunicación del centro o del AMPA, porque el AMPA también 
comunica con las familias, la comunicación es igual. Es a través de carta. 
Normalmente a todas las familias se les comunica todo tipo de actividades que hay, 
cualquier tipo de excursión, cualquier tipo de huelga, se les comunica por medio de 
cartas” (ASDBLB10).    
 
 
El paper escrit i els cartells, que posen al lloc indicat perquè les famílies puguin llegir 

les informacions, és una estratègia de comunicació freqüent, però no es destaca que el 

professorat, l’equip directiu o algú altre trobi a les famílies per donar-los-hi la 

informació més directament, a excepció d’educació infantil on això és més freqüent. Tot 

i no ser comú es donen casos, ja que creuen que així arriba més la informació.  
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“Fem circular, o fem penjar les informacions a les vidres de l’escola, o apuntem les 
coses a l’agenda o per exemple sortim al patí i diguem, “mares, que ha sortit les 
beques”. Tenim la beca del menjador, tenim l’ajuda del consell comarcal. Fem el 
paper, fem el cartel, fem el circular, però hem de sortir fora per explicar les coses, quin 
dia serà i què volem.  Quedem amb l’AMPA que són tot immigrant per explicar-les què 
han de comprar per les festes” (DDGCA10). 
 

La llengua de comunicació amb les famílies és molt important per a que arribi la 

informació i, tot i que la majoria d’escoles prioritzen l’ús del català com única llengua 

de comunicació amb les famílies, alguns docents i famílies pensen que seria molt útil 

buscar altres estratègies per comunicar-se millor. Concretament utilitzar tant català com 

castellà i, fins i tot, les llengües pròpies de les famílies estrangeres. Això enfortiria, 

segons el parer d’alguns entrevistats, la relació i garantiria una bona comunicació. Els 

que expressen aquesta opinió creuen que les cartes enviades a les famílies s’han 

d’escriure en dues llengües, una versió catalana i una versió en castellà per donar la 

llibertat a les famílies d’elegir la llengua que els resulti fàcil i entenedora.  

 
“Es fan reunions però potser es dóna massa informació. Un gran handicap és que 
donem sempre els papers en català i llavors han de venir a preguntar i això fa molta 
vergonya”. Als sud-americans si els donéssim els papers també en castellà tindrien més 
informació del col·legi i també als marroquins. Jo penso que una de les solucions seria 
donar els papers en les dos llengües (català i castellà). L’AMPA crec que ho fa en 
català i castellà” (PIDBFL10). 
 
“Pero a lo mejor si este padre no entiende el castellano o el catalán, yo me encanta la 
lengua catalana y gracias a Dios que la entiendo y la hablo un poco. Pero al ser el 
idioma catalán y que todas las cartas vienen en catalán, yo pienso que esto también es 
un problema para los niños y para los padres. Y yo, esto ya lo he propuesto pero la 
escuela me ha dicho que no es posible,  que no se puede, enviar una vez las cartas en 
castellano en un lado y al otro lado en catalán. Vale. Yo pienso que esto es un problema 
a veces por los padres. A mí, hay padres que cuando reciben las cartas me dicen: “esto 
que dice, esto ¿qué quieren decir?.  Claro también esto” (ASDGSE10a). 
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III. Famílies estrangeres i escola: l’etnografia. 
 
A continuació, presentarem la fase etnogràfica realitzant una anàlisi del material 

obtingut per, posteriorment, en les conclusions finals fer una anàlisi comparada dels 

diferents centres escolars en els que hem centrat aquesta fase de la recerca. 

 

3.1. L’escola l’Albada. 

 

3.1.1. El context. 

 

L’escola Albada11 va ser creada l’any 1977. Està situada al nord-est de d’un població 

mitjana de les comarques gironines en una zona marcada per la immigració: en un inici 

immigració provinent de l’estat espanyol i en l’actualitat de diferents orígens. Aquesta 

història fa que el barri on es situa l’escola es consideri un barri castellà, on institucions 

com l’escola són les úniques que utilitzen el català de manera habitual.  

 

Encara avui és un barri poc poblat. Fa uns trenta anys va viure el reallotjament massiu 

de famílies castellanoparlants. Aquest fet va suposar forts canvis socials a l’entorn. 

Actualment, l’arribada de nouvinguts estrangers està canviant ràpidament la composició 

social del barri.  

 

En general hi ha una forta presència magrebina (sobretot marroquina), subsahariana 

(principalment de Gàmbia), i llatinoamericana. Paral·lelament a això, darrerament 

també s’està produint un augment de població catalanoparlant, que s’instal·la als 

habitatges nous o rehabilitats que s’estan construint en un sector concret del barri (“a 

l’altre costat de la carretera”). En general la relació entre els diversos col·lectius és 

escassa. 

 

El barri és un barri treballador i no es caracteritza per ser un  especialment problemàtic 

(més enllà de les dificultats que pateixen les persones que l’habiten). Està situat als 

afores del municipi i la comunicació amb el centre (que queda lluny) passa per la 

carretera que travessa el barri (una de les vies de sortida de la ciutat). Essent una ciutat 

                                                  
11 Com en la fase de recerca anterior, els noms són ficticis. 
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petita, el barri on es situa l’escola queda lluny de la resta de barris (per anar al centre cal 

fer ús de mitjans de transport públic o privat). 

 

El barri disposa d’una àmplia oferta de serveis i equipaments: biblioteca, centre cívic, 

pavelló esportiu, CAP, una escola bressol, dues escoles i un institut. 

 

3.1.2. L’escola. 

 

L’escola porta molts anys en funcionament i ha tingut una població diferent en funció 

de quins han estat els habitants del barri. L’any 1983 va ser considerada Escola d’Acció 

Especial i se’ls va concedir una mestra de suport d’educació especial i també es va 

posar en marxa l’aula taller. Des d’aquell moment sempre s’ha tingut una especial 

atenció cap a l’escola i això permet que el centre pugui mantenir recursos (materials, 

econòmics i humans) que permeten una millor atenció als infants.  

 

L’escola és petita, d’una sola línia. En determinats cursos es treballa per cicles. P3 és 

d’una línia i treballen al marge dels altres cursos d’educació infantil; P4 i P5, cicle 

inicial, mitjà i superior s’uneixen per cicles en determinades classes. Això els permet 

potenciar el treball entre iguals, treballar simultàniament més d’un professor a l’aula i, 

en general, tenir una relació molt personalitzada amb els alumnes i atendre les seves 

necessitats (la ràtio d’alumnat és aproximadament d’un mestre/a cada set alumnes i això 

permet que sovint hi hagi dues mestres a l’aula o una amb pocs nens). El claustre està 

format per 14 mestres. D'aquests 10 ocupen places definitives (tot i que poden estar 

ocupades per propietaris provisionals o per interins).  

 

Aquesta situació aparentment privilegiada ve donada pel fet que en l’actualitat a 

l’escola només hi ha 74 alumnes. El nombre ha anat decreixent els darrers anys, fins al 

punt que l’equip de professores té clar que si el nombre disminueix gaire més és 

probable que l’escola s’acabi tancant. De moment, però, i malgrat aquestes perspectives 

de futur no gaire afalagadores, no hi ha cap data establerta i el professorat del centre 

intenta aguantar i fer el tot el possible per capgirar la situació i evitar el tancament.  

 

Per aconseguir-ho, l’escola s’ha proposat treballar per canviar la imatge i el 

reconeixement que la població autòctona té del centre. Volen aconseguir que les 
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famílies autòctones hi matriculin els seus fills. Si aquest objectiu no s’aconsegueix, el 

futur de l’escola s’encamina cap al tancament. I és que és aquí on rauen les dificultats 

del centre: amb el temps l'escola s’ha convertint en una centre estigmatitzat. Té mala 

premsa i la població autòctona intenta matricular els seus fills a altres escoles del barri. 

Això fa que actualment a l’escola gairebé el 100% de l’alumnat sigui fill de famílies 

immigrades. En funció del moment, les procedències de les famílies han anat canviant. 

Ara mateix la majoria són famílies provinents del Marroc, de Gàmbia i, en una 

proporció menor, d’Amèrica del Sud. 

 

Aquesta situació contrasta amb la de l’escola bressol annexa al centre. A nivell físic, les 

dues escoles estan totalment enganxades però l’alumnat és totalment diferent. Les 

famílies immigrades del barri no solen portar els alumnes a la llar d’infants ja que 

prefereixen que siguin les mares les que se’n facin càrrec fins al moment en què 

l’escolarització dels fills és obligatòria. Això provoca que l’escola bressol estigui plena 

de nens i nenes de famílies del centre de la ciutat atesa l’escassetat de places públiques 

d’escola bressol. Un cop han de passar a primària, però, aquests alumnes abandonen el 

barri i són matriculats a altres centres de la ciutat. D’aquesta manera, l’escola A veu 

com l’èxit de l’escola bressol annexa no li garanteix una provisió raonable d’alumnes 

com la que necessitaria per a sobreviure. 

 

Fins fa dos anys no hi havia cap relació entre l’escola i l’escola bressol però actualment 

s’està duent a terme un projecte per unificar criteris i metodologies per intentar que 

algunes famílies es quedin i es treballa, per exemple, perquè els nens que passen de 

l’escola bressol a l’escola A visquin aquesta transició sense notar gaires canvis. 

 

I és que el reduït nombre d’alumnes és el principal problema que fa front l'escola, ja 

que, com hem dit, si disminueix gaire més és possible a llarg termini els aboqui al 

tancament de l’escola i, de manera més immediata, a un progressiva reducció dels 

recursos disponibles. Aquest segon perill, de fet, ja ha començat a fer-se efectiu: mentre 

érem a l'escola desenvolupant el treball d’observació els van treure una plaça 

d’administrativa i això ha comportat que entre les tres persones de l’equip directiu hagin 

de cobrir les tasques que fins ara desenvolupava aquesta altra persona (que, val a dir, 

jugava un paper important en la relació del centre amb les famílies: per exemple, durant 
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el període de beques ella era l’encarregada d'ajudar-les a omplir els formularis per 

demanar els ajuts). 

 

La direcció de l'escola té molt present aquest problema i s'ha proposat donar el millor 

servei possible mitjançant projectes d’innovació que permetin canviar la imatge de 

l’escola i, amb temps, fer créixer el nombre d'alumnes matriculats.  

Aquest projecte en l'actualitat és compartit per la majoria del professorat del centre, tot i 

que això no ha estat fàcil: aquest any hi ha hagut un canvi de professorat molt 

important. Persones que no volien seguir la línia d’escola amb la qual s’està treballant 

han demanat un trasllat i així la majoria del professorat actual està motivat i té ganes de 

poder tirar endavant determinats projectes.  

 

Amb tot, al centre no s'ha pogut aconseguir un suport unànime a la línia de treball que 

s'està seguint (i de fet cada professional acaba actuant segons el seu propi criteri). 

Certament hi ha una part del professorat que està molt implicat i busca maneres per fer 

que l’escola sigui oberta, que les famílies puguin entrar, aprofiten els recursos del barri, 

aprofiten el fet que siguin pocs nens... però d’altres no estan d’acord amb aquesta 

filosofia i els seus esforços per treballar en aquesta direcció es redueixen al mínim i a la 

seva manera. Alguns exemples d'això els trobem al diari de camp on s'han anotat les 

observacions diàries del centre: 

 

Des de l’Ajuntament s’està fent una campanya per reduir els residus i es regala 
a les escoles un Boc’n Roll per a cada nen. Un dia van a l’escola per explicar-
ho als nens de cicle mitjà i superior. Abans d’anar al paties reuneixen tots a 
l’aula de música. Hi ha 8 mestres presents i només dos (la directora i el 
secretari) estan pendents de l’explicació, hi afegeixen comentaris... la resta 
estan més passius fent callar els nens/es o simplement esperant que la xerrada 
s’acabi. Com a pràctica per veure els residus que es generen en un dia, quan 
baixen a esmorzar enganxen tots els embolcalls i envasos en un mural. Qui està 
tota l’estona ajudant als nens i després recull el material són la directora i el 
secretari. La resta de mestres estan a la sala de professors descansant. 
Costa de creure que de tanta gent no hi hagi ningú que s’ofereixi a col·laborar. 
Em plantejo que si amb una activitat tant petita i concreta la gent reacciona 
així, com es deu respondre en una línia d’escola que ha de tendir a l’obertura? 
Quina deu ser la implicació del professorat en la innovació i aconseguir 
millores? Pot funcionar bé una escola per molt que tingui una direcció potent? 
(Observació, diari de camp) 
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A més del pati, el centre disposa d’un edifici que conté totes les aules: set aules de 

tutoria, vuit aules específiques (anglès, plàstica, música, informàtica, biblioteca, gimnàs, 

aula d’educació especial i aula de mediació i acollida), sala de reunions, dos despatxos 

de gestió, una sala de material, els lavabos, el menjador i la cuina.  

 

A causa de la disminució del nombre d’alumnes dels darrers anys, l’espai ha anat 

quedant cada vegada més gros. Per això una part de l’escola ha estat cedida a l’escola 

bressol (annexa físicament al centre). Tot i això, gairebé sempre hi ha espais buits que 

s’utilitzen per fer divisions per cursos, exposicions dels tallers de plàstica, tallers per a 

les mares o reunions. 

 

Tot i que l’espai, doncs, resulta balder, des del centre se’n té cura i resulta acollidor, 

convida a estar-s’hi: les parets interiors estan pintades d’un color marró poc agradable 

però per tota l’escola s’hi poden trobar dibuixos i treballs realitzats pels alumnes o pel 

professorat, que fan que l’espai sigui agradable, personalitzat. Tots aquests treballs 

expliquen què s’hi fa a l’escola i  mostren que els que hi treballen (mestres i alumnes) 

s’han fet seu l’espai: en començar el treball de camp en un dels passadissos del centre hi 

havia la silueta de tots els estudiants, professorat i resta del personal  retallades a mida 

real en papers de colors i amb una foto de la cara de color i mida foli. 

 

A l’entrada de l’escola hi ha un espai molt gran que van decorant en funció de l’època 

de l’any (la tardor, la castanyera, una tenda pel patge reial, etc.). A més a més, també hi 

ha un parell de butaques i per tal de facilitar l’espera. En aquest espai es poden trobar 

unes carpetes amb les fotografies de les activitats que han realitzat al llarg del curs. 

 

La porta de l’entrada és de vidre i aprofiten per penjar-hi fotos de les diferents activitats 

que fan amb els nens i fotos on apareixen pares o mares participant d’activitats a 

l’escola. També s’hi enganxen documents amb informacions diverses. 

 

Un cop ha passat la festa de Nadal han penjat les fotos a fora a la porta. N’hi ha 
diverses però la més grossa és la de les mares cantant una nadala. Crec que és 
una manera d’agrair i reconèixer el que van fer. (Observació, diari de camp) 

 

Entre la tanca del pati i la porta que dóna accés a l’edifici hi ha el pati, un espai de 

pedres molt ampli (prou gran com per encabir-hi una posta de futbol a més d’espai per 
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córrer i jugar). Les famílies poden esperar tranquil·lament en aquest espai mentre 

esperen els seus fills a l’hora de sortida de l’escola. Fins que no s’obre la porta del pati, 

les famílies s’han d’esperar a fora, en un espai molt no gaire idoni ja que hi ha vorera i 

no està gaire ben condicionat. Mentre realitzàvem el treball de camp l’ajuntament va 

asfaltar aquest carrer, de manera que aquest aspecte de l’entorn també ha millorat 

 

Més enllà d’això, pel que fa a l’entorn l’escola està en un espai privilegiat: un carrer 

molt poc transitat separa l’escola  dels blocs de pisos que hi ha al davant, i a la part del 

darrere hi ha el riu i les ribes, un espai natural força cuidat i agradable. Prop de l’escola 

hi ha el pavelló esportiu del barri (on hi fan les classes d’educació física), el centre cívic 

i la biblioteca. És una zona, doncs, que tot i que queda lluny del centre de Girona 

disposa de força equipaments i, a més, són força accessibles. 

 

Dades dels alumnes 

 

En el Projecte Educatiu de Centre dins l’apartat de context s’hi diu: 

 

“El nivell socioeconòmic de la majoria de famílies és baix o molt baix, amb 
problemes importants d’inseguretat i precarietat laboral, als quals s’afegeixen 
problemàtiques socials diverses” (PEC escola A) 

 

De fet, tal i com hem dit abans, la majoria d’alumnes del centre són d’origen immigrat i 

aquesta condició, en l’actual situació de crisi econòmica, fa que per a moltes famílies la 

situació actual sigui especialment difícil. Moltes s’han quedat sense feina.  

 

Segons la memòria de l’any passat (curs 2009-2010), les nacionalitat més presents a a 

l’escola eren la marroquina i la gambiana (amb aproximadament un 30% i 20% dels 

alumnes respectivament). El 50% restant està composat per alumnes de nacionalitat 

senegalesa, algeriana, diverses nacionalitats llatinoamericanes i espanyola (s’ha de tenir 

en compte, però, que alguns alumnes d’aquesta nacionalitat són fills de famílies 

immigrades, amb pares que en origen tenien nacionalitats diferents de l’espanyola).  

 

El curs 2010-2011 la composició de l’alumnat per nacionalitats és aquesta: 
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Nacionalitat Total 

Marroc 29 

Gàmbia 16 

Senegal 3 

Cuba 1 

Tunísia 1 

Argèlia 3 

Colòmbia 3 

Pakistan 2 

Portugal 1 

Rep.Dominicana 1 

Hondures 2 

Bielorússia 1 

Romania 1 

Espanya 10 

 

Font: CEIP L’Albada 

 

Durant tot el curs sol haver-hi força mobilitat entre els alumnes, sobretot noves 

incorporacions atès que com que el centre té places lliures, l’Oficina Municipal 

d’Escolarització hi deriva bona part dels alumnes que cerquen una escola un cop el curs 

ja ha començat (matricula viva). No obstant, aquesta situació no es viu com un 

problema entre el professorat: l’escàs nombre d’alumnes matriculats fa que aquestes 

noves incorporacions es considerin, abans que res, com una via per reduir les 

possibilitats de tancament de l’escola. 

 

A banda de la mobilitat provocada per les incorporacions d’alumnes nous al llarg del 

curs, hi ha altres formes de mobilitat dels alumnes: moltes famílies duen a terme viatges 

als països d’origen i per tant els seus fills o filles passen períodes relativament llargs 

sense anar a l’escola. Quan tornen, la incorporació acostuma a ser dificultosa i s’ha 

d’iniciar altre cop molt del treball que ja s’havia fet. Segons el professorat, com més 

petits són els alumnes més difícil resulta aquesta represa. Per reduir la incidència 

d’aquesta mobilitat, l’escola ha redactat un protocol per al control i la reducció de 
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l’absentisme bastant més estricte que el que hi havia fins ara, i des de l’escola i a través 

de xerrades al barri s’ha fet saber a tots els pares i mares que a partir d’ara aquestes 

absències estaran força més vigilades. 

 

Dades del professorat 

 

El claustre està format per 14 mestres. D'aquests 10 ocupen places definitives (tot i que 

poden estar ocupades per propietaris provisionals o per interins). L’escola té assignada 

una mestra d’acollida que treballa, però, incorporada a les aules ordinàries: com que han 

decidit que els alumnes passin el màxim d’hores amb els seus companys i companyes i 

han apostat per buscar fórmules dins la mateixa aula per poder està més pels que ho 

necessiten, al centre no s’ha creat cap aula d’acollida. L’únic espai de treball a 

desenvolupar per la mestra d’acollida al marge del treball de suport que dóna a les aules 

ordinàries, és davant de casos especials en què algun alumne no parla gens de català: 

aleshores sí que se li dóna un suport especial fora de l’aula comuna, però de seguida que 

es pot es tendeix a incorporar plenament aquests alumnes a les aules ordinàries. 

 

Dades de les famílies 

 

Tal i com ja he dit, un percentatge molt elevat de les famílies de l’escola són d’origen 

immigrat, però el temps que porten al país són molt variables. També són diverses les 

situacions socioeconòmiques en les que es troben ja que la cisis ha afectat de maneres 

diferents no obstant el nivell socioeconòmic de la majoria de famílies és baix o molt 

baix, amb problemes importants d’atur, d’inseguretat i de precarietat laboral. A aquestes 

problemàtiques socioeconòmiques, s’hi afegeixen problemàtiques socials diverses.  

 

Un fet a destacar és que la majoria de mares no treballen. Aquesta situació (negativa, 

tenint en compte les dificultats econòmiques per les que passen moltes famílies) té 

alguns conseqüències positives pel que fa a la relació amb l’escola: que quan l’escola 

demana participació durant el dia les mares poden respondre a les crides de l’escola 

sense que hi hagi dificultats afegides per qüestions d’horaris laborals.   
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3.1.3. Direcció i organització del centre. 

 

L’equip directiu de l’escola està format per la directora, la cap d’estudis i el secretari. 

Porten 3 anys de legislatura després que durant molt temps no hi hagués un equip 

directiu estable. El canvi de personal a la direcció va ser relativament forçat ja que a 

nivell de mestres es va demanar la dimissió dels que hi havia perquè no estaven d’acord 

amb el model d’escola que presentaven. Seguidament, hi havia d’haver algú de l’equip 

de mestres que s’hi posés i per eliminació van acabar essent els tres actuals.  

 

En un inici, doncs, ningú tenia moltes ganes de posar-se al capdavant de l’escola però 

mica en mica han anat canviant la direcció de l’escola i cada vegada estan més implicats 

i es senten a gust i Il·lusionats amb el projecte que impulsen (el projecte de direcció 

l’expliquem  a l’apartat següent). 

 

Pel que fa al Consell escolar, a fi de ser mitjanament eficaços, la direcció de l'escola va 

decidir treballar més enllà del que un procés electoral normal requereix i va anar a 

buscar persones que semblava que podien respondre a la seva crida i els va demanar si 

volien representar els pares al Consell Escolar. La manca d'altres candidats no va fer 

necessari el procés de votació. 

 

Tot i que aquests representants ho són des de principi de curs, segons la directora la 

seva participació real al Consell Escolar és més que qüestionable: quan es porten coses 

al Consell Escolar, aquestes qüestions ja han estat treballades i debatudes pels mestres 

de l'escola. Així,   la majoria de les vegades les famílies segueixen o aproven 

formalment el que ja s’ha decidit. D'altres vegades els representants de les famílies no 

assisteixen a les reunions (tot i que se'ls ha insistit perquè hi assisteixin. 

 

L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA). 

 

Aquest és el primer any que la composició de l’AMPA és totalment amb pares i mares 

immigrats. Fins l’any passat la presidenta era una mare castellana del barri que ho feia 

tot sense deixar gaire marge a la participació d’altres famílies. Des d’quest curs escolar 

la FAPAC ha començat una feina de dinamització de l’AMPA per tal d’aconseguir que 
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aquesta vagi agafant més consistència. Es troben aproximadament cada mes i mig per 

anar-se organitzant.  

 

Una de les qüestions que s’aborden de manera reiterada a les reunions de l’AMPA és el 

pagament de quotes. Al mes de gener només 4 famílies havien pagat els 18€ de quota 

anual que es destinen a fer activitats diverses. Normalment el que es fa és treure aquests 

diners de les beques de llibres un cop arriben. Aquesta feina, però, pertocaria a 

l’AMPA, però no ho acaben fent i és la direcció del centre la que ha d’assumir aquestes 

gestions. La difusió del que és i què fa l’AMPA també és una altra qüestió a treballar a 

l’escola ja que hi ha moltes famílies que no ho saben.  

 

La FAPAC (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya) ha 

destinat una dinamitzadora per donar suport a l’AMPA del centre. De fet, moltes 

qüestions que es tracten a les reunions de l’AMPA són proposades (i dirigides) des de la 

direcció del centre o per la dinamitzadora ja que els pares que s’han implicat a l’AMPA 

no tenen prou autonomia o iniciativa com per generar una dinàmica pròpia: 

 

Assisteixo a una reunió de l’AMPA on hi ha la directora de l’escola, la 
dinamitzadora de la FAPAC, el president i el secretari. La dinàmica de la 
reunió queda totalment marcada pel que les dues professionals han d’explicar a 
la junta. Elles han fet l’ordre del dia i exposen els punts. Vist així pot semblar 
que manqui participació de la junta però crec que és l’única forma de funcionar 
que tenen. (Observació, diari de camp) 

 

Aquesta AMPA és molt jove i per tant no coneixen quin és el funcionament a seguir en 

una entitat (ordres del dia, actes, funcions concretes de l’AMPA). Així en moltes 

reunions el que es fa és plantejar el que està fent l’escola com a substitut de l’AMPA i 

escoltar les possibles aportacions que es puguin fer. 

 

Vist com ha funcionat la reunió i havent fet l’entrevista al secretari, entenc 
perfectament que no es pugui comptar amb l’AMPA com una institució forta que 
doni suport a l’escola, ans el contrari, crec que l’AMPA és un espai de 
formació, coneixement i acostament d’aquests pares a l’escola. Per aquest 
motiu, penso que és molt positiu que hi pugui haver una persona que faci la 
dinamització i amb el suport de l’escola pugui anar creant aquest hàbit. 
(Observació, diari de camp) 
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Habitual són les AMPA les que proposen i organitzen les activitats extraescolars de 

cada escola. En el cas de l’escola A, no s’ofereixen gaires activitats extraescolars (el 

curs 2010-2011 se n’han organitzat dues: circ al migdia i a la tarda diversos esports, 

amb el suport del Pla Català de l’Esport), però a principi de curs s’informa a les famílies 

de totes les activitats que es fan al centre cívic, el centre obert i dins del projecte d’èxit 

escolar. Aquesta iniciativa forma part del treball en xarxa en el que s’ha implicat 

l’escola. Les activitats formalment organitzades per l’AMPA, realment han estat 

impulsades i organitzades des de l’escola mateixa.  

 

El servei de menjador és un altre dels que habitualment s’organitzen des de les AMPA. 

En el cas d’aquesta escola són molt pocs nens que en fan ús (uns 10) a causa del preu 

del servei i  del fet que la majoria de famílies no treballen i per tant els nens poden dinar 

a casa seva. 

 

El suport a la compra de material (petició que els pares facin un pagament addicional 

per cobrir despeses de funcionament que el Departament d’Educació no cobreix) també 

està condicionat per les dificultats econòmiques de moltes famílies dels centres. 

S’intenta que les famílies hagin de fer la mínima despesa possible, per això el 

professorat ha decidit treballar sense llibres o bé amb els que l’escola té de fons i tenir 

un material comú per tota la classe. Amb tot, es demana a les famílies que paguin 20€ al 

trimestre per pagar tallers, activitats, material i sortides. Si aquests diners no els poden 

pagar trimestralment, les famílies tenen la possibilitat d’anar-los abonant de mica en 

mica o se’ls descompten quan cobren les beques. També és l’escola (la direcció) la que 

fa el seguiment d’aquestes qüestions. 

 

3.1.4. Projectes del centre. 

 

Al seu projecte educatiu, l’escola es defineix com una escola pública, catalana-

pluricultural, aconfessional i pluralista, i manifesta la seva aposta per l'educació 

integral, en valors, per la diversitat i de qualitat, així com per una educació en l’entorn i 

per l’entorn (entès, aquest, com a entorn social de l’escola).  

 

Més enllà d’aquesta declaració de principis, és molt evident l’aposta que ha fet l’actual 

equip directiu per fer de l’escola una escola oberta al barri, per recuperar el prestigi que 



 84 

amb el temps va anar perdent i per revertir l’actual situació de pèrdua d’alumnes i la 

caracterització del centre com un centre d’alumnes immigrats i amb un perfil acadèmic 

baix. L’aposta passa per dues línies de treball: 

 

1. Per obrir-se al barri i aconseguir que tots els seus habitants hi confiïn i la valorin 

(també els autòctons).  

2. Perquè sigui reconeguda com una escola de qualitat, sigui quina sigui la 

composició social del seu alumnat. 

 

Pel que fa a l’obertura al barri, en primer lloc s’han proposat treballar el màxim possible 

amb els recursos que els ofereix la ciutat i, al mateix temps, oferint els recursos de 

l’escola perquè siguin aprofitats pel conjunt de la població. En segon lloc, han volgut 

que l’escola sigui vista com una escola oberta: oberta al barri i oberta a les famílies. Per 

aquest motiu, s’intenta que les famílies (principalment les mares) puguin entrar sempre 

que vulguin a l’escola, que entenguin què és el que l’escola fa i demana i que la sentin 

seva. Aquesta integració de l’escola amb el barri, passa també per acceptar que l’escola 

pot desenvolupar una funció tan educativa com social i que ha d’estar al cas de les 

necessitats i les demandes de les famílies: en el context on es troba, respondre a les 

demandes de les famílies i de la societat, vol dir acceptar que per a moltes famílies 

l’escola és un punt de referència al qual acudeixen per cercar informació, orientació o 

suport per a la realització de moltes gestions (no necessàriament escolars). 

 

Com hem dit, però, l’aposta també passa perquè es reconegui el centre com una escola 

de qualitat. En aquesta línia també s’hi treballa. L’objectiu és no rebaixar el nivell 

d’exigència, es pretén que el nivell acadèmic del centre sigui equiparable al de 

qualsevol altra bona escola de la ciutat, que l’escola sigui capaç d’oferir el màxim al seu 

alumnat. L’objectiu és que tots els alumnes aconsegueixin assolir el nivell que es 

requereix al final de l’educació primària i que quan vagin a l’institut el seu nivell 

acadèmic sigui equiparable al de qualsevol altre alumne de la ciutat: ningú no ha de 

poder relacionar el fet de venir de l’escola A, amb tenir dificultats acadèmiques o amb 

un nivell de formació més baix que el que es dóna al qualsevol altre centre de la ciutat. 

És l’única manera de treure’s la fama de “mala escola” que corre pel barri i de tallar la 

fuga d’alumnes que han patit els darrers anys. 
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D’aquests dos grans objectius, es deriven una multiplicitat d’accions, programes i 

intervencions. Possiblement és al projecte de direcció on queda millor recollida la línia 

que es proposa seguir el centre. La direcció de l’escola s’ha proposat els següents eixos 

de treball: 

 
Procurar mantenir un clima afectiu entre l’alumnat de l’escola on el diàleg i la 
mediació sigui l’eina de resolució de conflictes. 
Educar en la coeducació i la igualtat.  
Ajudar a trobar un sentiment d’orgull i d’autoestima pel seu entorn i de barri, 
ciutat o país d’origen. 
Potenciar l’aprenentatge a través de les tecnologies de l’aprenentatge i la 
comunicació (TAC). 
Fomentar actituds d’igualtat i respecte. 
Garantir l’assoliment de les competències bàsiques. 

Alumnat 

Augmentar els resultats acadèmics. 
Potenciar en treball en equip. 
Millorar la satisfacció dels professionals. 
Impulsar la utilització de les noves tecnologies en el treball diari. Professorat 

Utilitzar estratègies d’aprenentatge, com agrupaments flexibles, projectes, 
tallers, racons, etc. 
Vetllar pel bon clima del centre. 
Impulsar les ganes de treballar per a la millora de l’escola. 
Transmetre a les famílies confiança per l’educació dels seus fills/es. 

Equip 
 directiu 

Establir pautes de comunicació eficaces entre els membres de la comunitat 
educativa. 
Iniciar una nova línia d’escola mitjançant el treball conjunt i el consens del 
claustre. 
Millorar les relacions entre els membres de la comunitat educativa. 
Promocionar positivament la visió externa del centre. 
Revisar el reglament de règim intern. 
Aplicar els diferents plans i projectes de l’escola. 

Centre 

Continuar portant a terme el pla d’acollida.  
Fomentar la integració de les famílies a la vida escolar participant a les festes i 
activitats de centre. 
Col·laborar en la difusió de propostes formatives per les famílies. Famílies 

Apropar les famílies als valors educatius i culturals de l’escola. 
 

D’entre aquests objectius, cal destacar el fet que les famílies i l’entorn de l’escola no 

apareguin només a l’apartat específic que es dedica a les famílies, sinó que hi trobem 

referències a la resta d’apartats. Ho valorem com un senyal que es dóna un valor a la 

participació i la imatge exterior de l’escola més enllà d’elles mateixes (que potenciar la 

participació de les famílies, per exemple, no serveix només per potenciar la participació 

de les famílies) que són aspectes que condicionen el conjunt de la vida escolar, que 

impliquen el professorat, que tenen a veure amb els resultats educatius, etc. és un senyal 
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també que es parteix d’una visió integrada, que les accions a emprendre estan 

articulades entre elles. 

 

Més enllà del projecte de direcció (però, evidentment, com a conseqüència d’aquest 

projecte de direcció), a l’escola en l’actualitat estan en funcionament aquests altres 

projectes i línies de treball: 

 

Educació en i per l’entorn 

 

L’escola està oberta a l’entorn i treballa per donar una educació sensible a les 

necessitats de l’entorn i  per a disminuir les condicions de desigualtat d’oportunitats. 

Fomenta la relació amb l’entorn proper, a través de l’ús d’instal·lacions municipals del 

barri, de la participació en activitats de la ciutat, de les sortides i excursions a diferents 

llocs i del treball en xarxa amb altres institucions. L’escola també col·labora en 

l’acollida d’alumnat i famílies a nivell educatiu i d’entorn, a través del pla d’acollida de 

centre.  

 

Aquesta línia de treball s’orienta a l’assoliment dels diversos objectius, alguns dels 

quals passen per la millora dels resultats educatius, l’equitat o l’atenció a la diversitat, 

entre altres. D’entre aquests, destaquem que alguns estan íntimament relacionats amb 

l’objecte d’anàlisi d’aquest treball: fomentar la participació i relació de tota la comunitat 

educativa, promoure actuacions que facilitin la cohesió social de tota la comunitat 

educativa, facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al 

desenvolupament d’activitats lligades al treball d’entorn.  

 

Cal destacar que aquests objectius i línies de treball són assumits per bona part del 

professorat del centre (tot i que, com dèiem al principi, l’adhesió i el suport que s’hi 

dóna no és ni unànime ni està compartit amb la mateixa intensitat per tot el professorat). 

Una mestra de P3, per exemple ens comentava que a P3 és la primera vegades que els 

nens van a l’escola i que per tant és molt important que els pares sàpiguen on porten els 

seus fills. Es nota molt a la classe els nens que venen de famílies que saben on porten 

els nens i els que no: els nens de les famílies que a casa han fet un treball previ i que 

veuen l’escola amb bons ulls, estan molt més tranquils i se senten millor a classe. Per 

això la mestra ens argumentava la necessitat que les famílies coneguin bé el 
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funcionament de l’escola, com es tracta als nens, què s’hi fa, per què és important, etc. 

Per aconseguir això, ens deia la mestra, l’única manera és que l’escola sigui oberta i els 

pares i mares puguin veure què es fa a dins, cal una escola oberta per poder fer un bon 

treball. Aquesta mateixa mestra té diversos projectes en què entren les mares a l’aula. 

Amb tot, es planteja fins a quin punt pot obrir totalment la seva classe: ¿I si l’any que ve 

agafa la seva classe una mestra que no ho fa gens? ¿I si la mestra de P4 té l’aula 

totalment tancada? ¿Pot arribar a ser contraproduent? Encara que la línia d’escola vagi 

en aquest sentit, reflexionava, ningú està obligat a fer-ho i per tant recau tot a la voluntat 

dels i les mestres. Quina és la millor opció? La dificultat que els projectes de centre 

siguin realment compartits per tot el professorat d’un centre, les dificultats per impulsar 

projectes col·lectius, es fan evidents en els dubtes i reflexions plantejats per aquesta 

mestra. 

 

Els comentaris de la tècnica responsable de l’etapa 0-6 de l’Ajuntament poden de relleu 

també aquestes mateixes dificultats: ens explica que aquest és el primer curs que 

l’escola ha fet un gir, tot i que la direcció tenia tots aquests objectius escrits fins l’any 

passat la realitat era una altra i no es feia res ni amb les famílies ni amb el barri, les 

mestres del moment no tenien cap interès a seguir aquesta filosofia i per tant no es 

treballava gaire. Dels papers i les declaracions d’intencions a la seva execució real, pot 

haver-hi molta distància, i de l’execució d’una línia de treball a que aquesta línia de 

treball sigui realment compartida per tot un equip també. En tot cas, tal com 

manifestava la tècnica municipal, des del curs 2010-2011, la línia de treball del centre 

respon realment al que es manifesta en tots aquests plans. 

 

Projecte Lingüístic 

 

Parteixen de la base que el centre té una gran diversitat lingüística: el 20% és 

castellanoparlant, el 3% i catalanoparlant i la resta prové majoritàriament del Marroc i 

Gàmbia. Algunes llengües d’origen presents a l’escola són l’àrab, el fula, el sarahula, el 

pakistanès, i altres.      
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Pla d’entorn 

 

Oficialment no hi ha cap Pla d’Entorn endegat al barri, tanmateix des dels diferents 

serveis i institucions que hi treballen s’ha iniciat un treball de coordinació i treball en 

xarxa. Hi ha diverses comissions que es reuneixen per abordar diferents problemàtiques 

i la composició varia a cada comissió. Alguns del agents són: servei d’educació de 

l’ajuntament, centre cívic, la coordinadora i la treballadora social dels serveis socials, la 

directora i la mestra d’acollida de l’escola, una ONG local de suport a la població 

immigrada, l’agent LIC, una treballadora social i la formadora de català a les mares al 

centre cívic. Aquest equip multidisciplinari serveix per treballar coordinadament en una 

mateixa direcció, conèixer què fan els altres serveis i conèixer les famílies des de 

diferents perspectives. Amb tot, a nivell pràctic costa que aquesta coordinació sigui 

efectiva. 

 

En aquest engranatge la mestra de l’aula d’acollida apareix com ha una figura molt 

important: fa molts anys que està a l’escola i fa una feina molt important amb les 

famílies. Aquesta és la que porta el tema de les mares a l’escola, és qui hi té més relació 

i qui s’esforça molt per potenciar la relació amb les mares i la seva entrada al centre. En 

molts moments, treballa ben bé com una dinamitzadora de famílies i amb l’avantatge 

que coneix molt bé el terreny. Fa una bona feina, però també és cert que de vegades la 

seva coordinació amb els altres serveis i professionals podria ser més gran. Un altre 

problema és que com el que millor funciona és el que es fa des de l’escola, aquest tipus 

d’iniciatives només arriben a les famílies que tenen fills. Potser caldria buscar el sistema 

per tal que l’oferta fos més àmplia. Sembla lògic el paper que l’escola juga en tot aquest 

engranatge, l’escola és un espai que les dones que són mares han de trepitjar segur i a 

més, l’escola és un lloc al que hi poden assistir les dones d’origen marroquí sense que es 

plantegin dubtes o resistències, cosa que no passa amb altres espais o equipaments de la 

ciutat.  

 

Una de les dones que actualment està més posada a les classes de català i 
s’implica amb l’escola m’explica que fa 10 anys que està al país i mai havia 
sortit de casa sense el marit. Aquest sí que la deixa anar a l’escola per tant 
aquest és l’espai on ella pot fer vida social. És important tenir en compte 
aquesta idea ja que s’ha de buscar la manera per tal que l’escola sigui 
l’iniciador de molts processos. Encara que al centre cívic també es faci català 
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pot ser és important fer-ho a l’escola com a lloc d’acostament de moltes 
famílies. (Observació, diari de camp) 

 

Amb tot, semblaria lògic que s’intentés estendre anar aquestes dinàmiques al conjunt de 

la població, centres i serveis del barri. 

 

Pla d’acollida 

 

Des de l’escola hi ha un protocol d’acollida per als alumnes que arriben un cop el curs 

escolar ja ha iniciat. Part d’aquest protocol implica les famílies: abans de la seva 

arribada l’administrativa del centre prepara els documents que es necessiten per resoldre 

les qüestions més burocràtiques. Un cop resolta la paperassa, l’alumne i el seu 

acompanyant (pare, mare o tutor) es troben amb la mestra d’acollida i fan un recorregut 

per tota l’escola. Els mostren tots els espais i entren a totes les classes per presentar el 

nou alumne (abans ja se n’ha parlat als companys i companyes i se’ls ha demanat que 

facin una bona acollida).  

 

Després d’aquesta presentació, la mestra d’acollida parla amb el pare, mare o tutor 

sobre qüestions de funcionament bàsic (horari, menjador, xandall per fer educació 

física, dies festius...) i sobre l’AMPA, el funcionament de l’agenda, ect. Un cop s’arriba 

aquí, si no hi ha més preguntes s’acaba l’acollida i el dia següent el nen o nena ja pot 

començar amb l’horari normal.  

 

A la programació anual ho tenen explicitat així: 
Rebuda de la família i formalització de la matrícula (direcció). 
 
Visita a les dependències (Tutor/a Acollida). 
 
Entrevista amb la família (Tutor/a Acollida). 
 
Proves d’avaluació inicial (Tutor/a Acollida). 
 

Matriculació 

Traspàs de la informació de l’avaluació al tutor/a de l’aula ordinària (Tutor/a 
Acollida). 
Preparació de l’entrada a l’aula d’acollida abans de la incorporació. (Tutor/a 
Acollida). 
Preparació de l’entrada a l’aula ordinària abans de la incorporació. (Tutor/a 
Acollida). 
Rebuda a l’aula d’acollida (Tutor/a Acollida). 

Acollida inicial 

Rebuda a l’aula ordinària (Tutor/a Aula Ordinària). 
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Cal destacar que, més enllà de les qüestions organitzatives, l’acollida de l’alumnat i les 

seves famílies es fa tenint molt present la dimensió afectiva d’aquest procés: 

 

A un dels acolliments que vaig assistir, la mare portava 8 anys al país per tant 
la professora parlava bàsicament en català i a vegades traduïa alguna cosa al 
castellà per tal que el nen l’entengués bé i també utilitzava molt la comunicació 
no verbal. Durant tota l’estona es va reforçar molt que el nen ho feia molt bé, 
que era molt trempat, que no tindria problemes... per tal que tant la família com 
ell agafessin confiança amb l’escola. (Observació, diari de camp) 

 

La resta d’observacions fetes durant el treball de camp, confirmen la importància que es 

dóna a l’acollida afectiva, tant a l’alumnat, com a les seves famílies.  

 

Tot seguit veurem com, més enllà de l’acollida, l’escola els darrers anys ha anat 

desplegat un munt d’iniciatives (plans, projectes, activitats) orientades a potenciar la 

implicació de les famílies en la vida escolar i les activitats d’aprenentatge escolar dels 

seus fills: 

 

Maleta pedagògica 

 

Des de la classe de P3 s’ha creat una maleta on s’hi pot trobar el que els nens/es aprenen 

a l’aula. Cada cap de setmana aquesta va a una casa diferent per tal que els pares i mares 

vegin què és el que estan fent i ells també ho puguin aprendre. Aquest és el primer curs 

escolar que es treballa. 

 

El/la protagonista de la setmana 

 

Des de la classe de P3, s’ha organitzat que un dia a la setmana entrarà una mare o pare 

d’un dels nens/es que estan a l’aula a explicar alguna cosa. S’ha començat el gener de 

2011. 

 

La llibreta viatgera 

 

Des de la classe de P3 s’ha fet una llibreta per a cada nen/a on cada setmana s’apunta el 

que s’ha fet a classe i els pares que volen també escriuen sobre el cap de setmana. És 
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una forma de comunicació setmanal entre la mestra i la família. És el primer curs 

escolar que es treballa. 

 

Infants 0-6 

 

Coordinació a nivell pedagògic entre l’escola bressol i l’escola per tal d’intentar 

d’unificar criteris i que els alumnes de la bressol es quedin després a l’escola de 

primària. Es treballa des de fa 2 cursos escolars.  

 

Català per a les mares 

 

Aquesta iniciativa parteix de la demanda que han fet les mares i, a benda d’aprendre 

català, a l’escola li serveix perquè les mares que hi participen entrin al centre i s’hi 

vagin fent un lloc. Per aquest motiu hi ha dos projectes paral·lels: 

 

• Català + informàtica: mitjançant recursos educatius de la xarxa, un grup de 

mares aprenen català amb la mestra de l’aula d’acollida durant una hora a la 

setmana. Les observacions fetes, indiquen que la iniciativa ha estat tot un 

èxit: 

 

El que veig els dies que hi vaig és que les mares estan molt a gust d’estar 
allà i treballar amb el mateix material que els seus fills. M’expliquen que 
el fet de no saber el català els impedeix poder ajudar als nens/es amb els 
deures per tant que des que han entrat a l’escola s’ha convertit en una 
necessitat. A més, poder treballar amb els ordinadors també els facilitat. 
(Observació, diari de camp) 

 

El grup de mares que hi participa ha demanat poder allargar l’activitat (que 

siguin sessions de dues hores de durada) per poder aprofitar més el temps. 

Des de l’escola s’accepta però la primera hora hauran d’estar soles perquè la 

mestra té classe.  

 

Ara bé, iniciatives com aquesta no estan exemptes de dificultats difícils de 

preveure: 
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La mestra em diu que les mares gambianes han deixat d’anar-hi ja que 
se sentien poc cuidades. Ara que les marroquines ja estan més avançades 
i per tant poden treballar soles s’intentarà tornar-les a captar. 
(Observació, diari de camp) 

 

També es comenta que aconseguir que els pares entrin a l’escola és una 

qüestió molt més difícil. Alguns mestres amb qui hem parlat assenyalen que 

encara que no treballin, pel fet cultural que la dona és la cuidadora dels 

infants fa que els pares tinguin la funció de portar i/o recollir als fills i anar a 

les reunions amb la mestra però no participar dels altres espais. 

 

• Català oral: membres d’una ONG local es fan classes de català per a mares 

i pares a l’escola utilitzant temàtiques relacionades amb l’escola. D’aquesta 

manera les mares aprenen català i també el funcionament i notícies sobre 

l’escola. El nombre de mares que hi assisteix és molt elevat. Es fan dos 

grups segons el nivell que tenen (per tant a cada grup hi ha mares de 

diferents orígens). A part d’un espai d’aprenentatge, doncs, és un espai 

d’interrelació. Les noies de l’entitat que desenvolupen l’activitat manifesten 

la seva satisfacció amb l’escola i en valoren la implicació en la iniciativa “hi 

ha un voluntat”, diuen, “no és un bolet. Es nota que des de la direcció es té 

ganes de que les mares s’impliquin amb l’escola i per tant els passen la 

informació a tractar” per fer que les sessions siguin el màxim d’útils i 

rellevants per a les mares de l’escola. Diverses observacions de camp avalen 

aquesta apreciació: 

 

Durant les classes d’àrab la directora sempre sol anar a saludar a les 
mares, donar alguna informació... És important que s’adonin que se’ls 
reconeix la feina i l’esforç de ser allà. (Observació, diari de camp) 
 
L’últim dia abans de les vacances de Nadal fan una festa de tancament 
on totes elles porten alguna cosa per esmorzar, música... L’assistència és 
molt alta i realment totes han complert amb el que s’havien compromès. 
Un espai de relació molt ben aconseguit. (Observació, diari de camp) 

 

Classes d’àrab 

 

A partir del mes de gener una noia del barri s’ha ofert a fer classes d’àrab a tot aquell 

qui estigui interessat (també als nens/es). Actualment s’està mirant quin serà l’horari 
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que anirà millor a la majoria per acordar-lo definitivament. Les classes es fan a l’escola, 

en horari no lectiu. Com que es fa a fora de l’horari escolar hi ha d’haver algú que es 

responsabilitzi dels infants i com que les mestres no s’hi poden quedar s’ha demanat a 

l’AMPA que organitzin uns torns perquè els pares o mares puguin vigilar els nens 

“conjuntament amb la professora”. Els pares es mostren molt interessats en aquesta 

iniciativa: 

 

Aquest és un dels punts que es parla a la reunió de l’AMPA a la que he  
assistit. Els dos pares donen molt de suport a la iniciativa i es nota que 
hi estan molt intersats. Diuen que ho intentaran solucionar. És el 
moment de la reunió que han posat més atenció. Per tant em plantejo si 
la resta de temes tractats els troben útils. Els motiven? Entenen perquè 
n’han de parlar?  (Observació, diari de camp) 

 

Més enllà dels projectes i plans “propis” l’escola està molt oberta a les propostes que els 

ofereixen des de diverses institucions, consideren important que es conegui el que ells 

estan fent i consideren important que els seus alumnes puguin aprofitar al màxim totes 

les oportunitats disponibles, tan si tenen origen a l’escola mateix, com si han estat 

pensades inicialment des de fora. Un exemple d’això és la participació de l’escola en 

aquests dos projectes:  

 

 

Projecte Rossinyol 

 

Projecte de la Universitat de Girona per afavorir la integració cultural, social i 

lingüística dels alumnes estrangers. Joves universitaris comparteixen espais de temps 

lliure amb aquests nens/es per tal d’accelerar la seva integració. Des de l’escola és el 

primer curs escolar que s’hi participa. 

 

Èxit escolar 

 

Projecte organitzat des de l’Ajuntament i la Universitat de Girona per potenciar l’èxit 

escolar dels alumnes de cicle superior. Es duen a terme classes de reforç en un IES del 

barri. És un projecte de voluntariat amb alumnes de magisteri de la UdG.  Hi participen 

des de fa 2 cursos escolars.  
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Aules d’acollida  

Disposen d’una mestra d’acollida, però s’integra a les aules ordinàries doblant la mestra 

d’aquell grup. Només excepcionalment treballa al marge de l’aula ordinària. 

 

3.1.5. Serveis educatius 

 

El centre compta amb l'ajuda d'un assessor LiC que periòdicament hi assisteix per 

treballar i assessorar a altres professionals del centre sobre diverses qüestions. Algunes 

d'aquestes qüestions van més enllà del treball a fer amb els alumnes de l'escola. Durant 

la nostra estada al centre hem vist, per exemple, com l'assessor LiC, la mestra d'acollida 

i el d'educació física discutien sobre la millor manera per aconseguir que les famílies 

dels seus alumnes (com hem dit, majoritàriament immigrats) acompanyin els seus fills a 

les competicions esportives que fan els caps de setmana (els alumnes de la resta 

d’escoles van acompanyats per algun familiar i ells sempre van sols). Els mestres 

consideraven que aquest era un objectiu important i per assolir-lo es proposaven 

explicar bé a les famílies perquè és important el seu acompanyament, aconseguir primer 

que els acompanyin fins a l’escola i que esperin l’autobús amb ells (i aprofitar aquests 

moments per parlar-hi i animar a les famílies), i buscar famílies líders, trucar-les i 

demanar-los que facin un treball de difusió entre la seva comunitat. Ja veiem, que 

l'assessoria LiC a l'escola A va més enllà del que és habitual i treballa molt en funció de 

les demandes i el projecte que té el centre en relació a les famílies i el conjunt del 

veïnat. Hi ha la consciència, d'altra banda, que les estratègies per accedir a les famílies 

han de ser diferents de les que emprarien per adreçar-se a famílies autòctones que viuen 

situacions més normalitzades: un paper repartit a les 5 de la tarda no serveix per res ja 

que la majoria de famílies no saben llegir o bé no hi paren prou atenció; una trucada, 

parlar-hi a l’entrada o a la sortida, anar a la casa, convidar-los a un entrenament, fer un 

partit pares contra fills... poden ser possibles estratègies a seguir i que en escoles on la 

immigració és un tant per cent tan alt és totalment necessari, segons afirma una 

professora. Un exemple: 

 

El dia de la reunió de l’AMPA plantegen tot el que es va dir el dia de l’assessor 
LIC als dos assistents perquè siguin ells els que comencin a fer xarxa amb la 
resta de pares. Se’ls explica què s’ha fet fins el moment, perquè està bé que les 
famílies hi siguin... (Observació, diari de camp) 
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A banda de l'assessor LiC, l'escola compta amb el suport de l'EAP, que assisteix al 

centre tots els dijous al matí i fa seguiment de determinats alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge.  

 

3.1.6. Els processos d'acollida de les famílies i els canals de comunicació 

 

A la reunió de principi de curs (en la qual s’explica quin és el funcionament de l’escola i 

es presenta el professorat) l’assistència és prou baixa com perquè hagin decidit de fer 

una reunió conjunta de tota l’escola (també perquè el total d'alumnes inscrits al centre és 

reduït) i després unes reunions per cursos on cada família pot parlar amb la professora 

del seu fill o filla i veure la classe. Durant el curs, segons està legalment establert, cada 

mestre s’ha de trobar com a mínim una vegada amb cadascuna de les famílies. A 

l'escola A la majoria de mestres, convoquen els pares dues o tres vegades cada curs. 

S’intenta que abans de Nadal hi hagi hagut un primer contacte amb totes les famílies i 

després en funció de quin sigui el desenvolupament de l’infant se les va cridant d'una en 

una. Evidentment, les mateixes famílies també poden demanar una reunió amb la mestra 

(habitualment se li demana a l'entrada o a la sortida de l'escola o bé per escrit, posant 

una nota a l’agenda).  

 

3.1.7. La participació de les famílies a l'escola 

 

Del que hem anat explicat ja es desprèn que en general l’escola considera que la 

participació de les famílies és baixa. Com a la resta d'escoles, s'hi fan reunions generals 

amb els pares o mares de cada curs o de tota l'escola, s'hi fan entrevistes individuals i es 

compta amb puntualment amb alguna col·laboració de l’AMPA per organitzar festes i 

activitats. Malgrat això, considera que la participació dels pares i mares és escassa i 

s'està treballant perquè augmenti tan quantitativament com qualitativament. 

 

3.1.8. La relació professorat famílies 

 

En alguna reunió de les que hem pogut assistir, observem que la mestra ja coneix a la 

mare d’altres trobades més informals que han fet (la que observem és la primera 

entrevista formal que fan). La mestra explica als pares l’evolució del seu fill a l’aula i en 

més d’una ocasió veiem com dóna valor a la feina que fan els pares des de casa (llibreta 
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viatgera, suport en aprenentatges...) i també els dóna altres alternatives per fer més 

coses. Finalment, els demana si li poden traduir unes paraules en àrab per així fer la 

traducció també amb els nens durant l’hora de classe. El clima de cordialitat i la 

tendència a donar valor i subratllar les dinàmiques positives fan que la trobada 

s'impregni d'una certa calidesa i proximitat (Observació, diari de camp). 

 

Més enllà de les reunions concertades, observem com les entrades i sortides de l'escola 

són moments que es solen aprofitar per parlar amb les famílies. Les mestres d’infantil 

sempre surten (tant a l’entrada com a la sortida) i com que obligatòriament les famílies 

els han d’anar a buscar a la porta, la comunicació és fàcil. En aquests moments es 

despatxen temes quotidians i que no tenen prou pes com per demanar una reunió. 

Aquestes trobades reforcen l'establiment de vincles entre les dues parts. Els alumnes de 

cicle inicial, mitjà i superior poden marxar sols a casa i per tant moltes vegades les 

famílies ja no hi assisteixen. Si ho fan, algunes s’esperen a la porta de fora. Si els 

mestres els han de dir alguna cosa, s’acosten directament a les famílies concretes, donen 

el missatge als alumnes o bé utilitzen l’agenda.  

 

La directora acostuma a sortir quasi sempre per tal que l’accessibilitat amb ella sigui el 

més fàcil possible i també per aclarir temes amb diverses famílies. A vegades es posa a 

la porta de fora i a vegades a la de dins per tal d’arribar a famílies diferents.  

 

Si es vol que aquestes famílies responguin se les ha d’insistir i buscar canals de 

comunicació accessibles. La via oral és la millor, per tant moments com aquests són els 

que permeten que elles ho entenguin bé i assisteixin al que se’ls demana.  

 

Amb tot, cal dir que aquesta actitud de la directora no es pot fer extensible al conjunt 

del professorat. 

 

El professor d’educació física, els dies que a les 5 fa les activitats del Pla Català 
per l’Esport es queda una estona a la porta de fora per tal que surtin tots els 
alumnes. És un bon moment perquè aquest pugui fer contacte amb les famílies 
però no ho fa gaire sovint. (Observació, diari de camp) 

 

El temps que es “perd” dedicant aquesta atenció a les famílies és més aviat reduït i per 

tant no hauria de ser l'excusa per evitar aquesta atenció: 
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A nivell de temps durant les sortides són molt pocs el minuts que els i les mestres 
han d’estar a fora ja que amb 5 minuts l’escola queda buida. Així doncs, no hi 
pot haver l’excusa del temps per quedar-se una mica allà. (Observació, diari de 
camp) 

 

D'altra banda: es podria estar a la porta cinc minuts abans de l'hora de plegar. 

 

Pel que fa a les comunicacions escrites amb les famílies, es reparteixen circulars, tot i 

que en moltes ocasions cal llegir-les personalment a les famílies: hi ha moltes mares que 

no saben llegir el català. Quan els alumnes són més grans moltes vegades són ells els 

qui fan la traducció. L'agenda escolar també serveix per a fer arribar notificacions a les 

famílies. Aconstumen a ser notificacions  de poca importància. El telèfon només 

s’utilitza per a comunicacions urgents.  

 

Més enllà d'aquests canals habituals, l'escola fa ús d'altres canals per comunicar-se i 

establir relacions amb les famílies. Per exemple els cursos de català que es fan dues 

tardes per setmana a la mateixa escola (n'hem parlat a l'apartat anterior). A part la 

utilitat intrínseca d'aquests cursos per a l’aprenentatge del català, des del centre es 

treballa perquè a través d'ells s'informi les famílies sobre el funcionament de l’escola. 

Els dies que al curs hi ha el professional d'un a ONG local que hi treballa, al curs es 

parla de temes relacionats amb l’escola. A banda d'això, el simple fet que les mares que 

assisteixen al curs vagin un o dos cops per setmana a l’escola facilita l'accés de les 

mestres o la directora a aquestes mares i viceversa (de fet hem observat que sovint els 

professionals del centre s'adrecen a les mares per qüestions diverses). L'assistència a 

aquests cursos (a l'escola) facilita també la creació d'una certa xarxa social o de barri 

(les persones que hi assisteixen es coneixen millor i es donen suport en diferents 

aspectes). L'escola pot jugar un paper molt important en la dinamització dels barris. 

 

La celebració de festes a l'escola és una altra de les activitats que afavoreix la presència 

de les famílies (sobretot les mares) a l'escola i en potencia la relació. Des de fa un 

temps, quan es celebren les festes tradicionals (castanyada, Nadal i altres) es convida 

totes les famílies. La participació d’aquestes és diferent en funció de la festivitat però 

l’assistència és bastant alta. 
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A la festa de Nadal hi ha una assistència molt alta de famílies. Es calcula que 
gairebé hi són totes. Els nens canten les cançons que s’han anat preparant a 
l’assignatura de música i les famílies fan de públic. Seguidament, com a 
sorpresa per als alumnes, les mares també surten a cantar una nadala. La van 
estar preparant a la darrera classe de català.  (Observació, diari de camp) 
 
La castanyada és la primera festa a la qual assisteixo. Es fa de les 15h a les 17h 
i els alumnes realitzen una sèrie de danses a la pista de fora. Totes les persones 
assistents (principalment dones) observen tot el que fan però des d’una distància 
prudent. La professora de l’aula d’acollida és la que està quasi tota l’estona 
amb elles animant-les i fent-les partícips de la festa. La resta de mestres gairebé 
no s’hi adrecen. Torrant les castanyes hi ha dos pares i el conserge de l’escola. 
Un cop acaben les danses els i les mestres serveixen els sucs i els reparteixen. 
Durant tota aquesta estona les dones queden assegudes als bancs parlant entre 
elles.  (Observació, diari de camp) 

 

Com es desprèn d'aquesta segona observació, tot i que l'assistència a aquests actes és 

prou important, no sempre resulta fàcil aconseguir que esdevinguin veritables espais 

d'interacció i de relació entre les famílies i el professorat. Amb tot, en general les 

famílies estan molt contestes de com funciona l’escola. Amb les diferents persones que 

he anat parlant la valoren molt positivament, tot i que quan pregunto pels canvis 

concrets que veuen de les escoles havien anat ells amb aquesta parlen d’aspectes 

“surperficials” com horaris, més deures, tracta dels mestres amb els alumnes... però no 

qüestionen cap element referent a la participació. 

 

Pel que fa ala valoració d'aquesta escola, les famílies valoren molt positivament el 

sistema de l’agenda que cada setmana arriba a casa amb informacions de l’evolució del 

seu fill. A les famílies els agrada saber què passa dins l’aula, què fa el seu fill. Com 

defensarem en un apartat posterior, més enllà de la participació, cal plantejar-se qui té 

dret a saber què a les escoles, qui controla la gestió de la informació i en base a quins 

principis. 

 

3.1.9. Famílies immigrades i escola 

 

Essent la majoria de l'alumnat del centre d'origen immigrat, resulta difícil establir 

quines de les mesures que s'impulsen des de l'escola estan pensades específicament com 

a mesures per a impulsar la participació de les famílies immigrades. La majoria de les 

accions que s'impulsen tenen molt present el context social, econòmic i cultural de les 

famílies, un context on la variable migratòria no juga un paper menor. Es té en compte, 
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per exemple el coneixement / desconeixement de la llengua vehicular del centre (per 

això s'han impulsat les classes de català). O es té en compte el limitat coneixement que 

(suposen) tenen les famílies d'alguns recursos del barri (des de l'escola s'han organitzat, 

quan ho han cregut necessari, acompanyaments a la biblioteca o al centre cívic per tal 

que les mares coneguin bé el barri i els serveis que tenen a l'abast).  

 

La mestra de P3 va acompanyar una mare a la biblioteca. La relació que s’ha 
creat entre elles és molt bona. La dona ha entès i experimentat què és el que es 
fa a l’escola i quina relació pot tenir la professora amb el seu fill. El fet que la 
mestra l’hagi acompanyat a la biblioteca és molt important. (Observació, diari 
de camp) 

 

Evidentment ens podem qüestionar si és la mestra de l'escola la persona que ha de fer 

aquest acompanyament i de donar a conèixer els serveis del barri. Probablement, si no 

ho fa ella (i atès que el treball en xarxa, tot i que se'n parla molt, encara no està gaire 

desenvolupat), ningú més ho farà. 

 

Més enllà d'aquests acompanyaments, des de l'escola s'està procurant mostrar, fer 

evident, una actitud acollidora i positiva envers les famílies i les seves comunitats. Des 

de l’escola, per exemple, es valora i reforça la cultura i la llengua àrab: s'entén que han 

de valorar les famílies i per tal que se sentin millor i puguin integrar-se. Així, la mestra 

de P3 de tant en tant aprofita la llengua d’origen per traduir coses que van aprenent. Ja 

hem dit que a l'escola des del mes de gener s’ofereixen classes d’àrab per a les mares. 

 

Es subratlla que l’escola és un espai obert, que les famílies hi poden entrar sempre que 

vulguin per preguntar, comentar o dir el que considerin oportú. No es tracta només 

d'obrir canals per a la participació de les famílies, es tracta de definir l'espai escolar (i la 

feina que s'hi fa i els qui hi treballen), com un espai de les famílies; no es tracta de crear 

estructures més o menys innovadores sobre una base convencionalment, es tracta de 

canvia aquestes convencions de partida, de comunicar aquest canvi i, aleshores sí, crear 

estructures, mecanismes, canals que facilitin el funcionament ordinari de l'escola. En 

aquest sentit, no podem reduir això a un canvi d'actitud (sembla que aquesta és una 

qüestió personal, de qualitats humanes, de sensibilitat i sovint entenem que aquestes 

qüestions ocupen una posició d'importància menor al costat de les estructures de 

funcionament), es tracta d'un canvi de filosofia, una manera radicalment diferent 
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d'entendre de qui és l'escola, qui té dret a saber, conèixer, intervenir-hi. En un apartat 

posterior ampliarem aquesta idea. 

 

Aquesta manera diferent d'entendre, de definir, l'espai escolar es fa palesa en situacions 

i contextos ben diversos: 

 

En una entrevista e la mestra amb la família no els comenta un horari concret 
que ella tingui destinat als pares sinó que ho deixa obert a la demanda de la 
família entenent que sempre que vulguin poden anar-la a buscar. (Observació, 
diari de camp) 

 

Més enllà d'això, la dinamitzadora de la FAPAC comenta que la direcció té molt bona 

predisposició per fer coses, però les limitacions (sobretot econòmiques) del barri 

impedeixen que pugui avançar-se tant com l'equip directiu voldria. Tot i que s’intenti 

treballar amb les diferents institucions presents al barri, les dificultats econòmiques (i 

entre aquestes no és menor el fet que el barri no hagi estat inclòs al Pla de barris) fan 

que costi més aconseguir el que s'està aconseguint a altres barris de la ciutat, on el pla 

d’entorn i el treball en xarxa donen més rendiment que el que s'està aconseguint entorn 

l'escola A. 

 

Tal i com ja s’ha dit les situacions socioeconòmiques no són fàcils i això vol dir que hi 

ha famílies que no poden atendre qüestions que l’escola considera importants.  

 

Pel que fa a les formes de participació de la població immigrada, sí que podem 

assenyalar que s'observen diferències entre les diferents comunitats. La població 

marroquina és la que més implicada està amb l’escola. Hi ha un col·lectiu de mares 

molt potent que participen en tot el que se’ls proposa. Les mares gambianes, en canvi, 

de moment tenen un paper més secundari. 

 

Ara bé, un dels motius d'aquesta diferència pot ser que aquestes mares marroquines 

tenen els seus fills a P3, que és la classe on més es potencia la participació. Com hem 

dit el projecte és començar des de baix per anar pujant cada any un curs fins aconseguir 

que tota l’escola sigui totalment oberta. Així, com que ara només la classe de P3 ha 

adoptat aquesta política de manera clara, de moment observem que són aquestes mares 
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les que es mostren més obertes i receptives a tot el que es proposa (cursos de català, 

AMPA, consell escolar, entre altres). 

 

Finalment, en relació a pràctiques culturals diferents de les que ens són habituals, 

podem assenyalar les diferències de gènere, que en ocasions es mostren obertament i 

poden dur a plantejar-nos dilemes ètics (quina és l'actitud correcta, la postura que 

hauríem d'adoptar davant de situacions que ens interpel·len) i pràctics (quines són les 

estratègies més adequades per defensar i dur a bon port les nostres decisions):  

 

En una reunió d’una família amb la professora, el comportament que ha tingut 
la mare avui que hi havia el pare i el que té normalment quan està sola no ha 
estat el mateix. En aquest cas ha estat molt més passiva i ha deixat la 
responsabilitat de la reunió a l’home. Ha d’intervenir l’escola en una situació 
així? És important fer un treball amb les mares soles o cal treballar tots junts? 
En el moment en què es fan grups de mares serveix també com a fonts de relació 
i desconnexió de la situació discriminatòria que tenen a casa? (Observació, 
diari de camp) 
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3.2. Escola  Les Garrigues. 

 

3.2.1. El  context. 

 

L’escola Les Garrigues està situada en un municipi de la província de Girona i es va 

crear l’any 1942. És un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) que acull a infants 

d’altres barris limítrofes perquè les escoles dels barris respectius ja són plenes. L’edifici 

principal s’ha ampliat amb alguns annexos, però l’eix de l’escola continua sent l’edifici 

original.   

 

El barri on s’ubica l’escola té al seu abast serveis esportius i culturals. També cal dir 

que és un barri que en els darrers anys ha anat rebent a un nombre cada cop més gran de 

famílies estrangeres que en l’actualitat són un tant per cent força elevat dels veïns del 

barri.    

 

L’escola està ubicada en una zona d’alta densitat de trànsit en la que es troben diferents 

carrers.  

 

3.2.2. L’escola. 

 

El centre es defineix com una escola catalana, plural, laica, democràtica i respectuosa 

amb l’entorn i amb les característiques personals i socials dels seus alumnes.  

 

La història de l’escola està marcada per la immigració nacional o estrangera, ja que 

bona part del seu alumnat ha viscut un procés migratori o ha estat fill de famílies 

immigrades. En l’actualitat el 78% de l’alumnat és de nacionalitat estrangera. Moltes de 

les persones autòctones que viuen al barri porten els seus fills i filles a escoles 

concertades per evitar el nombre d’immigració que s’hi ha concentrat. Sens dubte això 

s’ha convertit en una problemàtica, ja que el renom de l’escola al barri no és gens bo i 

per tant els alumnes que hi assisteixen són els que no poden triar altres centres.  

 

Dins l’horari de l’escola destaca que aquesta s’ofereix de 12h a 13h un servei gratuït 

pels alumnes d’infantil que tenen germans grans i els pares prefereixen venir-los a 

buscar tots junts a les 13h que es quan surten els alumnes de primària. 
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L’escola Les Garrigues és d’una sola línia, des de P3 fins a 6è de primària i escolaritza 

un total de 206 alumnes repartits en aules d’uns 25 nens i nenes per aula, això vol dir 

que els cicles són d’uns 50 alumnes. 

 

El pati gran del centre està davant les portes d’entrada i està format per una zona de 

grava i una pista de bàsquet. L’etapa d’infantil té un pati particular, més petit que el de 

primària, separat amb una tanca de l’altre pati. Pel que fa a la part del pati que dóna al 

carrer, a l’escola es parla d’intentar evitar que les famílies puguin establir contacte amb 

la mainada mentre els nens estan jugant al pati i es plantegen sistemes per tapar la 

visibilitat d’aquest des del carrer. Es proposava de posar un material opac a tota la tanca 

però el pressupost és molt elevat i per tant no ho faran. Aquesta possible iniciativa ha 

arribat a algunes  famílies i no la veuen amb bons ulls, perquè pensen que semblaria que 

s’amaguen d’alguna cosa i perquè opinen que és agradable veure jugar els infants a 

l’hora de del pati.  

 

A la zona de davant de la porta d’entrada la vorera és una mica més ampla per poder 

facilitar l’espera de les famílies, però tot i això l’espai per esperar la sortida de l’escola  

és bastant reduït. A l’escola hi ha una doble porta d’entrada que permet guanyar uns 3 

metres més d’espai; 10 minuts abans de l’hora d’entrada i sortida s’obre la porta més 

interior per tal que famílies i alumnes puguin entrar a dins el pati i descongestionar la 

vorera. 

 

A la porta d’entrada, al rebedor, hi ha un suro amb informacions similars a les que hi ha 

penjades a la porta exterior i un parell de bancs per facilitar l’espera. En aquest espai 

d’entrada es pot trobar entre d’altres, el despatxet del conserge, que és la persona que 

t’atendrà i et dirigirà cap on necessitis i els despatxos de direcció. Des del rebedor 

també s’accedeix a l’espai cedit a l’AMPA per tal que una estona a la setmana puguin 

atendre a les famílies.  

Les aules d’infantil tenen una part de vidre que dona al pati, però les mestres ho han 

tapat tot amb papers de diferents colors per evitar, tal i com diuen elles, que les famílies 

“els molestin” mentre estan fent les classes.  
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L’escola ofereix servei de menjador però es queden molt pocs nens/es ja que tot hi que 

la gestió va a càrrec del Consell Comarcal, el preu no és assequible per a la majoria de 

famílies de l’escola.  

 

A nivell de decoració, en general és una escola poc acollidora, ja que no hi ha massa res 

penjat a les parets que mostri els treballs dels alumnes o les activitats del centre. A la 

zona de les aules d’acollida sí que hi ha molts treballs exposats però a la resta de 

l’escola no.  

 

Dades de l’alumnat 

 

Dels 206 alumnes 161 són procedents de països estrangers, això representa, com ja hem 

comentat, un 78% del total. El número d’alumnes per zones d’origen és el següent: 

 

                                   Alumnes per zones d’origen 

Zona o país d’origen Alumnes 

Espanya 45 

Unió Europea 7 

Resta d’Europa 5 

Magreb 52 

Resta d’Àfrica 18 

Àsia i Oceania 16 

Amèrica Central i del Sud 63 

Total  206 

 

Font: CEIP  Les Garrigues 

 

Aquest curs, hi ha al voltant de 25 alumnes de tota l’escola que són considerat 

d’incorporació tardana 

 

L’escola té comptabilitzats 46 alumnes (22.3%) que estan en situació de risc d’exclusió 

social. No obstant, segons la direcció hi ha altres famílies que també s’hi podrien 

incloure. De fet la principal problemàtica que té l’escola és la precarietat econòmica que 

afecta a un percentatge molt alt de les famílies.  
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Dades del professorat 

 

A l’escola hi ha un total de 21 mestres, 17 d’aquests tenen dedicació completa i 4 tenen 

una dedicació  parcial.  

 

En general les decisions de la direcció tenen bastant de pes perquè un 60% dels mestres 

són interins. Aquesta situació d’interinatge fa que a l’escola li costi molt fer projectes 

nous per iniciativa dels mestres. 

 

Dades de les famílies 

 

Tal i com ja hem dit, quasi el 80% de les famílies de l’escola són d’origen immigrat 

però el temps que porten al país són molt variables. També són diverses les situacions 

socioeconòmiques en les que es troben ja que la crisis ha afectat de maneres diferents. 

No obstant, sí que és cert que hi ha nuclis familiars en els quals no hi ha cap adult que 

estigui treballant. 

 

Des de l’escola recalquen moltes vegades que en general les famílies tenen una  

problemàtica econòmica que els impedeix poder dedicar-se més temps a altres qüestions 

com per exemple l’escola. Consideren que es nota molt aquesta preocupació per l’esforç 

que han de fer per satisfer les necessitats bàsiques. Aquesta situació fa que l’escola 

quedi en segon terme en les preocupacions i interessos de les famílies.  

 

3.2.3. Projectes i plans del centre. 

 

L’escola té un nombre molt important de projectes i de plans d’actuació, en destacarem 

el més importants per entendre la relació entre l’escola i les famílies, i en particular la 

participació de les famílies immigrades al centre.  

 

En el projecte educatiu de centre es defineix la següent línia educativa: 

 

“L’educació intercultural és la resposta pedagògica a l’exigència de preparar persones 

capaces de desenvolupar-se en una societat multicultural i idealment democràtico-

pluralista”. A partir d’aquest principi, l’escola entén l’educació com un procés integral 
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que desenvolupa les capacitats cognitives, motrius, d’equilibri personal, d’autoestima i 

d’autoconcepte. 

 

A la programació anual del centre es plantegen tres tipus d’objectius (convivència, 

didàctics i pedagògics, i organitzatius). La relació amb les famílies s’aborda en l’apartat 

de convivència, també la dinamització de l’AMPA aspecte al que es dedica bastant 

atenció.    

 

L’escola participa en un Pla d’Entorn que es desenvolupa sota el nom de Pla d’Educació 

i Convivència. Aquest Pla té un equip comunitari que el dirigeix. Està format per 

representants del Departament d’Educació, l’AMPA, l’AAVV i l’Ajuntament. Cada 

membre de l’equip comunitari forma part d’una comissió de treball: 

 

1- Infància i família 

2- Adolescents i joves 

3- Igualtat d’oportunitats 

4- Cohesió social 

 

Aquestes comissions són les que determinen les demandes i aportacions que es fan des 

de l’escola al barri. L’escola treballa dins de la comissió d’Infància i família, 

representada per l’assessora LIC i també participa en la comissió d’igualtat 

d’oportunitats. En aquesta darrera comissió es vol facilitar la participació dels alumnes 

de famílies amb dificultats socioeconòmiques en les activitats que impliquen una 

despesa extraordinària garantint un mínim compromís de les famílies: sortides, colònies 

i material escolar. 

 

Un dels projectes que pengen d’aquest Pla d’Educació i Convivència és el Projecte de 

Dinamització de Famílies que organitza una fundació de la ciutat. Aquest projecte 

parteix dels tallers de pares i mares que es feien fa un temps a l’escola. S’oferia un 

servei d’acollida i d’aprenentatge de la llengua catalana per a les famílies nouvingudes. 

Amb el temps es va valorar que amb el que s’estava oferint no n’hi havia prou i calia fer 

més coses i ampliar el servei. Per respondre a aquesta realitat es van eliminar els tallers i 

es va plantejar el projecte de dinamització de les famílies que funciona en l’actualitat. El 

projecte pretén implicar les famílies en les activitats de l’escola i també del barri. A 
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l’inici de curs, cada any, es fa una diagnosi per saber el moment en el qual es troba 

l’escola i després es decideix desenvolupar unes accions o unes altres. 

 

El projecte de socialització de llibres parteix de la convocatòria que fa el Departament 

d’Educació per a finançar l’adquisició de llibres escolars. Consisteix en disposar d’uns 

llibres determinats a canvi d’una aportació mínima de 6 € per tot el lot de llibres 

socialitzats de cada curs. Com moltes famílies tenen dificultats per pagar els llibres que 

no es socialitzen, l’escola les ajuda fent un avançament dels diners. Es fa un contracte 

entre l’escola i la família on es marquen els terminis de pagament, i a més es dóna 

suport en la tramitació de la beca de llibres. Aquests terminis de pagament no sempre 

poden ser satisfets per algunes famílies. 

 

3.2.4. Direcció i organització del centre. 

 

Durant els darrers 4 anys, l’equip directiu ha anat canviant i ha passat per diverses fases. 

Aquest any s’acaba el mandat de l’actual equip directiu i ara no se sap del tot si hi haurà 

candidates a ocupar els diversos càrrecs de direcció, tot i que sembla que hi haurà 

mestres del mateix equip actual que s’hi presentarà.  

 

Pel que fa a la gestió del centre, el  claustre es reuneix de forma ordinària un cop al mes 

i de manera extraordinària quan calgui. Les reunions de cicle són setmanals i hi 

assisteixen els mestres del cicle, alguns especialistes i la coordinadora. 

Els professors estan organitzats en 6 comissions per tal de millorar el funcionament de 

l’escola. Les comissions són: 

 

- Comissió d’atenció a la diversitat  

- Comissió de riscos laborals. 

- Comissió de festes 

- Comissió d’Informàtica 

- Comissió de biblioteca 

- Comissió d’adequació de l’aula de plàstica i arxiu. 

 

En relació a l’organització del centre però centrant-nos en els òrgans que viuen la 

participació de les famílies, volem exposar la situació al Consell escolar i a l’AMPA. 
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Pel que fa al primer cal dir que aquest es reuneix periòdicament. La participació de les 

famílies en aquest òrgan escolar no és constant, ja que sovint no assisteixen, però quan i 

hi participen ho fan de forma activa. A  les darreres eleccions de Consell escolar la 

participació tot i ser baixa va doblar la de les anteriors eleccions (es va passar de 19 a 48 

votants). 

 

El curs passat es va formar l’AMPA que hi ha actualment, gràcies al projecte de 

dinamització de participació de famílies que ja hem esmentat. Actualment hi ha 100 

alumnes que han pagat la quota de l’AMPA, és a dir, la meitat de l’alumnat de l’escola.  

L’entrebanc principal per aconseguir que tothom pagui la quota és la situació 

econòmica per la qual passa un percentatge molt important de les famílies.   

 

Per tal de promoure la participació de les famílies l’equip que dirigeix l’AMPA, des de 

fa uns mesos, ha començat a donar un servei d’atenció per a tots els pares i mares. 

Durant mitja hora, una tarda a la setmana, alguns representants de l’AMPA estan al 

despatx per tal de trobar-se i facilitar l’accés i informació a la resta de famílies. No 

obstant, aquest servei acaba de començar, no se n’ha fet molt de ressò i no han rebut la 

visita de cap família fins el present.  

 

Finalment i dins d’aquest apartat dedicat a la direcció i organització del centre 

presentem breument les aules d’acollida atesa la importància que tenen en l’organització 

d’un centre que presenta un l’alt percentatge d’alumnat nouvingut:  l’escola té dues 

aules d’acollida per on passen tots els nens/es que no parlen bé el català quan arriben a 

l’escola i en funció del casos hi passen més o menys hores i durant més o menys temps. 

Els alumnes van a l’aula d’acollida quan a la classe ordinària fan català, castellà o medi. 

Es troben en una petita classe tots els que no saben l’idioma (tal i com es demana a 

l’aula ordinària) amb una mestra d’educació especial i allà fan una programació 

totalment a part i seguint la metodologia de projectes.  
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3.2.5. Serveis educatius que actuen al centre. 

 

Aquest curs escolar, a tots els professionals externs que treballen a l’escola els han 

reduït les hores d’actuació. Al centre treballen tres professionals externs: L’assessor de 

Llengua Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) intervé a l’escola de forma quinzenal. 

La psicopedagoga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) treballa a l’escola 

de manera setmanal, per tal de fer el seguiment dels casos que tenen problemes 

d’aprenentatge. El Tècnic d’educació Infantil assisteix a l’escola 2/3 de jornada per tal 

de donar suport a les mestres d’educació infantil.  

 

Aquest curs, degut a les retallades que ha imposat el Departament d’Ensenyament, 

l’escola no compte amb la figura del treballador social. 

 

3.2.6. El procés d’acollida de les famílies i els canals de comunicació. 

 

En aquest punt tractarem el procés d’acollida a les famílies que s’incorporen un cop 

s’ha iniciat el curs, els canals de comunicació que l’escola impulsa i utilitza amb les 

famílies i l’ús dels espais de trobada que diàriament es viuen a l’escola. Totes aquestes 

realitats formen part de com l’escola es relaciona amb les famílies en aspectes que són 

molt importants pel que fa a la comunicació i el tipus de relació que l’escola estableix 

amb les famílies.    

 

Situats sobre el procés d’acolliment hem vist que la direcció de l’escola és qui 

s’encarrega principalment del Pla d’acolliment de l’alumnat que s’incorpora al centre un 

cop s’ha iniciat el curs. El procés d’acolliment s’inicia amb una entrevista entre la 

directora i la família on s’explica a la família aspectes molt bàsics de funcionament del 

centre, qüestions burocràtiques... A partir d’aquí l’alumnat ja pot iniciar les classes i 

amb el temps s’aniran explicant altres qüestions més específiques a la família.  

 

En relació als canals i eines de comunicació que l’escola empra amb les famílies 

destaquem en primer lloc les comunicacions en paper perquè és el mitjà més 

freqüentment d’informació. Des de la direcció es comenta més d’una vegada que molts 

dels nens no fan cas d’aquest paper, no els donen a casa ni tampoc les famílies miren la 

motxilla per saber si hi ha alguna nota dirigida als pares. No obstant, creuen que les 
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famílies s’han d’acostumar a aquest mitjà de comunicació i per tant continuen insistint. 

Aquestes comunicacions estan escrites en català i poques vegades el centre fa l’esforç 

perquè els pares ho entenguin. Les famílies que tenen escolaritzats els fills a educació 

infantil sí que ho pregunten quan van a buscar els infants i les mestres els hi expliquen, 

però a partir de primària sovint han de ser els mateixos nens els que tradueixin la 

comunicació als seus pares, en cas contrari algunes famílies es queden sense saber què 

hi posa en el comunicat.  

 

El telèfon és una eina que s’utilitza poc per comunicar-se amb les famílies, exceptuant 

situacions com per exemple, quan una família no va a buscar els nens/es a la sortida de 

l’escola o els fills  es troben malament. La direcció comenta que més d’una vegada 

l’escola s’ha trobat que els telèfons que tenen de les famílies estan malament i ningú els 

ha donat el nou per poder comunicar-hi.                                            

 

L’agenda és un altre mitjà escrit entre la mestra i les famílies. S’utilitza per qüestions 

d’importància menor, com cites o comentaris breus a les famílies.  S’utilitza des de P3 i 

per tant totes les famílies haurien de tenir el costum d’utilitzar-la.  

 

L’escola empra el correu postal si s’han d’enviar cartes de les beques o altres qüestions 

més burocràtiques. Aquest mitjà no sempre és idoni per relacionar-se amb les famílies 

perquè és distant a la realitat d’aquestes.   

 

Un dia, mentre estic allà arriba el pare d’un alumne de l’escola que havia 
rebut una notificació de correus que des de l’escola li havien enviat una 
carta. Havia anat a correus i com que estava al nom de la seva dona i el seu 
i ell havia anat sol no li volien donar. Demanava explicacions a l’escola de 
com ho havia de fer i ha dit una frase molt encertada: per què m’ho envieu 
per correu si em vinc cada dia a buscar els meus fills! Perquè es fa servir 
aquest canal de comunicació si n’hi ha de més efectius i més senzills? 
(Observació, diari de camp) 

 

Un altre aspecte que hem observat al llarg de l’etnografia són les entrades i sortides de 

l’escola. Pensem que aquets espais tenen una gran potencialitat en la relació entre 

l’escola i la família, i en general, sobretot a l’educació primària, són uns temps poc 

aprofitats per intercanviar informacions puntuals que poden donar a mestres i pares un 
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sentiment de mutu suport i comprensió sobre com es desenvolupen les jornades escolars 

i el procés d’aprenentatge.   

 

Ja hem comentat que quan parlem de les entrades i sortides hi ha una important  

diferència entre l’actitud i predisposició dels mestres i també de les famílies per a 

l’intercanvi d’informació a l’etapa d’educació d’infantil i a l’etapa d’educació primària. 

A infantil les famílies tenen com a obligació portar i anar a buscar els nens a la porta de 

la classe. Aquesta dinàmica facilita molt la relació entre les famílies i les mestres, ja que 

obligatòriament cada dia es veuen quatre vegades i per tant es coneixen. Aquest 

contacte facilita molt més la comunicació entre les mestres i les famílies, fet que facilita 

el seguiment de l’evolució que fan els infants a l’escola i també a casa. En definitiva és 

un enriquiment per a mestres i família en el plantejament de viure l’educació com a un 

continu entre ambdós agents educatius i un benefici per a l’alumnat.  

 

Per altra banda, hem observat que a Primària les entrades i sortides són un moment 

bastant desaprofitat pel professorat per comunicar-se amb les poques famílies que van a 

portar i buscar els nens, ja que hi ha molts nens i nenes que van sols a l’escola, 

acompanyats per germans més grans. També hem de tenir en compte que a les entrades, 

per tal que les mestres puguin estar pels alumnes, les famílies tenen prohibit parlar amb 

elles. Si tenen alguna cosa a dir han de dirigir-se al conserge que és la persona que 

passarà la comunicació a la mestra. Altre fet que intervé en aquests moments de trobada 

és que  la majoria de classes surten sols sense l’acompanyament de la mestra. Totes 

aquestes circumstàncies fan, doncs, que els espais d’entrada i sortida, en general, perdin 

la seva utilitat comunicativa, ja que en aquests moments la relació entre les mestres i les 

famílies és pràcticament inexistent, si exceptuem que a les sortides, que passen molt 

ràpidament ja que en cinc minuts el pati és buit, algunes professores, ocasionalment, 

aprofiten la trobada amb alguna família per saludar-la i despatxar algun tema de poca 

importància amb rapidesa.  

 

Parlo amb dues mares i un pare que tenen els fills a 3r de primària. Es 
queixen de no poder parlar amb la mestra quan els nens entren o surten de 
l’escola ja que pensen que seria una manera molt fàcil de solucionar coses. 
Creuen que haver de demanar cita amb antelació cada vegada que es vol 
dir qualsevol cosa és una pèrdua de temps. (Observació, diari de camp) 
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Per acabar aquest apartat volem assenyalar que a l’escola B el conserge és una figura 

molt i molt important pel que fa a la relació entre l’escola i les famílies, ja que a part de 

les funcions que li són pròpies, actua com a filtre entre les famílies i l’escola per totes 

les demandes que hi pugui haver per part d’aquestes darreres. Qui li ha donat aquesta 

funció ha estat la direcció del centre ja que, com hem comentat, per normativa de 

l’escola les famílies no poden parlar amb les mestres abans de començar les classes ni 

tampoc poden entrar a les aules. Així doncs, consideren que la persona més adequada 

per fer aquesta feina de relació és el conserge. Com a conseqüència d’aquesta funció 

aquesta persona té un coneixement molt profitós per al contacte amb les famílies, ja que 

coneix tot l’alumnat i totes les famílies i bona part de les situacions escolars que les 

afecten. No obstant sembla que aquesta informació no és prou aprofitada per part de 

l’escola en la relació que té amb les famílies.   

 

3.2.7. La participació de les famílies a l’escola  

 

La relació que hi ha actualment entre l’AMPA i la direcció de l’escola està 

condicionada per uns anys de tivantor entre l’anterior junta de l’associació de pares i 

l’escola.  A causa d’aquesta situació, ara la direcció va molt alerta amb el tipus de 

relació que manté amb l’actual associació. Per aquest motiu, quan des de la direcció es 

parla de l’AMPA entenen que dinamitzar-la és, en bona part, feina dels pares i de les 

dinamitzadores que impulsen l’entitat.  

 

Pel que fa als mestres sembla que no sàpiguen quasi res del que s’està fent amb la 

dinamització de l’AMPA. En aquest sentit, doncs, podríem dir que deleguen tota la 

feina de relació amb l’AMPA a la direcció de l’escola i aquesta situació condiciona 

l’avenç en la relació família escola, ja que la bona relació de la dinamitzadora de 

l’AMPA amb la direcció no es transforma en projectes que sorgeixin d’una més gran 

implicació del professorat. 

 

La dinamitzadora planteja que és una pena que l’escola no s’impliqui tant  
com caldria, ja que amb el número d’hores que té ella no pot fer moltíssima 
feina. Considera que en un futur aquesta figura hauria d’estar feta per un/a 
mestra de la mateixa escola que dediqués unes hores a les famílies o bé que 
s’obrís una plaça d’educador/a social dins les escoles. (Observació, diari de 
camp) 
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La dinamitzadora comenta que des del Pla d’Educació i Convivència s’està 
treballant molt per les escoles ja que s’han engegat diversos projectes 
destinats a aquesta població. Aquesta idea, però, xoca amb el que m’han 
comentat les mestres d’infantil a les entrevistes, ja que tenen un 
desconeixement total del que és aquest Pla.  (Observació, diari de camp) 

 

Com a conseqüència de la posició dels mestres en relació al que darrerament hem 

comentat, dóna la sensació que alguns sectors de l’escola volen funcionar com una 

escola que no té les problemàtiques que l’afecten i sembla que no es donin compte de 

les repercussions que té per al centre treballar amb la tipologia de famílies per les quals 

treballen. Per altra banda, sembla que la percepció de l’escola en vers les famílies és que 

no els poden demanar massa res perquè no ho podrien respondre positivament a les 

demandes de l’escola. Hi ha com una sèrie d’associacions d’idees, segurament alguna 

d’elles poc fonamentades, que els impedeixen fer segons quines demandes a les famílies 

i així poder comptar amb la seva col·laboració. 

 

Li pregunto a una de les mestres d’infantil si treballen amb les famílies i em 
diu que no. A part de les festes no se’ls demana la col·laboració per res. 
Ella havia estat a una altra escola on els pares/mares entraven a l’aula a 
explicar diferents coses però creu que aquí no es podria fer perquè els pares 
no respondrien. Tot i això, no ho han ni provat. (Observació, diari de camp) 

 

Cal dir però que de mica en mica el professorat s’està adonant que cal millorar l’actual 

situació i que cal respondre a les necessitats d’un alumnat que presenta unes 

característiques socials i familiars que demanen una posició de l’escola més 

comprensiva amb les realitats que viuen les famílies i l’alumnat. 

 

Situant-nos ara sobre el moment que viu l’AMPA, cal dir que actualment a l’escola 

s’està treballant en la creació de l’AMPA com a un estament important pel 

funcionament del centre. Per dinamitzar-la s’està fent un seguiment i suport a l’AMPA 

des de la fundació local que col·labora amb l’escola, la FAPAC i l’ajuntament. El 

suport d’aquests agents fa que la situació que viu l’AMPA en el present sigui més 

positiva que un temps enrere pel que fa a les seves funcions. A aquest fets s’ha d’afegir 

que, tot i les resistències abans comentades per part de l’escola en la relació amb 

l’AMPA, ara de mica en mica es va eliminant les pors que mostrava l’escola i la relació, 

tot i la rigidesa que mostra el centre en les seves relacions institucionals i familiars, va 

millorant de forma important.  
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No obstant la dinamitzadora de la FAPAC comenta que costa moltíssim que els  

membres d’aquesta AMPA tinguin iniciatives pròpies. Amb els suport que els donen 

des de la FAPAC fan la feina que els toca, però els costa molt proposar i crear accions 

noves, sembla que el fet de ser persones immigrades fa que necessitin un temps de 

coneixement de l’entorn i del funcionament del sistema educatiu. La dinamitzadora 

també comenta que les AMPA, en general, s’autoalimenten segons les dinàmiques 

creades i, per tant, quan hi ha un grup potent que genera activitats, la resta de famílies 

s’animen i també s’hi posen a participar. En aquest cas, però, l’AMPA és molt passiva i 

li costa organitzar activitats i per tant la resta de famílies no coneixen que es fa a 

l’AMPA, qüestió que dificulta que més pares o mares s’hi posin a treballar amb 

l’associació. Aquesta passivitat o dificultats per dinamitzar l’AMPA no vol dir que no 

sentin la importància de participar a l’escola  

 

Quan parlo amb la presidenta i la tresorera de l’AMPA, dues dones Sud 
Americanes, tenen molt clar que les famílies han d’estar presents a l’escola 
perquè tot funcioni millor. A nivell personal, per exemple, parlen que el fet 
que elles estiguin tan sovint a l’escola fa que les mestres dels seus fills les 
vegin i puguin anar comentant com va tot.  (Observació, diari de camp) 

 

Per altra banda l’escola ha començat ha obrir les festes (la castanyada, el Nadal i ara 

faran la festa de final de curs) a les famílies. A més a més, durant els dies previs a la 

festa també es demana col·laboració a les mares i pares perquè ajudin a anar a comprar, 

embolicar paquets... Cada vegada que hi ha una trobada d’aquestes la dinamitzadora és 

la que fa totes les trucades de convocatòria. La participació és bastant alta i realment les 

famílies estan contentes d’aquest canvi.  

 

Assisteixo a la festa de Nadal que es fa al teatre del Centre Cívic del barri. 
S’ha preparat un concert aprofitant el projecte Montsalvatge que tenen a 
l’escola. Així doncs, tots els alumnes van passant per l’escenari a cantar o 
tocar algun instrument. El resultat és realment espectacular tant a nivell de 
l’espectacle com del nombre de famílies que hi ha. El teatre està totalment 
ple de diverses persones que han anat a gaudir de l’espectacle.  
(Observació, diari de camp) 

 
No obstant, algunes famílies consideren que durant aquests dies no es pot veure el 

funcionament real de l’escola, la quotidianitat que també els interessa.  
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Un grup de pares i mares em diuen que voldrien conèixer el funcionament 
de l’escola però no hi ha cap més opció que parlar amb els seus fills/es. 
Plantejo que m’han dit que aquest any han obert més l’escola per activitats 
concretes (Nadal, castanyada...) i si creuen que això és suficient: la 
resposta d’aquests pares i mares és negativa, ja que consideren que en 
aquestes festes ningú està en la seva quotidianitat i per tant el que es pot 
percebre no té res a veure amb la realitat. (Observació, diari de camp) 

 

 

Una quotidianitat que interessa a diverses famílies sigui per desconeixement del que es 

fa a l’aula o sigui per interès de com aprenen els nens. La curiositat per conèixer aquesta 

realitat és prudent, es fa des del respecte per la tasca de les mestres.  

 

Pregunto als avis d’un nens d’infantil si els agradaria saber més què fan a 
dins l’aula i la resposta és afirmativa. No obstant, creuen que si entressin a 
dins pot ser els nens/es es distraurien i no farien la feina que els pertoca. 
(Observació, diari de camp) 

 

Però l’escola va evolucionant positivament en la participació de les famílies a l’escola i 

per al segon trimestre d’aquest curs, l’escola es vol plantejar un nou projecte amb les 

famílies, en el qual els pares i mares que vulguin puguin entrar a les aules a dinamitzar 

una activitat relacionada amb la música (cantar una cançó, construir un instrument...). 

D’aquesta manera les famílies podran tenir un contacte més directe amb l’escola i 

s’aniran perdent les pors i distàncies que ara en bona part dominen la relació entre 

l‘escola i les famílies.  

 

Tot i que aquesta obertura a la participació de les famílies respon de mica en mica a 

interessants plantejaments d’escola en xarxa i que són plantejaments que com ja hem dit 

responen al desig de diverses famílies, cal dir que no tots els pares ni totes les mares 

tenen, sigui per desconeixement o per conformisme, la mateixa visió sobre la necessitat 

de participar a l’escola.    

 

Parlo amb diferents mares i àvies d’orígens distints: Hondures, Argentina, 
Índia i Catalunya i totes comenten que els hi sembla molt bé la participació 
que tenen ara l’escola. Crec que no es plantegen cap altra opció perquè mai 
ho han viscut. Entenen que a l’escola la feina és de les mestres i per tant 
que elles no hi tenen res més a fer. (Observació, diari de camp) 
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3.2.8. La relació entre el professorat i les famílies. 

 

Tot i que al llarg d’aquest informe etnogràfic ja hem fet referència a alguns aspectes de 

les relacions entre les mestres i les famílies, volem en aquest apartat recollir les trobades 

que al llarg del curs es produeixen entre ambdós agents.   

 

Pel que fa a  la reunió que les mestres convoquen a principi de curs, hem de dir que 

cada classe fa la seva pròpia reunió per explicar a les famílies el funcionament general 

del curs, la programació de les activitats, les demandes que fa l’escola i els serveis que 

dóna l’escola, entre altres temes. El tant per cent de famílies que normalment assisteix a 

aquesta reunió és molt baix entre altres motius perquè el contingut d’aquestes reunions 

és per algunes famílies poc atractiu.  

 
L’opinió d’un grup de mares catalanes és que la reunió de principi de curs 
no serveix massa per res, ja que cada any les mestres expliquen el mateix. 
“Si no hi vas no passa res” diu una mare. (Observació, diari de camp) 

  

La seva percepció, doncs, és que les reunions són per escoltar coses bàsiques de 

funcionament que amb els anys no canvien i per tant que si hi ha alguna família nova els 

deu servir però per a les altres no té massa sentit.  

 

Per les mestres la baixa assistència de les famílies dificulta que al llarg del primer 

trimestre puguin conèixer totes les famílies, ja que les dificultats d’horaris entre l’escola 

i la família no facilita aquestes trobades al llarg del trimestre i si assistissin a aquest a 

primera reunió, almenys podrien saludar a totes les famílies i fer un primer contacte.   

 

Quan parlem de la relació entre mestres i famílies, un altre referent són les reunions 

anuals que tenen lloc entre ambdues, per tractar qüestions puntuals sobre l’aprenentatge 

dels fills. Al centre El Roure per fer aquestes reunions es segueix el que diu la 

normativa i la programació anual de centre: 

 

“Les entrevistes a pares i mares (com a mínim una per curs) es realitzaran a 
l’hora que la tutora tingui assignada o qualsevol altre dia que s’hagi demanat 
prèviament (mitjançant una nota escrita a l’agenda, tant a Educació Infantil com 
a Educació Primària), per tal de fer el seguiment del procés d’ensenyament – 
aprenentatge, el nivell maduratiu, les actituds del nen/a... els temes  tractats a 
l’entrevista i els acords presos han de constar al registre d’entrevistes. En el cas 
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que es convoquin als pares per realitzar una entrevista i no es presentin a la cita 
també cal deixar-ne constància al registre.”  

 

Tot i que  la programació anual marca que cal tenir com a mínim una reunió anual, la 

majoria de les mestres, a nivell formal, en fan més d’una reunió amb les famílies. 

S’intenta que abans de Nadal hi hagi hagut un primer contacte amb totes les famílies i 

després en funció de quin sigui el desenvolupament de l’infant es parlarà amb les 

famílies en més ocasions. Aquestes reunions normalment són convocades per les 

mestres tot i que també hi ha l’opció que siguin les mateixes famílies qui ho demani. Si 

és el cas, es pot demanar per parlar amb la mestra posant-li una nota a l’agenda, després 

aquesta proposarà una data i una hora per a la trobada. 

 

Assisteixo a una entrevista entre la mare i la professora d’una nena 
marroquina de primer de primària. La mare porta molt temps al país, parla 
perfectament el català i entén quin és el funcionament de l’escola i la 
societat catalana. La relació entre les dues ja està formada des de fa temps 
ja que la mestra ha estat tutora del fill gran durant els dos cursos passats. 
Així doncs, fa 3 anys consecutius que hi ha relació entre les dues. 
L’entrevista parteix d’un caire molt informal i es nota el vincle entre les 
dues. Parlen de diferents qüestions relacionades amb la nena però no amb 
molt detall. Sembla que totes dues ja hagin tractat d’aquests temes en altres 
moments (en aquest cas el sistema de comunicació de l’agenda funciona 
perfectament) i per tant enllesteixen el que han de parlar ràpidament. Per 
altra banda, es pregunten mútuament sobre temes més personals com 
l’embaràs de la mare, la qüestió econòmica de la família, la feina del pare... 
Es nota que s’entenen perfectament i saben quina és la tasca d’una i l’altra. 
(Observació, diari de camp) 

 

Com que a nivell d’escola està prohibit que les famílies parlin amb les mestres a les 

entrades i sortides, aquestes reunions són les que les famílies han d’aprofitar per tractar 

qualsevol tema. Si les famílies són les que demanen l’entrevista, normalment és a causa 

d’algun conflicte entre alumnes o bé per qüestions que potser no caldria tractar-les en 

una reunió tan formal.   

 

Parlo amb una de les mestres sobre la normativa que els pares no poden 
parlar amb les mestres a les entrades i en respon totalment convençuda que 
és el que toca. Expressa que als pares se’ls ha de marcar uns hàbits, que 
s’ha de formalitzar la seva relació, ja que sinó no ho saben gestionar. 
(Observació, diari de camp) 
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Parla de les famílies, doncs, marcant unes distàncies que potser caldria flexibilitzar a 

partir d’una posició més comprensiva amb les oportunitats de relació amb les famílies 

que poden perdre’s si es marquen unes distàncies, que més que ajudar al bon 

funcionament del centre el que serveixen és per marcar uns espais de poder que 

dificulten la participació de les famílies a la vida escolar i dificulten la comprensió per 

part d’algunes famílies de la tasca educativa que fan les mestres.  

 

En un sentit completament contrari a l’exposat en les línies precedents, hi ha algunes 

mestres que viuen al barri i aprofiten les trobades informals pel carrer amb les famílies 

per parlar de temes de l’escola i per conèixer millor a la família. Els mestres consideren 

que és un bon moment per establir vincles amb les famílies, ja que consideren que el fet 

de no està dins el marc de l’escola, permet una relació que possibilita conèixer més bé la 

dinàmica real de la família i establir així més vincles entre la mestre i la família.  

 

3.2.9. Famílies immigrades i escola. 

 

L’escola no té cap projecte específic per a les famílies immigrades. Els projectes que té 

són per a les famílies en general, tot i que considerant l’alt percentatge de famílies 

d’origen estranger que hi ha al centre podem dir que d’una forma o altra els projectes 

repercuteixen en aquestes famílies i, cal tenir en compte, com ja hem comentat, que 

algunes d’aquestes famílies ja estan implicades en els projectes de l’escola. Des de la 

perspectiva de la nostra recerca hi ha dos projectes que destaquen: el projecte de 

dinamització de famílies i el suport que es dóna a la junta de l’AMPA. 

 

Pel que fa a concretar la resposta i posició que prenen les famílies d’origen immigrat 

davant de l’escola, la majoria de mestres estan d’acord en què l’origen de les famílies 

afecta en la participació d’aquestes a l’escola. Consideren que el fet d’haver estat 

escolaritzats en el seu país d’origen i la tipologia d’escola a la que han assistit els pares, 

entre altres factors, predisposa a les famílies d’una manera o altra davant de l’escola.  

 

Els mestres diuen que les famílies russes, ucraïneses i índies són molt aplicades i tenen 

molt d’interès pel que es fa a l’escola i tenen clar que els fills han d’aprendre. De les 

famílies que venen de l’Est d’Europa diuen que es nota que venen d’un sistema molt 

rígid on les normes són molt importants pel dia a dia de l’escola. Pel que fa a les 
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famílies marroquines el professorat diu que no s’impliquen gaire amb el procés educatiu 

dels infants. Respecte a les famílies d’Amèrica del Sud els mestres diuen que porten un 

altre ritme, que van més a poc a poc. Quan arriben els infants d’aquestes darreres 

famílies moltes vegades encara no han estat escolaritzats. No obstant, els pares i les 

mares posen molt d’interès en saber com aprenen. 

 

Parlo amb una mare d’origen rus que té el seu fill a P4. Durant l’entrevista 
és molt cautelosa amb el que diu i no s’excedeix massa amb les paraules. Es 
nota, però, que té una concepció de l’escola molt diferent. Considera que 
l’etapa d’infantil no serveix massa per res i per tant que serà a partir de 
primer de primària que s’implicarà més amb l’escola. Un cop parem la 
gravadora comenta també que veu l’escola poc seriosa, que s’hauria 
d’exigir més als alumnes i que haurien de ser més disciplinats. No pot 
entendre com és que hi ha alumnes que repeteixen curs, ja que segons el que 
ha viscut ella només repeteixen les persones que realment tenen molts 
problemes. La resta de població va passant curs a curs. Aquesta mare 
també explica que per conèixer tot el procés de matriculació, van tenir sort 
del cap de personal de la cafeteria on ella treballa, perquè aquest els ho va 
explicar tot. No obstant, volien portar el nen a una altra escola però com 
que van anar tard els va tocar aquesta. (Observació, diari de camp) 
 
En una conversa amb una mare marroquí, però que va arribar a Catalunya 
quan ella tenia 12 anys, per tant ella mateixa ha estat escolaritzada aquí. 
La seva percepció en vers l’escola parteix d’una mentalitat molt 
occidentalitzada, ja que entén perfectament tot el que està passant a 
l’escola i s’implica amb els seus fills. M’explica que ha estat participant 
amb l’AMPA i considera que és important que les famílies s’impliquin.  
(Observació, diari de camp) 

 

 

Aquests testimonis, doncs, no fan més que confirmar-nos que l’origen cultural de les 

famílies no és determinant en la predisposició dels pares i mares davant de l’escola i de 

l’escolarització dels seus fills, sinó que també cal tenir en compte altres factors com: 

l’experiència vital de les famílies, les condicions en les que es fa el procés 

d’assentament i d’integració i també la seva experiència escolar com ja s’ha comentat. 

 

L’escola per respondre a la influència d’aquests factors i intentar transformar la realitat 

té estratègies al seu abast que ja han mostrat la seva potència per modificar posicions 

passives o distants ver l’escolarització dels seus fills i vers la seva implicació en el 

procés d’escolarització. Ens estem referint  a bones i estructurades accions d’acolliment 
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per part de l’escola i a plans específics per a motivar les famílies a millorar la seva 

relació amb l’escola poden.  

 

Com ja hem assenyalat anteriorment, atesa la situació que viu l’escola, altre element que 

cal tenir en compte quan s’aborda la relació famílies immigrades i escola, són les 

condicions socials i econòmiques que afecten a les famílies i que actualment no són 

gaire bones atesa la crisi econòmica i social que pateix la nostra societat i que afecta de 

forma important a les famílies immigrades. Cal tenir en compte que aquesta situació de 

crisi incideix de forma negativa en la implicació i interès de les famílies en el procés de 

relació amb l’escola. Les famílies tenen la urgència de donar respostes a  altres 

necessitats abans d’interessar-se i implicar-se en projectes de participació escolar, una 

participació que potser no acaben d’entendre en tota la seva dimensió. 

 

Si en parlem de com les famílies veuen i viuen l’escola hem de dir que moltes famílies 

veuen l’escola com un espai que pot donar als seus fills oportunitats de formació que 

ells no han tingut i veuen a les mestres com persones que representen el saber i com la 

persona que els pot solucionar bastants problemes i els pot ajudar en l’educació dels 

seus fills. En general tenen bon concepte de l’escola i de la feina que està fent el 

professorat, per tant la predisposició de les famílies vers l’escola és bona.  

 

Més d’una mestra comenta que moltes mares els demanen que elles les 
ajudin a fer determinades coses com que el nen mengi més, que s’acostumi 
a treure els penyals per la nit... Les mares diuen que els nens a elles no els 
fan cas i en canvi a la mestra sí. Les mestres ho expliquen com una qüestió 
negativa i de falta de responsabilitat de les famílies. (Observació, diari de 
camp) 

 

Les famílies, tot i la diversitat interna del col·lectiu, demanen a l’escola que  ensenyin 

als seus fills tot el que puguin per tal que tinguin un futur millor que el que han tingut 

els pares. Les famílies deleguen totalment la responsabilitat de l’aprenentatge dels seus 

fills a l’escola i per tant  donen al centre el “saber absolut” en determinats temes. 

 

Moltes de les mares amb les que hem connectat al llarg del treball de camp 
fan èmfasi en el fet que els seus fills i filles aprenen, i que quan arriben a 
casa saben coses, expliquen, comenten... i que això els dóna una sensació de 
tranquil·litat i seguretat. (Observació, diari de camp) 
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El que actualment demana l’escola a les famílies immigrades és que donin suport a la 

seva tasca des de casa. Que s’impliquin en el procés d’aprenentatge dels seus fills en els 

horaris no escolars: fent, per exemple, acompanyament en els deures que tenen els fills 

cada dia. L’escola també demana a les famílies que assisteixin a les entrevistes amb la 

mestra, que controlin l’agenda per estar al cas de les notes que els poden dirigir les 

mestres, que responguin a les demandes de l’escola si hi ha algun incident i que 

acompanyin el fills a l’escola fent el possible per arribar puntuals a les hores d’entrada i 

sortida.  
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3.3. Escola El Farriol. 

 

3.3.1. El context. 

 

L’escola està situada en un barri de classe treballadora de Barcelona. Antiga perifèria de 

la gran ciutat, el barri va viure un important procés d’industrialització al llarg dels 

segles XIX i XX i la posterior substitució de les grans fàbriques per conjunts 

d’habitatges han fet que el barri tingui una notable densitat de població. Fins i tot les 

cases i els tallers de planta baixa que hi havia al barri han deixat lloc durant els darrers 

vint anys del segle XX a nombrosos blocs d'habitatges.  

 

Socialment, podem caracteritzar el barri com un barri obrer. El barri va acollir bona part 

de la immigració procedent d’Espanya i en l’actualitat també acull immigració de la 

resta del món. Amb tot, la gent que hi viu és principalment autòctona, tenen un 17% 

d’immigració que ha arribat en els últims anys i moltes d’aquestes famílies escolaritzen 

els seus fills a l'escola D.  

 

No es tracta d’un barri degradat ni problemàtic. Si no fos pels vestigis del petit poblet 

que va ser, pels parcs que s’han construït en el solar que ha deixat alguna de les antigues 

fàbriques,  pel petit comerç que encara perdura al barri i la vida que s'aprecia pels seus 

carrers, podríem caracteritzar-lo com un barri dormitori. Al barri hi ha una vida 

associativa força intensa.Val a dir que ningú de l'escola ens ha dit res sobre això mentre 

hi érem, i que el centre no te relació amb cap associació d’immigrants, només amb 

l’associació de veïns. 

 

3.3.2. L’escola. 

 

L'escola ocupa un edifici de quatre plantes, separat del pati pel porxo i unes escales. El 

pati és petit i s'hi diferencien dues zones: la que ocupen els alumnes més grans i l'espai 

reservat per als més petits (que disposa d'un tobogan). 

 

L'interior de l'edifici està molt cuidat i les aules són amplies. El professorat n'està molt 

content i sovint hi fan referència. A les parets de l'escola hi ha molts dibuixos fets pels 

mateixos nens i això fa que l'espai sigui realment agradable. 
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Els pares poden passar al pati a esperar als fills i fins i tot poden passar a les aules, no hi 

ha cap normativa que ho impedeixi. 

 

Quan els pares han de dir alguna cosa a la directora del centre, ho comuniquen a la 

portera, que els durà fins al despatx de direcció (a la primera planta): a la planta baixa 

no hi ha cap espai condicionat per fer esperar a les famílies. Tampoc hi ha sala de 

reunions: les famílies es reuneixen amb els membres de l'equip directiu o amb els 

mestres al mateix despatx de la directora o bé en alguna aula o en alguna de les tres 

sales de tutories. La directora afirma que no hi ha manquen espais. 

 

El centre es va crear el 1965 i va començar amb dues línies. Era un centre molt 

tradicional en les seves pedagogies (molts dels seus professors eren vells mestres del 

franquisme) i la gent del barri no escollia aquesta escola. Amb el temps, però, com que 

hi havia places vacants, quan van començar les onades migratòries, es va anar omplint 

amb alumnat immigrat, fins al punt que en moment actual els alumnes membres de 

famílies immigrades constitueixen el 85% de l’alumnat.  

 

A la escola es queixen que fa deu anys, el consorci d'educació de l'ajuntament de 

Barcelona podia haver distribuït millor els alumnes, però van crear aquesta escola 

“ghetto” que “ja els hi va bé”, afirmen alguns professors del centre. Fa uns anys es va 

renovar tota la plantilla amb professors joves, però l’any passat davant la intenció del 

consorci de tancar l’escola en un futur pròxim i atès que no es prenien mesures per 

millorar la situació, la direcció de l’escola va dimitir. Es tractava d’una mesura de 

pressió, però ràpidament la direcció va ser substituïda i les reivindicacions del centre no 

varen ser ateses. 

 

És molt probable que aquest centre tanqui i que el seu alumnat s’unifiqui amb el d'una 

escola propera. L’any passat van intentar que part de l’alumnat de l'altra escola vingués 

a aquest centre perquè l’edifici està bé, però les famílies de l’altra escola s'hi van 

oposar. I és que aquest centre te “mala fama” per ser un “centre de sudamericans” i amb 

una alta concentració d’alumnat estranger. També es diu que a l'escola no s'hi parla 

català, tot i que és la  llengua vehicular i els nens el parlen perfectament. Com en moltes 

altres ocasions, la imatge que és té de l'escola no s'ajusta al que l'escola és i fa en la 
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realitat. Parlant amb el conserge de l'escola, un dels fets que  ha promogut aquesta 

imatge distorsionada “és que fa uns anys els dissabtes es van fer servir els espais de 

l’escola per ensenyar àrab i al pati es veia molta gent amb robes àrabs i s’espantava la 

gent que passava per davant”. 

 

El cas és que l’escola té mala fama al barri, a banda de la matrícula viva (que tan 

alumnes com professors consideren que distorsiona el ritme de treball a l’aula), el nivell 

acadèmic que s’hi imparteix és baix (d'això n'hem parlat tant amb pares i com amb el 

professorat i tant entre els  uns com entre els altres n'hem trobat que hi estan d'acord i 

d'altres que ho desmenteixen: fins hi ha mares que afirmen que estan molt contentes 

amb el nivell i ens diuen que a l’escola s'ofereix una atenció molt personalitzada). En tot 

cas, les valoracions negatives, que també hi són, sumat als desacords amb el consorci 

d’educació, la dimissió de l’anterior direcció i la imposició de l’actual, fan que el clima 

del centre estigui enrarit. 

 

A l'escola encara no tenen clar si el Departament ha notificat oficialment el tancament 

del centre, però en el moment de fer el treball de camp, la darrera informació disponible 

assenyalava que no els deixaven obrir la preinscripció per a P3 de l’any que ve (ni pels 

cursos corresponents on aquest any no tenien alumnes: P4 i 1r de l’any que ve). S’ha 

començat, doncs, el procés de buidatge d’alumnes d’aquesta escola, que permetrà que 

una altra escola del barri ocupi aquest edifici i es consumi la fusió d’ambdues escoles (o 

la desaparició de D, que és com realment es viu a l’escola tot aquest procés). Tota 

aquesta informació ha generat confusió entre les famílies que han començat a dir que 

l’any que ve l’escola serà clausurada. Per això la direcció va haver de convocar una 

reunió d’urgència i informar que “tots els alumnes podran acabar la seva escolarització 

al centre”. 

 
Professora: “la otra escuela, es un centro experimental piloto, una escuela abierta...” 
Mare: “todo lo que quieras pero son xenófobos!” 
Professora: “como no hay dinero y no les hacen la escuela que les prometieron, 
pues nos cierran a nosotros y les dan nuestro edificio...”, “preguntad cuánto 
pagan por las extraescolares!”. 
Mare: “Una se siente desamparada...” 
Professora: “hace 10 años que tendrían que haber evitado que esto pasara 
aquí...el consorci dejó que esto pasara...”  (Observació, diari de camp) 
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A més, el procés genera problemes a les famílies: no poden escolaritzar els germans 

petits en aquesta escola i per això algunes han pres la decisió d’abandonar el centre. 

Aquestes situacions poden accelerar encara més tot el procés. 

 

En l'actualitat l'escola té una sola línia, però no té ni P3 ni P5. En total hi ha 113 

alumnes (el nombre és aproximat: hi ha molta mobilitat i cada setmana canvia).  

 

Dades de l'alumnat 

 

Dels 113 alumnes que en l'actualitat hi ha a l'escola, 75 són d'origen llatinoamericà, 15 

europeus, 10 asiàtics,  2 del Marroc i 2 de la resta d'Àfrica. El 85% de l'alumnat del 

centre és membre de famílies immigrades. Només 11 dels 113 alumnes tenen un pare o 

mare de nacionalitat espanyola. 

 

A data 1 de febrer de 2011, al centre hi havia 20 alumnes d'incorporació tardana (un 

18% de l'alumnat) i 27 alumnes eren considerats amb risc d'exclusió social (un 24%). 

 

L'elevat percentatge d'alumnes d'incorporació tardana està provocat pels alumnes que 

s'incorporen al centre a través de la matrícula viva: al llarg d'un curs pot haver-hi fins a 

deu noves incorporacions d'alumnes en un sol grup. Això fa que el ritme de les classes, 

els professors i els alumnes s’hagin d’adaptar contínuament a canvis en el grup.  Amb el 

temps, el professorat s'ha adaptat a aquesta situació i ha desenvolupat estratègies i 

mecanismes per incorporar aquest alumnat a l'aula i minimitzar-ne els efectes negatius. 

Una de les professores entrevistades diu que “els alumnes estan acostumats” i que han 

desenvolupat una dinàmica de solidaritat i d'atenció cap als nens nous perquè ells 

mateixos han viscut aquests mateixos processos d'incorporació tardana. Així, s'ha 

establert que uns nens facin de tutors dels altres, els ensenyin l’escola i els expliquin 

com funciona. Durant la realització del treball de camp, hem pogut escoltar pels 

passadissos converses i explicacions entre alumnes tutors i alumnes de nova 

incorporació. 
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Dades del professorat 

 

A l'escola hi treballen 14 professors (2 al cicle infantil, 2 al cicle inicial, 3 al cicle mitjà 

i 3 al cicle superior, a més del mestre d'educació física, els dos d'anglès , i el de religió). 

El canvi de direcció i el futur incert del centre s'ha viscut amb inquietud i ha provocat 

tensions entre el professorat i entre aquest i l'equip directiu. Hi ha força professors que 

estan molt compromesos amb el futur de l'escola i que es mostren propers a les famílies. 

 

Dades de les famílies 

 

Les famílies que duen els seus fills a l’escola D, són famílies de classe treballadora i 

moltes en l’actualitat estan a l’atur.  La majoria són d’origen estranger (ja hem dit que el 

85% de l’alumnat és membre de famílies immigrades). Més enllà d’això, algunes 

d’aquestes famíles es troben en situació irregular (la  directora afirma que al voltant 

d’un 5% de la població de l’escola es troba en aquesta situació irregular: el pare d’una 

de les famílies que vam entrevistar havia estat expulsat del país per no tenir en regla els 

permisos de residència).  

 

L’elevada mobilitat és una altra de les característiques  d’aquesta població: són 

habituals tant les altes com les baixes d’alumnes: al mes de gener s’havien incorporat 20 

nous alumnes al centre (ja hem parlat de la matrícula viva, una de les principals vies 

d’entrada d’aquest nou alumnat) i se n’havien donat de baixa 10 (bé per trasllat de 

domicili, bé per canvi de país).  

 

Els principals països d’origen són llatinoamericans, i també hi ha famílies russes, 

ucraïneses i xineses, entre d’altres. 

Pel que fa a les famílies autòctones, el nivell d’estudis és molt baix. La direcció de 

l’escola assenyala que la majoria de les famílies fan jornades laborals molt llargues i 

això, segons alguns mestres, fa que la seva implicació en les activitats acadèmiques dels 

seus fills i, més en general, en la vida de l’escola, sigui molt reduïda. De fet, durant la 

realització del treball de camp hem pogut observar que, a diferència del que passa a 

moltes altres escoles que viuen situacions socials més normalitzades, molts alumnes 

tornen sols a casa. L’AMPA també se’n ressent: la seva activitat i la implicació de les 

famílies és molt minsa. 
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Les famílies autòctones es lamenten que l’elevada concentració de població immigrada 

al centre fa que el nivell acadèmic de l’escola sigui més aviat baix. La directora i el 

professorat amb qui hem parlat coincideixen en aquest diagnòstic, tot i que també ho 

atribueixen al pobre bagatge acadèmic de la majoria de les famílies. En tot cas, des del 

punt de vista d'algunes famílies, la gran concentració d’alumnes immigrats és un 

problema. Algunes famílies es queixen que la composició social de l’escola no 

reflecteix la composició social del barri: 

 

Pare autòcton: “Han creat un ghetto aquí! [...] I la gent de fora és la primera que li 
va malament perquè no s’integra amb catalans [...] el Consorci està matant aquesta 
escola i no és per la gent de fora [...] Al barri hi ha un 15% d’immigració i a 
l’escola un 85%, no és cap reflexa de la societat!”. 
Mare autòctona: “Aquí no hay catalanes y en las otras escuelas no pasa lo que 
pasa aquí” 
Directora: “Teniu raó en això però és la nostra realitat” 
[...] 
Pare autòcton: “No hay fuerza social de padres” 
Mare estranegra: “En esta reunión me queda claro que el problema somos los 
inmigrantes... Todo el rato se está hablando de eso...” 
Pare: “No hay AMPA, no nos conocemos porque somos de lugares distintos del 
mundo...” 
Directora: “Vuestros hijos justamente viven una gran riqueza...” 
Pare: “viven todas las riquezas menos las del sitio en el que viven...”, “la realidad 
del colegio es que la gente del barrio no quiere venir” 
Professora: “Hablad con vuestros hijos y preguntadles, pensad en ellos antes de 
tomar decisiones de cambiarlos de escuela, que sufren mucho...”. (Observacions 
d'una reunió de famílies convocada per l'escola, diari de camp) 
  

En finalitzar la reunió els pares autòctons comenten a la investigadora que estava 

present a la reunió que estan encantats amb l’escola però no amb les realitats que 

coneixen les seves filles, perquè no fan amics amb els companys d'altres països i els 

pares no participen, ja que tenen altres realitats i necessitats. Malgrat això, però, en 

altres contextos tant els pares com els professionals de l'escola neguen que hi hagi 

xenofòbia i més aviat subratllen la bona convivència en aquest centre en contrast amb el 

que passa en altres (vegeu la primera cita transcrita d'aquesta escola). 

 

Per altra part, el baix poder adquisitiu de les famílies fa que no es puguin fer gaires 

activitats extraescolars: els grups no s’omplen i algunes de les que inicialment es 

proposaven s’han hagut de tancar. Per la mateixa raó, algunes famílies no poden pagar 
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el material escolar ni les activitats complementàries, de manera que les activitats que 

organitza el centre s’han hagut de reduir per adaptar-se als recursos disponibles. 

 

3.3.3. Direcció i organització del centre. 

 

L’equip directiu és nou. La directora és nova d’aquest curs i prové de Serveis Educatius 

del Centre de Recursos Pedagògics del Consorci de Barcelona. És la primera vegada 

que és directora d’un centre educatiu. La va nomenar el Departament, arrel de la 

dimissió de la direcció anterior, provocada pel rebuig a la decisió del departament de 

tancar l'escola. En desacord total amb la decisió d'anar tancant cursos i, a mesura que 

quedés buit, aprofitar l'edifici  per instal·lar-hi l'altra escola del barri, l'anterior direcció 

va dimitir per fer pressió sobre el Departament, però el Consorci va admetre la dimissió 

i va posar una nova direcció sense desfer cap dels passos que encaminen a l’escola cap 

al tancament. L’antiga directora ara és una mestra més de l’escola. La cap d’estudis se’n 

va anar a un altre centre. 

 

En l'actualitat l'equip directiu està integrat per la directora que va nomenar el  

Departament, la cap d’estudis i la secretària, que eren mestres de l’escola i que no 

volien formar part de la direcció, però que s'hi van veure obligades. Evidentment, les 

condicions com s'ha constituït l'equip en condicionen el funcionament i genera 

dificultats al si de l'equip directiu. Per altra banda, l'equip es considera com de transició: 

la directora fa només 4 mesos que és a l’escola i té clar que el seu càrrec és 

“provisional”, en la mesura que l'objectiu final és conduir l'escola al seu tancament. 

Aquesta situació es fa palesa en l'actual direcció. Amb tot, sembla que el procés de 

tancament serà lent: en 4 anys es fusionarà l’escola D amb l'altra escola del barri. 

Aquest curs no s’inscriuran nens ni a P3, ni a P4, ni a 1er. Cada any tindran menys 

alumnes. I menys mestres i altres recursos i professionals. 

 

Aquesta progressiva pèrdua de professorat també condiciona la feina que es fa al centre: 

la directora afirma que ella posa les seves energies perquè el professorat faci bé la seva 

feina i perquè els alumnes no pateixin la situació en què es troba l’escola. Altres 

qüestions, com ara la  participació de les famílies són més que secundàries. Segons la 

direcció és una pèrdua de temps i energia perquè no volen participar. Sorprèn la 

contundència amb què s'afirma això, més quan la directora només porta quatre mesos al 
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centre i abans no havia estat mai directora. També perquè no és del barri i no coneix bé 

la realitat de les famílies: en una ocasió ens va comentar que els nens se’n van sols a 

casa perquè viuen a prop i una mestra la va corregir dient que el motiu és que la majoria 

dels pares d'aquests nens treballen i que no poden venir-los a buscar.  

 

Tot i això, la disponibilitat de la direcció cap a les famílies és bona si demanen alguna 

cosa, però no s'emprenen iniciatives ni per apropar-s'hi, ni per impulsar-ne la 

participació (un objectiu, d'altra banda, que considera que no es pot assolir). A la 

“reunió d’urgència” que va convocar la direcció de l’escola per aclarir als pares i mares 

els rumors de tancament, la directora es va mostrar propera a les famílies i va donar un 

missatge clar de que l’escola no tancava i que tots els alumnes de l'escola podrien 

acabar els seus estudis de primària al centre. Va ser aquest l'únic missatge que va voler 

deixar clar, a la sortida de la reunió ens va explicar que creu que si hi ha famílies 

autòctones que no volen estar a l’escola se n’han d’anar – que no es poden dedicar 

gaires energies a convèncer-los. En la seva manera d'actuar davant d'aquest procés de 

tancament, sembla que es fa evident una certa actitud de conformitat o (millor) de 

resignació: ha assumit un paper i el desenvoluparà sense grans resistències. No creu que 

es pugui canviar res, sobretot de cara a les famílies. 

 

La participació al Consell escolar és molt baixa. El dia d’inscripcions de famílies 

candidates per les eleccions del Consell Escolar, no hi venia cap família. Dels tres 

candidats finalment presentats, dos ja en formaven part. Malgrat això, des de l'escola no 

es fa res per fomentar la participació de les famílies. A banda d'això, s'aprecia una gran 

proximitat, cordialitat i afinitat entre la directora, la cap d’estudis i la representant de 

l’AMPA quan treballaven pel Consell escolar (mig en broma, reien perquè ho decidien 

tot elles perquè no venia cap pare).  

 

AMPA 

 

La relació de la directora amb l’AMPA és bona, però la primera es queixa que això li 

exigeix treballar fora de l'horari laboral normal, fins i tot dedicar-hi dies lliures. Ara 

mateix, però (Gener 2011), no hi ha AMPA perquè ha dimitit la representant i ningú 

se'n vol fer càrrec.  
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Només 25 famílies formen part de l'AMPA. Això fa que la seva activitat sigui molt 

reduïda (a banda de mantenir vacants els càrrecs i la representació de l'AMPA): aquest 

curs només feien una activitat extraescolar, l'anomenada “creativitat” (en la que hi fan 

plàstica i teatre). Només hi ha 6 nens apuntats.  El dia que vam anar a observar aquesta 

activitat només n'hi havia 3.  L'educadora es queixava  que no podia planificar, perquè 

els nens no assisteixen tots els dies. 

 

Les altres activitats que fins ara organitzava l’AMPA eren la festa dels reis mags, la de 

Carnestoltes i la festa de final de curs. Tant els mestres com els pares assisteixen a 

aquestes celebracions.  

 

Pel que fa a les nacionalitats de les persones vinculades a l'AMPA, hem de dir que la 

seva composició no respon a la presència d'aquestes nacionalitats al centre: els 

autòctons hi estan clarament sobrerepresentats (només una família immigrada, d'origen 

argentí, hi participa activament). La que fins ara era la representant de l’AMPA és una 

dóna autòctona molt activa i reivindicativa, però que es trobava bastant sola organitzant-

ho tot. Ens explica que la poca participació de les famílies està provocada, en part, 

perquè treballen moltes hores al dia i no tenen una xarxa social a la qual deixar els fills 

per poder-se implicar en l'organització d'activitats: “no tenen temps per a res”. Al mes 

de Desembre, la representant – que té una malaltia greu- va haver de plegar i el relleu 

provisional l'ha fet una mare que ens ha dit que està valorant de treure els seus fills de 

l’escola “perquè no hi ha catalans i no fan amics”.  

 

Com que ningú més vol assumir la gestió de l’AMPA, en deixar l'observació del centre 

podríem dir que en la pràctica l'AMPA ha deixat d'existir. Com hem dit, la direcció ha 

decidit no fer cap pas per impulsar-la novament atès que no servirà per res perquè les 

famílies no volen participar. 

 

3.3.4. Projectes del centre. 

 

La identificació dels projectes en què està implicada l'escola o que l'escola té en marxa, 

no ha estat fàcil. La directora no ens va poder facilitar informació escrita de cap 

projecte: no vam poder localitzar el PEC i els altres projectes no estaven actualitzats. 

Sembla que hi ha un desordre de papers important i el traspàs de la informació entre els 
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diferents equips directius encara no s'ha acabat de tancar del tot. Tanmateix, la directora 

en explica que un dels elements importants del Projecte Educatiu de Centre és l'aposta 

per integrar els alumnes de diferents cultures i l’aposta per l'excel·lència educativa. Tots 

dos objectius, ens explica, els porten a terme a través de projectes d’innovació com el 

projecte lingüístic (que defineix el paper del català i l'aplicació de la immersió 

lingüística als alumnes estrangers), el Pla d’Immersió Lingüística (pla de formació dels 

docents, més  servei educatiu LIC que un cop per setmana “vigila l’ús del català” i dona 

suport a l’aula de acollida), Pla d’Autonomia (que prioritza la millora dels resultats 

acadèmics i la cohesió social mitjançant el recurs de la biblioteca, l'aula de ciència, les 

noves tecnologies, l'aula de música, una bibliotecària cada dia, colònies finançades o 

subvencionades, acollida matinal i servei de tarda subvencionat). També tenen el PEIE 

(un projecte d’innovació en l'ensenyament de l’anglès en el que hi participen 3 

especialistes que treballen en 3 grups desdoblats i que fan ús de diferents metodologies 

d’aprenentatge) i el PUNTEDU (projecte de foment de la lectura que consisteix en 

mantenir la biblioteca oberta cada dia de 17 a 18 per als alumnes de 3er a 6è, sessions 

de biblioteca desdoblades i classes de lectura col·lectiva).   

 

Per contra, no tenen Pla d’Entorn, ni Pla d’Acollida. 

 

Un cop acabada l'etapa del treball de camp, quan cercàvem més informació sobre 

l'escola i el seu entorn, a internet vam localitzar un blog de l'escola del qual ningú no 

ens n'havia parlat. En un dels posts del blog, es feia una defensa de l'escola i es criticava 

la decisió presa pel Consorci d'Educació de Barcelona. Al post apareixia aquesta llista 

de projectes i iniciatives de l'escola que, com veiem, va molt més enllà de la informació 

que ens va (poder) facilitar la directora de l'escola: 

 

“Amb el seu projecte educatiu, l'escola dóna garanties a les famílies per a 
l’escolarització de qualitat dels seus fills, com es demostra a través de la 
realització, amb molt d’èxit, de diferents projectes educatius: 

• Projecte Punt-Edu, premiat i valorat per diferents entitats 
• Pla de llengües estrangeres  
• Ràdio escolar 
• Cinema a l’escola 
• Teatre escolar  
• Pla d’immersió lingüística,  
• Coral intergeneracional amb La Residència d’avis,  
• Programa Escuelas viajeras  
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• Projecte Universitat-escola,  
• Programa La família a l’escola,  
• Coordinació Primària-secundària,  
• Participació com a reporters del canal 3cat24.cat 

Enguany els nostres alumnes han obtingut diferents premis pel seus 
treballs: 

• Premi a la millor crítica literària per a alumnes de 5è,  
• Premi al millor punt de llibre per a una alumna de P3,  
• Tres premis en els Jocs Florals del districte,  
• Un participant seleccionat als Jocs Florals de Barcelona,  
• Un premi a la Mostra de Produccions Audiovisuals i Blocs Escolars en 

la modalitat de ràdio escolar.” (Documentació extreta del blog del centre 
a internet) 

 

Aquesta informació no l'hem poguda contrastar. Més enllà d'això, entenem que ens 

informa del desencaix que actualment hi ha entre la direcció i, com a mínim, part del 

professorat. 

 

3.3.5. Serveis educatius i altres serveis o entitats de l’entorn. 

 

A més dels recursos i professionals propis, el centre compta amb el suport d'un assessor 

del Pla  LIC que un cop per setmana dóna suport a l’aula d’acollida.  

 

També compten amb el suport d'una professional de l'EAP que els assessora sobre els 

casos d'alumnes amb necessitats educatives especials. 

 

Gairebé no mantenen cap contacte amb entitats de l’entorn. La directora afirma que no 

té ni idea del que passa al barri, que no el coneix. 

 

Una professora que és del barri, tampoc sap si hi ha vida associativa o no en el 
barri, sembla que el concepte d’associació tampoc el tinguessin clar, em parlen 
del centre cívic, la piscina... (Observació, diari de camp) 
 

L’associació de veïns del barri ha donat suport a l’escola en el tema del tancament. 

L'any passat es van reunir amb l’AMPA per mirar de fer-ne una defensa conjunta poder 

plantejar-ho de forma conjunta. No es relacionen amb cap altre entitat del barri. Cada 

vegada que n'hem parlat s'ha fet evident que aquest tema ni l'han treballat, ni està entre 

els seus objectius.  
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3.3.6. Els processos d'acollida de les famílies i els canals de comunicació. 

 

Altres anys l'escola organitzava una jornada de portes obertes, perquè les famílies que 

podien estar interessades a inscriure els seus fills a P3 poguessin veure el centre i 

conèixer el professorat. Enguany, però, no s'han organitzat perquè el curs que ve no hi 

haurà P3. Una mestra ens comenta que solien venir unes 10 famílies, no més.  

 

Després d'aquesta jornada, un cop matriculats els infants i un cop començat el curs, la 

primera setmana de classe es fa una reunió on es convida a totes les famílies de l'escola i 

a la que assisteix tot el claustre, la direcció i l’AMPA. En aquesta sessió es presenta 

l’escola, s'explica quin és el seu funcionament i es presenta el professorat, els altres 

professionals que treballen al centre i l'AMPA. Després cada tutor convoca a cadascuna 

de les famílies per la reunió d’inici de curs.  

 

Aquestes reunions particulars del tutor amb els pares de cadascun dels seus alumnes les 

demana cada tutor una vegada han passat un o dos mesos de l’inici de curs. El tutor 

prioritza aquells alumnes que tenen algun tipus de problema o que per alguna qüestió 

cal parlar amb els seus pares (“perquè si un nen és problemàtic, la tutora demana 

reunió”). Si la família no pot adaptar-se a l’horari que se li ofereix, el professorat mira 

d'adaptar-se a les possibilitats de la família: l’horari de les reunions és bastant flexible 

degut a la poca disponibilitat horària de les famílies (una mestra d’infantil ens comenta 

que fa les reunions després de les 17h, fora del seu horari laboral). Una mestra de 4t ens 

comenta que ella “ho faig malament de cara als companys, als altres mestres” perquè si 

cal, si no els pot localitzar en l'horari laboral, ella truca als pares a la nit, i de vegades ha 

quedat un dissabte al matí a la plaça. Aquesta mestra diu que troba importantíssim 

comunicar-se amb les famílies. Aquesta estratègia fa que la disposició dels pares i 

mares sigui molt bona: “t’has de guanyar al nen i a la família” i que així, la feina és 

més fàcil i té millors resultats.  Comenta que quan els mestres es mostren poc 

disponibles, les famílies “la lien a la mínima” (val a dir que aquesta mestra es mostra 

molt implicada, tant amb l'escola en general, com amb els seus alumnes). 

 

No es fa cap reunió més si no és que, de manera extraordinària, se n'hagués de convocar 

per resoldre algun tema. Si la família vol parlar amb alguna mestra o tutora, ho demana 

per l’agenda o a la porta. El temps per donar cita és entre 1 i 2 setmanes (a l'escola 
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consideren que és bastant ràpid). Poques vegades es demanen aquestes reunions per part 

de la família.  

 

3.3.7. La participació de les famílies a l'escola. 

 

Abans ja hem comentat que no s'emprèn cap iniciativa especial per promoure la 

participació de les famílies i que aquesta qüestió no és, ni molt menys prioritària (més 

aviat s'ha deixat resignadament de banda). Tanmateix, hi ha moments en què l’escola la 

convida a les famílies. I diem “convida a les famílies” més que no pas “convida a la 

participació de les famílies”, ateses que aquestes són les activitats que es proposen: 

 

Al cicle d'educació infantil sí que es fan més esforços per a la participació de les 

famílies: a P3, un dia es convida les famílies a l’escola, a veure una sessió de 

psicomotricitat conjunta entre pares i nens; a P4, es fa una activitat sobre els sentits, per 

a nens i pares; a P5 es fa la biblioteca per a nens i pares. A totes les activitats hi 

assisteixen força famílies ja que els mestres condicionen la participació del nen a la 

presència d’algun familiar seu, i els pares saben que si no venen, el seu nen no pot 

participar. 

 

3.3.8. La relació professorat famílies. 

 

Més enllà d'aquestes trobades formals, els moments de sortida de l'escola ofereixen una 

altra possibilitat de contacte entre els pares i mares i el professorat. L'escola obre les 

portes a l'hora de sortida dels alumnes i els pares passen al pati de l’escola. En aquest 

moment, aprofiten per parlar coses ràpides i puntuals (principalment amb les mestres 

d'educació infantil): si la nena  s’ha trobat malament, si no ha dinat bé, si s'han de donar 

els diners per pagar una excursió, etcètera. Si s’ha de citar els pares per a una reunió, 

s'aprofiten aquests moments per passar-los una nota amb l’hora de la cita. Els contactes 

per telèfon es fan servir gairebé exclusivament quan algun nen o nena no es troba bé (la 

mestra que hem esmentat abans és una excepció, com ella mateixa reconeixia). 

 

El contacte amb la conserge de la porta tant a l’entrada com a la sortida és molt càlid. 

Des del 2004 és a l’escola i té molt bona relació amb totes les famílies i alumnes, coneix 

el nom dels nens, els saluda efusivament cada dia i els cuida molt (s’encarrega de que 
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cap nen surti al pati sense abric i ens comenta que si un nen no duu entrepà ells li 

n'aconsegueix un: “que els nens són lo primer”). Això les famílies ho valoren molt. Els 

temes que parla amb les famílies, segons ella són temes poc importants però que 

generen relació i que és bo perquè les famílies agafin confiança. De vegades les famílies 

li preguntes coses que no ella no sap i ella amb molt bones formes els comenta on han 

d’anar a demanar-ho. Algunes famílies ens comenten que mai “es treu del damunt” un 

pare o mare que demana alguna cosa. Per la seva part, a la conserge li agrada molt la 

seva feina i diu que en aquesta escola està com no ha estat mai en cap escola. Li agrada 

que hi hagi famílies d’altres països. Els pares i nens són molt agraïts en aquesta escola, 

segons ella. Es sent molt respectada i en altres escoles no ha estat així. Ha observat que 

en altres escoles hi ha racisme i aquí no. Mai ha tingut problemes amb els pares i mares. 

 

L'altra via de comunicació amb les famílies és l'agenda. De fet, és la principal via de 

comunicació escrita entre les famílies i els mestres de primària (a infantil, com que els 

petits que no tenen agenda, fan servir les circulars que es donen en mà a la sortida de 

l’escola). Als mestres els agrada aquesta via, que consideren que funciona bé. Les 

circulars són una altra via. També hi ha un Taulell a l’entrada on es pengen 

informacions per a les famílies i de vegades a  la porta de fora també hi pengen notes 

per a les famílies. Des de comunicacions de l’AMPA, fins a la convocatòria de la reunió 

d’urgència:  

 

“Us recordem que aquesta tarda a les 17hs hi ha reunió per a TOTS ELS 
PARES/MARES de l’escola al menjador per DESMENTIR els rumors de 
tancament de l’escola. Tot l’alumnat que assisteix a aquesta escola acabarà la 
seva escolarització en aquest centre. Per a qualsevol dubte dirigir-vos a 
direcció”. (Observació, diari de camp) 

 

A la porta de vidre d’entrada a l’edifici també s'hi pengen comunicacions per a les 

famílies, i el dia de la reunió d’urgència hi havia un taulell mòbil d’informació a 

l’exterior de l’edifici, sota el porxo, on es cridava a les famílies perquè assistissin a la 

reunió. 

 

Les entrades i sortides de l'escola estan regulades de la següent manera: els alumnes 

d’educació infantil i cicle inicial entren i surten per una porta i les mestres es queden 

amb ells a les escales esperant als pares i mares. Els alumnes de cicle mitjà i superior 
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entren i surten sols per l'altra porta. Tots els pares i mares poden entrar al centre, 

normalment ho fan fins al pati però no hi ha cap normativa que els impedeixi entrar fins 

a l’aula (ara bé, la conserge “creu” que els pares de primària no poden passar, de manera 

que aplica aquesta “norma” que realment no existeix). També és cert que si algun nen 

està malalt, la conserge és l’encarregada d'acompanyar-lo fins als seus pares, que no 

entren a l’aula a recollir-lo (hi ha, doncs, un cert repartiment dels espais: uns són 

accessibles a les famílies, uns altres no). En un moment es va pensar que només 

entressin els pares dels alumnes d’infantil, però no es va portar a terme. A l'hora de la 

veritat, només els pares d’infantil entren  de manera més o menys habitual, i la resta de 

pares ho fan quan necessiten alguna cosa. Les mestres van demanar als pares que 

s’apropessin i no cridessin als nens des de lluny per poder controlar millor. Quan ve un 

altre familiar que no és l’habitual, han de trucar abans (van tenir un ensurt fa uns anys 

amb un nen, que se'l va endur algú que no se l'havia d'endur).  

 

Aquestes són algunes de les observacions realitzades durant les estones d'entrada a 

l'escola: 

 

“La porta s’obre a les 8.55  i tanca a les 9.05. La majoria dels adults que porten 
els nens són estrangers. Algunes de les mares venen amb dos nens o més de la 
mateixa edat i nacionalitat (per incompatibilitat amb els horaris de la feina, 
s’organitzen perquè algú més o menys proper porti els nens).” (Observació, 
diari de camp) 
 
“La conserge saluda a totes les famílies i nens quan van entrant i li comenten 
missatges per als mestres: porta una nota per a la Isabel... No hi ha cap mestre a 
la vista quan és l'hora d’entrada. En educació infantil recullen als nens dalt de 
les escales i els porten a les aules. Els alumnes grans entren sols a l’edifici i van 
fins a l’aula. Algunes mares entren al pati però la majoria es queden al carrer.” 
(Observació, diari de camp) 

 

A la sortida:  

 

“S’obre la porta a les 16.50 i tanca a les 17.10. Quasi no hi ha contacte entre 
mares i mestres. Algunes de les mestres d’infantil es queden a dalt de l’escala i 
només una es queda abaix –més a prop dels pares.” (Observació, diari de camp) 
 
“Les mares i pares arriben fins a un metre aproximadament de les professores. 
Són principalment dones sudamericanes molt joves, alguna ucraïnesa. Es 
barregen nens i pares al pati i no es demana cap documentació. Les portes 
queden obertes i la conserge es queda a la porta vigilant l'entrada i la sortida 
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de famílies i nens, saluda a cadascun dels nens. Les famílies entren al pati on 
esperen als nens/es. Hi ha famílies que s’emporten més d’un nen (porten nens 
d’altres pares).” (Observació, diari de camp) 
 
“Diversos dies em fa la sensació de que hi ha una mica de descontrol; una 
vegada en sortir demano si tanco la porta i la directora dubte i desprès em diu 
que sí, fa la impressió que no hi ha regles.” (Observació, diari de camp) 

 
 

3.3.9. Famílies immigrades i escola. 

 

Per facilitar la comunicació amb les famílies immigrades, a les reunions on es convoca 

els pares es parla en català i castellà. A banda d'això, ja hem dit que no o tenen cap pla 

d’acollida i no es fa res d'especial per acollir a les famílies d’origen immigrat ni hem 

detectat la participació de cap entitat (per donar suport a les traduccions, per exemple, ni 

cap mecanisme per fomentar-ne la participació. Quan de manem a la directora si fan 

alguna cosa per l’acollida de les famílies immigrades, ens diu: 

 

 “No, no, a les famílies les atenc jo però no, si ni s’apunten a l’AMPA...no tenen 
temps”, “ a vegades no tenen temps ni de fer l’entrevista...”. (Observació, diari 
de camp) 
 

I ens explica el cas d’una alumna que va arribar fa poc i que la mare no podia fer 

l’entrevista en cap moment perquè cuidava un avi. Abans ja ens hem referit a la 

flexibilitat horària a l'hora de concertar entrevistes com a mesura per adaptar-se als 

complicats horaris laborals de les famílies que, si bé no són específics de les famílies 

immigrades, entre elles són molt habituals tenint en compta quins són alguns dels 

nínxols laborals que algunes d'aquestes famílies ocupen de manera preferent. 

 

A l'hora de parlar de les diferents nacionalitats d'origen, la direcció del centre identifica 

algunes característiques com a pròpies de les famílies russes: amb elles, diu, no hi ha 

problemes a l'hora de cobrar les activitats (tampoc amb les xineses, “perquè venen de 

dictadures”), però participar, diu, participen poc, molt poc. Les famílies de l’Europa de 

l’est s’impliquen molt en l’educació dels seus fills, però ho ha fan de manera particular, 

ajudant-los, fent-los treballar; d'això no es passa al que podríem qualificar com a 

participació col·lectiva a l’escola.  
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En parlar de l'AMPA ja hem dit que mentre el 85% de les famílies de l’escola són 

immigrades, les que formen part de l’AMPA són gairebé totes autòctones. 

 

Finalment, també ens han indicat i hem pogut observar que la tendència entre les 

famílies és a relacionar-se amb pares o mares de la seva mateixa nacionalitat (a la 

reunió que va convocar l'escola i a la que vam poder assistir, les famílies es van asseure 

a l'aula agrupades per nacionalitats, a primera fila els autòctons). Si això en alguns casos 

obeeix només a qüestions de facilitat lingüística, en altres aquesta explicació no podem 

considerar que sigui suficient (en els cas de les famílies llatinoamericanes, per 

exemple). També ho podem veure d'una altra manera: els pares i mares autòctons 

gairebé no tenen relació amb els pares i mares d'altres nacionalitats. Per a l'altra part, a 

la reunió que acabem d'esmentar dels 30 pares i 6 mares que hi van assistir, només van 

parlar-hi 4, i tots eren nascuts aquí. 
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3.4. L’escola El Roure.  

 

3.4.1. El context. 

 

El Centre d’Educació Infantil i Primària El Roure es va crear l’any 1966. Ja fa més de 

20 anys que està al mateix edifici, prèviament havia estat en barracons. Està situat en un 

ciutat de la perifèria de Barcelona que té una població que ha crescut per l‘arribada de 

diversos fluxos migratoris, primer originaris de l’estat espanyol i posteriorment 

estrangers. Per aquest motiu podem dir que l’alumnat del centre sempre ha estat fills i 

filles de famílies immigrades.  

 

És una escola que en els anys 80 va viure una davallada del nombre d’alumnes –aules 

amb 15 alumnes- perquè algunes famílies van tornar a Andalusia i Extremadura. Ara la 

demanda de places per l’alumnat és cada any més gran i alumnes que han demanat plaça  

a l’escola es queden fora. 

 

La població del barri és principalment treballadora i ara està molt afectada per la 

incidència de l’atur en un percentatge molt alt.  

 

La porta principal del centre dóna a un carrer que és molt tranquil, mentre que la porta 

per on es fa la sortida i l’entrada de l’escola està ubicada en un carrer amb molts 

comerços i és molt transitat.   

 

3.4.2. L’escola 

 

L’escola en el document de presentació a la comunitat educativa es defineix com a una 

escola que treballa a través de: l’educació integral, l’educació democràtica, l’educació 

plural (respecte a la diversitat sociocultural i la coeducació), educació per una escola 

catalana, educació comprensiva (respectar la diversitat de capacitats i de ritmes 

d’aprenentatge), educació activa i escola oberta (afavorir la participació dels pares i 

mares en el procés educatiu i fomentar la participació de les famílies i de l’AMPA).  

 

El centre, segons la directora té bona fama entre les famílies per “estar cèntric, 

accessible, edifici maco, patis molt grans i poca immigració recent”. A l’AMPA també 
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comenten que la poca immigració estrangera és un altre dels motius principals d’elecció 

d’aquest centre per part de les famílies. Aquesta escola és una excepció respecte de les 

escoles del voltant ja que tenen molts més alumnes immigrats estrangers. Els barris on 

es concentra més la immigració estrangera té altres escoles més a prop que aquesta.  

 

El pati de l’escola té dues portes. Els alumnes de P4 fins a 6è entren i surten per la porta 

gran, mentre que la porta petita és utilitzada per l’alumnat de P3. 

 

A través de la porta principal de l’escola s’accedeix a un rebedor molt gran que no té 

cap cadira per a les famílies que esperen i es pobre en mobiliari. Aquest espai d’entrada, 

podríem dir que és una gran sala on hi ha un taulell d’anuncis per a la comunitat 

educativa i on es pengen missatges per les mares i pares. L’AMPA també penja les 

seves informacions al mateix taulell: loteria de Nadal, llistes pel cens electoral i un 

cartell que informa de les eleccions del Consell Escolar adreçat als pares sota el lema 

“participa-hi per millorar” que està fet pel Departament d’Ensenyament.  

 

Aquest CEIP manté contactes amb altres escoles, ja que fa intercanvi d’experiències 

amb escoles de primària i secundària del municipi. En ocasions també s’utilitza el pati 

de l’escola per fer activitats extraescolars amb d’altres col·legis, en aquest cas són 

activitats que gestiona l’AMPA. 

 

Dades dels alumnes  

 

L’escola té un nombre total de 462 alumnes. 150 són alumnes d’Educació infantil i els 

312 restants són de Primària. D’aquests alumnes el 10,2% són de nacionalitat 

estrangera. El nombre d’alumnes per zones d’origen és: 
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Nombre d’alumnes per zones d’origen 

Zona d’origen N º d’alumnes 

Espanya 415 

Unió Europea  1 

Centre i Sud-americà  31 

Àsia i Oceania 5 

Magreb  9 

Resta d’Àfrica 1 

Total  462 

 
        Font: CEIP El Roure 

   

És una escola de 2 línies. El nombre d’alumnes per cicle és: parvulari 150, cicle inicial 

103, cicle mitjà 101 i cicle superior 103. La ràtio d’alumnes per professor està entre 27 i 

28 alumnes. 

 

Aquest curs el nombre d’alumnes que s’ha incorporat tardanament a l’escola és de 17 

nois i noies. Els alumnes en risc d’exclusió social són 8, aquests són atesos per serveis 

socials. L’escola també atén a 14 alumnes de necessitats educatives específiques i a 14 

alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) amb dictamen de l’Equip 

d’Assessorament pedagògic.   

 

La mobilitat dels alumnes és molt diferent cada any, fa tres anys va haver-hi molta, 15 

alumnes es van donar de baixa, aquest curs ja s’han donat de baixa 6 alumnes.  

 

Les problemàtiques generals de l’alumnat provenen d’algunes famílies amb dificultats 

socioeconòmiques. El problema econòmic més freqüents és  no poder pagar el material 

escolar. Els problemes socials afecten a una minoria d’infants que van bruts i descuidats 

a classe.  Altra problemàtica són els infants amb greus trastorns de conducta que segons 

la direcció haurien d’estar en una escola d’educació especial. 
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Dades del professorat 

 

El nombre de professors que té l’escola per cicles es divideixen de la següent manera: 6 

a l’etapa d’educació infantil i 12 a primària. Altres professores que treballen a l’escola 

per nivells són:  

 

Infantil: 2 de reforç i 2 tècniques d’educació infantil  a mitja jornada,  

Primària: 3 d’educació especial (dues a mitja jornada), 3 d’anglès, 1 d’educació física, 1 

de música, 1 de religió i  1 de l’aula acollida.   

 

La principal problemàtica que presenta el professorat del centre són molts canvis de 

plantilla, motiu que fa complicat portar a terme el projecte d’escola. Les causes 

d’aquests canvis són que els mestres se’n van de l’escola perquè no resideixen a la 

ciutat on està ubicat el centre o bé són interins que poden estar un màxim de dos anys a 

l’escola. 

 

Dades de les famílies  

 

La majoria de famílies de l’escola són de classe “mitja - baixa”, treballadora, fills 

d’immigració nacional originaris d’Extremadura i d’Andalusia i recentment també fills 

de la immigració estrangera. Les famílies compten amb una xarxa social i familiar gran 

(en moltes ocasions van altres familiars o amics a buscar als alumnes a l’escola). 

 

No hi ha moltes problemàtiques familiars que afectin a l’escola. Les més importants 

són: els horaris laborals de les famílies que a vegades dificulten les reunions amb els 

professores en horari escolar; algunes situacions de famílies divorciades conflictives 

que acaben afectant una mica al funcionament escolar i sobretot a l’alumne. Una darrera 

problemàtica és la que presenten les famílies que posen denúncies com a primera via de 

solució d’un problema amb l’escola, sense parlar abans amb la direcció, situació que 

comporta una alta complexitat per a l’equip directiu. 
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3.4.3. Direcció i organització del centre. 
  
La direcció està al càrrec del centre des de fa 2 cursos. Es va renovar l’any passat tot i 

que la directora ja pertanyia a l’equip directiu, va ser la cap d’estudis durant 4 anys i 

porta 26 anys treballant  a l’escola. L’equip directiu del CEIP està molt compromès amb 

l’escola i és molt eficient.  

 

Pel que fa a l’organització del centre, l’escola té quatre tipus d’equips docents: per 

nivell, per cicles, de coordinació i d’educació especial. L’equip de nivell es reuneix un 

cop per setmana per coordinar els programes, la metodologia, les activitats, 

l’organització de l’aula i decideix sobre les reunions de pares de principi de curs. 

L’equip de cicle es reuneix dos cops al mes per definir els plans específics de cicle i les 

activitats que duran a terme, és el moment d’intercanvi d’informació entre els 

coordinadors i les mestres. En aquestes reunions també es tracta de la reunió de principi 

de curs amb les famílies entre altres qüestions. L’equip de coordinació inclou als 

coordinadors i l’equip directiu, i es reuneix un cop al mes.   

 

Un dels trets de l’organització del centre més significatiu és que l’equip de professors 

treballa per comissions en lloc de treballar tots junts al claustre. Recopilen les 

avaluacions i duen a terme una metodologia que els facilita el treball, també elaboren 

material educatiu entre altres activitats. A continuació es detallen les comissions que 

estan formades pels coordinadors de cada cicle i un especialista en el tema. 

 

• Comissió de coordinació: formada per tots els coordinadors de cicles i l’equip 

directiu, aquesta comissió assumeix la gestió del centre. 

• Comissió d’atenció a la diversitat: formada per l’equip directiu, els 

coordinadors, els professors especialistes en educació especial i la mestra de 

l’aula d’acolliment. Es dedica a treballar els criteris d’atenció a la diversitat, 

l’acolliment de l’alumnat nouvingut, les festes interculturals, el Pla de 

Convivència del centre i el Pla d’acció tutorial. 

• Comissió tecnologia: formada per un representant de cada cicle i pel coordinador 

d’informàtica. 
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• Comissió de laboratori: formada pels coordinadors de cicle i el coordinador de 

laboratori. Elaboren material per a les pràctiques de laboratori com a tasca 

principal 

• Comissió d’expressió oral: l’objectiu d’aquesta comissió és millorar els resultats 

de les proves d’avaluació de 6è, ja que van donar un nivells d’aprenentatge molt 

baixos en aquesta àrea. 

• Comissió d’anglès: porta el projecte de llengua estrangera del centre. 

• Comissió de biblioteca: es dedica a endreçar, catalogar els llibres i el material 

audiovisual, també planifica les activitats de la biblioteca. 

 

Dins d’aquest apartat farem una breu descripció de l’acollida que fa l’escola a l’alumnat 

nouvingut, perquè és una qüestió que ens interessa dins de l’organització del centre atès 

la connexió que té amb el nostre objecte d’estudi. L’aula d’acollida és on s’escolaritzen 

els nens que arriben a l’escola i que no es poden comunicar amb la llengua vehicular del 

centre. Aquest alumnat té el suport del centre a través de l’acollida que se’ls fa i  

d’alumnes que els fan de tutors, aquests darrers els ajuden a ubicar-se a l’escola i fan de 

traductors amb els als mestres. Els alumnes tutors també acompanyen als alumnes 

nouvinguts a l’hora del pati i en altres moments de la jornada escolar. 

 

AMPA  

 

El nombre de famílies inscrites a l’associació aquest any és de 170-180 famílies 

aproximadament. L’AMPA organitza les activitats extraescolars de: futbol, tenis, 

anglès, piscina y patinatge. També participa en la reutilització de llibres escolars dels 

alumnes que ara està en el 100% dels llibres. El programa de reutilització funciona molt 

bé i ha anat millorant en els últims anys, perquè les famílies ara estan molt 

conscienciades i tornen els llibres com a “nous”. És el consell escolar qui s’encarrega 

del repartiment i recepció de llibres amb subvencions de l’Ajuntament. 

 

L’AMPA fa cada any -amb els diners que recullen de les quotes- un regal per a cada 

classe. El grup-classe amb la tutora decideixen què és el que els hi fa falta i ho 

comuniquen a l’AMPA  que farà aquest regal per l’aula. 

 



 145 

L’horari d’atenció de l’AMPA està penjat a la porta de l’entrada principal: de 17.15 a 

19 hs. També està penjat el servei d’acolliment matinal i els preus d’aquest recurs. El 

dimecres és el dia que l’AMPA fa l’atenció a les famílies. La resta de dies, és el 

conserge - al qual li paguen -   qui s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars, 

el material i atendre les demandes si hi ha qualsevol incidència. 

 

L’AMPA, normalment, penja la seva informació al taulell d’anuncis que hi ha a 

l’entrada principal de l’escola i també envia circulars a les famílies per informar-les de 

les seves activitats. 

 

3.4.4. Projectes del centre. 

 

Els projectes educatius del centre són els que a continuació detallem:  

 

• Projecte de llengües estrangeres: Fa quatre anys es va iniciar i per motius de la 

mobilitat del professorat ha tornat a començar. Consisteix en afegir hores 

curriculars d’anglès amb desdoblaments a primària, tenint com objectiu millorar 

les competències lingüístiques en anglès de l’alumnat. 

 

• Projecte de laboratori - aula de ciències: És un projecte que va des d’P4 fins el 

cicle superior de primària i té com a objectiu què els alumnes puguin treballar 

l’experimentació. Consisteix en activitats de coneixement del medi amb una 

metodologia de desdoblaments dels grup - classe. El professorat ha rebut 

formació al respecte. 

 

• Pla de Formació de centre: Cada 15 dies hi ha una activitat de formació i els 

mestres s’apunten a la que els interessa, amb la condició que ha de quedar 

material elaborat a l’activitat per al centre o bé el professorat ha de  fer una 

devolució de l’aprés durant l’activitat a l’aula o al centre. Cada curs es fa una 

valoració de com ha funcionat aquest pla. 
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Com es pot observar no hi ha cap projecte dirigit a potenciar la participació de les 

famílies a l’escola, ni cap acció orientada específicament a l’atenció de les famílies 

immigrades. 

 

3.4.5. Serveis educatius. 

 

L’assessor LIC aquest curs ja no hi va al centre per manca de pressupost. Es dedicava a 

assessorar al coordinador LIC – que actualment està al centre  i es dedica a dinamitzar 

els plans de llengua catalana amb un material que es diu “motxilles viatgeres” que els 

nens s’emporten a casa per potenciar la lectura amb la família; el coordinador també es 

dedica a promocionar l’educació intercultural i la convivència al centre. 

 

El psicopedagog de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic va setmanalment a 

l’escola. Assessora a la direcció, als tutors i als pares dels casos que necessiten atenció 

psicopedagògica i si és necessari deriva els alumnes que ho necessiten al centre de salut 

mental, alhora manté contacte amb els serveis socials. També dóna suport en el traspàs 

a secundària de l’alumnat de sisè de  primària, orientant a les famílies dels alumnes. Per 

altra banda fa la benvinguda de l’alumnat amb “problemes” o susceptible de ser de NEE 

de l’etapa d’educació infantil. 

 

3.4.6. Els processos d’acolliment de les famílies i els canals de comunicació. 

 

La directora sempre atén directament a les famílies, encara que no sigui dins de l’horari 

d’atenció als pares i mares. El seguiment que fa la directora personalment de qualsevol 

tema en el que hi hagi implicada una família, dóna molta qualitat al tipus d’atenció que 

reben les famílies. En ocasions la directora es preocupa de temes que de fet pertoquen a 

les tutores.  

 

“Fa seguiment de qualsevol problema, està en tot”, comenta la secretària. 
(Observació, diari de camp) 

 
L’organització de l’escola comporta que el conserge té l’ordre d’avisar a la secretària en 

cas que vingui una família, sense previ avís, a parlar al centre, per tal què es pugui 

avisar a la directora. Si aquesta està ocupada, intenta fer un parèntesi i atén ella mateixa 
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a la família. Tant la directora com la cap d’estudis són molt amables quan una família 

demana alguna cosa en el despatx de direcció, per exemple, la cap d’estudis es va 

esperar, acompanyant, una família marroquí a que arribés la secretaria amb la que 

havien quedat per parlar.  

 

La representant de l’AMPA, parlant amb un dia amb una mare a l’oficina 
de l’AMPA, va parlar molt bé de la directora, li va recomanar que parlés 
amb ella, que era molt maca i que orientava molt bé a les famílies. 
(Observació, diari de camp) 

 

Per altra banda, a qualsevol família que tingui una queixa li donen cita. Per aquests 

motiu la secretària considera que es donen moltes facilitats a les famílies perquè es 

comuniquin amb l’escola. 

 

El conserge atén bé a les famílies  i si tenen reunió amb la direcció, pugen al primer pis 

i allà esperen en la porta del despatx de direcció i secretaria on hi ha unes taules i 

cadires improvisades perquè puguin asseure’s. En cas que no hi hagi cap reunió les 

famílies solament poden accedir al gran rebedor que té l’escola. Ara que l’escola està en 

el procés de pre-inscripció és el conserge qui dóna la sol·licitud a les famílies que, 

posteriorment, s’informen amb la secretària si tenen alguna consulta a fer.  

 

En relació a les eines i canals que l’escola utilitza per comunicar-se amb les famílies, 

sobresurten les circulars que es donen als alumnes perquè les portin a casa. Excepte 

alguna, en general no s’han de tornar signades. La relació a través d’escrits és 

promoguda des de P-3, ja que des del primer dia als pares se’ls hi diu que la 

comunicació entre escola (mestres) i famílies ha de ser principalment per escrit. El 

telèfon és un altra mitjà de comunicació que s’utilitza, però en casos de malalties o si no 

es pot contactar amb la família a la porta. Les famílies poden trucar quan ho necessiten;  

 
Truquen  molt” diuen des de direcció, de 10 a 12 trucades diàries. 
(Observació, diari de camp) 

 
Algunes famílies han intentat comunicar-se amb l’escola a través de correu electrònic, 

però des de la direcció comenten que aquesta via s’ha tallat perquè la directora no pot 

estar revisant diàriament si escriuen les famílies, ja que són moltes. 
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Altre espai de comunicació són les informacions adreçades a les famílies que es pengen 

a la porta de l’escola, com per exemple els  horaris de visita: Direcció (de 9 a 10 i de 15 

a 17 h); Cap d’estudis (de 15 a 17 h); secretària (de 15 a 16 h); AMPA (de 17.15 a 19 

h).   

 

Un altre moment de la vida escolar que convida a la comunicació són les entrades, però 

sobretot les sortides de l’escola, ja que són uns moments que en alguna mesura apropen 

a mestres i famílies. Com passa en molts centres cal diferenciar entre les situacions que 

es donen a l’educació infantil i a l’educació a l’etapa de primària. En cursos anteriors 

els pares podien passar a dins el pati de l’escola, però des de l’any passat l’escola ha 

canviat la normativa i les famílies s’han d’esperar fora del centre. Aquest fet ha generat 

molt malestar entre les famílies. Des de l’escola s’argumenta que és millor el nou 

funcionament, perquè molts pares es quedaven dintre del centre, alguns passejant el gos 

i altres romanien a l’escola sense cap presa. De fet hi ha molts avis i àvies que recullen 

als alumnes en l’escola.  

 

Una àvia que parla amb mi diu què es deu a què els pares no tenen temps 
d’anar a buscar  els fills  perquè treballen molt. (Observació, diari de camp) 

 

En l’actualitat els nens de P-3 surten per la porta petita perquè és més acollidora. El 

contacte en aquest moment entre els pares i els mestres és mínim.  

 

Una de les mares demana si el seu fill ha dinat bé perquè està malalt de 
l’estómac i s’ha aprimat darrerament. La mestra li contesta que miri el 
paper, que allà ho posarà...no li dóna espai a la mare per parlar. 
(Observació, diari de camp) 

 

La resta de l’alumnat d’infantil surt en fila i es queda a uns 3 metres de la porta i la 

mestra, quan veu al familiar deixa sortir al nen. Els pares s’identifiquen amb una targeta 

de l’escola i l’ensenyen des de lluny, tot i que alguns no l’ensenyen perquè són 

identificats per les mestres. Pel que fa als alumnes de primària, fins a segon curs 

segueixen el mateix procés i a partir de tercer surten sols. Quan cada mestre ha entregat 

a tots els seus alumnes, ja es pot anar a casa seva i normalment ho fan molt ràpidament. 

Tot i que les sortides no són un espai organitzat per a l’atenció a les famílies sí que es 

aprofitat per algunes famílies, hem comptabilitzat entre cinc i  deu contactes diaris, per 
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parlar sobre: si organitza una festa d’aniversari, algun  objecte oblidat per l’alumne, la 

demanda que la directora truqui a un pare, la sol·licitud d’una reunió... Hi ha bastant 

diferència entre el tracte d’uns mestres i uns altres amb les famílies. Hi ha mestres que 

coneixen als pares, que són amables i propers i d’altres que ni tan sols miren a les 

famílies. Una mestra m’explica que si ella vol dir-li alguna cosa a algun pare, el crida 

perquè entri. A l’hora de la sortida el conserge també està present però no es relaciona 

pràcticament amb cap pare, però sí que es dirigeix  a alguns nens 

 

La sortida de  l’escola és un moment que moltes famílies aprofiten per fer una mica de 

lleure i es queden a la plaça que hi ha just davant de l’escola separats per nacionalitats, 

en un banc sempre s’asseuen tres mares marroquines, però la gran majoria són 

autòctons, una gran d’aquests darrers són dones. Els pares tendeixen a recollir la 

mainada i anar-se’n ràpidament. Alguns pares marroquins també van a buscar els seus 

fills i comenten a la porta de l’escola que els hi sembla bé que no els deixin passar per la 

seguretat dels alumnes.  

 

3.4.7. La participació de les famílies a l’escola. 

 

La participació de les famílies en aquesta escola es desenvolupa, sobretot, a través de 

les estructures que estan formalitzades per la normativa educativa, és a dir  a través de 

l’AMPA i del Consell escolar.  

 

Pel que fa a l’AMPA podem dir que hi ha molt bona relació entre aquesta i l’escola o 

entre la representant de l’AMPA i l’escola. En el seu discurs, la representant de 

l’AMPA, defensa la manera de fer de l’escola, entén els perquès i els comparteix. 

Aquesta representat és una persona propositiva.   

 

En un moment en el que l’etnografa era al despatx de direcció, ella va 
entrar dient que estaria bé penjar fotos de les activitats que fan els nens tant 
al  web de l’AMPA com al de l’escola, també dels dibuixos i les manualitats, 
i així els pares ho podien veure...”perquè això als pares ens agrada”. La 
proposta va ser molt ben acollida per direcció i varen acordar que es faria. 
(Observació, diari de camp) 

 

Aquesta bona relació no amaga que des de l’AMPA es queixin que la relació de les 

famílies amb l’escola s’ha refredat darrerament pel canvi en la normativa de no deixar-
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los passar dins l’escola a l’hora de l’entrada i sortida. L’AMPA entén els motius però 

demana una mica més de marge amb les famílies i manifesta que la disponibilitat de les 

mestres és bona, tot i que reconeixen que el contacte a través d’escrits no té la mateixa 

proximitat que el contacte personal. 

 
Una mare de l’AMPA comenta que en una altra escola en la que ella ha 
estat, els mestres participaven més, encara que no fos en l’horari lectiu. 
Ella ho valora molt, com un moment de contacte “fora de l’escola” que 
fomenta la relació entre nens i mestres i també entre famílies i mestres. 
(Observació, diari de camp) 

 

També hi ha algun sector crític amb el funcionament de l’AMPA, per exemple, una 

mare que està al Consell i que seguirà perquè no li toca renovació aquest any, comenta 

que com que l’AMPA no té molta incidència en l’escola, estan intentant promocionar 

l’AMPA. A ella no li agrada la forma de funcionar de l’associació de pares i mares 

perquè diu que hi ha poca transparència i poca comunicació amb les famílies, entre 

altres aspectes. Aquesta mare que és independent, fa accions fora de l’AMPA. Ara estan 

intentant promocionar l’AMPA perquè es presentin més famílies i canviï l’actual tònica. 

La representant de l’AMPA porta molts anys (8 a l’AMPA i 4 en el Consell escolar) i 

tot i que és molt lluitadora, ara no té molt de recolzament entre les famílies.  

 

Per altra banda cal esmentar que l’AMPA és força activa pel que fa a l’organització  de 

festes a l’escola, ja que promou: la celebració del carnaval  - festa en la qual participen 

mestres i alumnes, mentre els pares miren darrera una barrera que han hagut de posar 

pels problemes que comportava que alguns pares es fiquessin al mig de la desfilada-. 

També organitzen la castanyada; l’arribada del rei mag; Sant. Jordi; la festa final de 

curs; la festa de les extraescolars. En totes aquestes festes participen d’una o altra 

manera els pares i les mares, però com que és en horari extraescolar, els mestres no 

participen, amb l’excepció del  carnaval.  

 

Altre moment en què el centre convida a què les famílies entrin a l’espai de l’escola, és 

entre febrer i març, quan es fa la jornada de portes obertes i totes les famílies que volen 

conèixer l’escola s’apropen  al centre i se’ls fa una xerrada en la que s’explica com es 

treballa a l’escola amb l’alumnat i quins serveis i activitats té el col·legi per educar als 

seus fills,  a més la directora fa una visita guiada al centre. 
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Al Consell escolar les famílies participen poc tenint en compte la situació de l’escola i 

per comparació amb altres escoles del municipi. En altres centres s’ha fet un procés de 

publicitat perquè es presentessin candidatures i perquè s’anés a votar. En les eleccions 

del nostre centre han participat 50 famílies de les quals 3 tenen nacionalitat estrangera i 

la resta espanyola. La participació en les eleccions d’aquest any és la meitat que l’any 

passat, ja que varen participar 104 persones. Un dels motius que s’exhibeixen per 

entendre aquesta baixa participació és el desprestigi de l’AMPA i el fet que una de les 

candidates és la representant de l’AMPA, persona que té moltes possibilitats de guanyar 

perquè s’han presentat tres candidats i hi ha tres places. 

 
Cal dir que les condicions per accedir a l’espai on hi havia la urna no eren molt 

propicies, ja que la votació es feia a la porta principal de l’escola, que està a tres carrers 

de la porta per on les famílies recullen als alumnes. També cal dir que el vot no era 

secret perquè les butlletes estaven en una taula al costat de la taula amb les urnes i els 

pares i mares havien de tapar les butlletes amb a mà si es volia mantenir el secret de 

cada vot.  

 
Els temes que normalment es tracten al consell escolar són: la reutilització dels llibres 

escolars, l’avaluació el Pla Anual de l’escola, la comissió de convivència en la que 

tracten els problemes que passen entre alumnes i algun professor i, en aquest sentit fan 

de mediadors, l’avaluació del menjador i la comissió econòmica de beques.  

 

Si tenim en compte el que fins ara hem exposat hem d’esmentar que al llarg de les 

jornades escolars apareixen diversos elements que inhibeixen la participació de les 

famílies, més enllà de la bona atenció que dóna la direcció del centre. Entre els 

obstacles de la participació i en forma de resum caldria esmentar: els horaris d’atenció a 

les famílies, tot i la flexibilitat que en alguns moments es dóna en aquests horaris, les 

normes de comunicació amb l’escola que es donen a P-3, el fet de limitar l’entrada de 

les famílies a l’escola  i un altre factor, que no hem esmentat anteriorment, és la baixa 

assistència de les famílies a les reunions que es convoquen.  

  

Per finalitzar l’apartat dedicat a la relació que té l’escola amb les famílies exposem 

quina visió de les famílies, en general, té l’escola. El centre entén les famílies com a 

necessàries per l’educació que rep l’alumnat, però sense trencar gaire del rol 
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convencional que té l’escola com a institució: les famílies han de col·laborar i han de 

ser receptives amb les orientacions que fa l’escola. S’entén a les famílies com a usuàries 

d’uns serveis educatius que han de  mantenir una funció més o menys tradicional 

d’escola, que podríem resumir en que cadascú ha d’estar al seu lloc i que ja hi ha canals 

formals per a la participació. Les famílies tenen les seves obligacions i les han de 

complir. També han de respectar els horaris en què han d’anar a l’escola, i han 

d’assumir que són moltes famílies i que no es poden fer excepcions i per aquests motius 

la flexibilitat de l’escola és limitada i està en funció de la disponibilitat i voluntat de la 

mestra. 

 

3.4.8. La relació professorat famílies. 

 

Tot i que a l’apartat dedicat a  la comunicació entre escola i famílies,  ja hem fet esment 

d’algunes de les pràctiques de comunicació entre el professorat i les famílies en aquest 

punt desenvoluparem una mica més i amb més detall  aquesta relació.  

 

Normalment la relació entre el professorat i les famílies té com a eina de relació 

l’agenda escolar  sobretot quan són més grans. Quan són més petits, si es pot, es parla 

directament amb les famílies, però com ja hem assenyalat aquest no és el canal de 

comunicació més freqüent.  

 

A vegades algun pare a la porta demana “com va el meu fill?”, i una de les 
mestres li contesta “això ara no, a la reunió”. (Observació, diari de camp) 

 

Però aquesta resposta no és la de tot el professorat, per exemple:  

 
Una mestra d’infantil és molt propera als infants i a les famílies, sempre 
parla amb elles a l’entrada i sortida i es veu que està satisfeta amb  la seva 
feina, però una altra mestra d’infantil em transmet lo contrari, que està 
cansada i que no vol estar ni un minut més del seu horari laboral i 
“despatxa” ràpidament a les famílies. Quan parla d’algun cas de serveis 
socials, li pesa molt el temps que ha d’invertir i es fixa molt en la quantitat 
de reunions que comporta. Aquesta mestra no permet petites converses a la 
porta perquè considera que s’ha de parlar en la reunió individual. 
(Observació, diari de camp) 
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Si bé la manera de fer les reunions individuals amb les famílies les decideix cada tutor, 

sí que hem observat que a principi de curs els professors comencen observant als 

alumnes nous i un cop ha passat un mes es reuneixen primer amb aquestes famílies i 

després amb cadascuna de les famílies; prioritzant els alumnes que tinguin alguna 

dificultat, de manera que durant el primer i segon trimestre s’han reunit amb les famílies 

de tot l’alumnat. Si alguna família necessita parlar amb el tutor/a, ho demana mitjançant 

l’agenda o bé a la sortida de l’escola si és possible.  Si la trobada és urgent, es fa de 

seguida, si no es pot donar hora en les tres setmanes següents. En alguna ocasió, els 

pares han anat directament a la direcció perquè no han pogut parlar amb la tutora. 

 

Abans d’entrar a explicar les reunions que mantenen els mestres amb cada classe, cal dir 

que cada any, abans de començar el curs, es fa una reunió a principis de setembre per 

les famílies que escolaritzaran  a P3 els seus fills i que la majoria són noves a l’escola.  

Se’ls explica el funcionament del col·legi, les instal·lacions i el que faran durant el curs. 

 

També cada any, en començar el curs, es fa una reunió per cicles, on tots els pares de 

cada cicle es reuneixen amb els tutors i professors. A la reunió s’explica a les famílies el 

funcionament, les reunions, el que faran durant el curs, com serà la comunicació entre 

les mestres i les famílies, com ho han de fer per demanar una trobada amb la mestra i 

que tindran al menys una reunió individualitzada amb cada família durant el curs. 

 

Situant-nos en els diferents nivells educatius, una mestra de P-3 comenta que tenen una 

reunió anual amb cada família i que només amb 5 famílies aproximadament - dels 26 

alumnes que té-, tenen una segona reunió, però considera que si no és una qüestió 

puntual, no és necessari. Per convocar aquestes reunions individuals, molt sovint, han 

de fer varies convocatòries perquè els pares s’obliden i no assisteixen a la trobada. Les 

reunions amb les mestres d’infantil es fan a l’aula per tal què els pares vegin l’espai i es 

sentin on s’asseu el seu fill. 

 

Les reunions individuals de primària es fan en uns espais de “tutories” que són 3 sales 

petites, però lluminoses i agradables que hi ha en el segon pis. Allà es reuneixen els 

tutors amb les famílies, i com que els horaris de reunions solen coincidir, a vegades es 

parla directament a l’aula. Una mestra de primària comenta que els pares estan més 

incòmodes a l’aula perquè són cadires petites. 
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A 6è curs de primària també es fa una reunió per parlar de les colònies que fa l’alumnat 

que fa aquest darrer curs de primària. També a 6è és fa una trobada d’orientació a 

l’Ensenyament Secundari Obligatori. A aquesta trobada venen dels tres IES adscrits per 

donar informació a les famílies. 

 

Els horaris de disponibilitat dels professors són una vegada per setmana, en horari 

escolar. Si alguna família no pot sortir de la seva feina (els professors argumenten que 

és una absència justificable i que donen un rebut), busquen un horari alternatiu tot i que 

intenten no fer-ho molt perquè és fora del seu horari de feina. 

 

La visió que tenen, algunes mares de l’AMPA de les mestres és de satisfacció però 

diuen que són  mestres només de 9 a 17 h i que les úniques mestres que fan alguna cosa 

fora d’horari són les d’infantil. L’explicació que donen les mares és que les mestres 

tenen fills dels que s’han d’ocupar, i que malgrat és un “ofici vocacional”, no es 

mostren disponibles.  

 

“Yo pienso que ha bajado el rendimiento escolar –comenta una mare- 
porque el vínculo y contacto es menor”. Recorden que antigament els 
mestres estaven més disponibles i que si calia, quan eren petites, es 
quedaven per ensenyar-los... (Observació, diari de camp) 

 

Tot  i aquesta crítica ver l’escola, les informacions recollides al llarg de l’etnografia en 

porten a constatar que en general la visió de les famílies sobre l’escola és positiva. 

 

Pel que fa al que les mestres esperen de les famílies, podríem resumi-ho dient que 

esperen que les deixin fer la seva feina i que vinguin a les reunions que se les convoca i 

que portin el material que se’ls demana entre altres qüestions. 

 

3.4.9. Famílies immigrades i escola. 

 

Als autòctons –avis principalment- que a la sortida de l’escola se’ls hi ha demanat que 

en pensen de la immigració a l’escola, manifesten que a l’escola són pocs alumnes 

d’origen immigrat i que els sembla  bé que hi siguin.  
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Des de l’escola es parla de les famílies d’origen immigrat amb respecte. La direcció 

mostra molta empatia pels processos que passen aquestes persones. La directora ha estat 

durant bastants anys l’encarregada de l’aula d’acollida i per aquests motiu es sent 

pròxima a la situació que viuen les famílies immigrades.  Ella mateixa les fa l’acollida 

quan arriben a l’escola i entén molt bé els processos i estructures familiars en els 

diferents col·lectius.  

 

La directora comenta que els equatorians viuen molts anys separats pares i fills i que els 

costa retrobar-se. Les famílies equatorianes treballen moltíssim i a vegades no tenen 

temps per anar a l’escola. Els homes no solen participar de la relació amb l’escola 

perquè treballen jornades laborals llarguíssimes. 

 

La direcció de l’escola quan parla de les famílies marroquines diu que s’encarreguen 

molt bé dels fills, però que tenen una visió de l’escola que qüestiona l’autoritat de 

l’escola (no li donen molta credibilitat i no avisen quan se’n van de viatge). Porten els 

fills a l’escola però no s’impliquen massa i aprofiten tots els recursos als que tenen dret. 

La directora es queixa de què estan molt i molt assabentats dels seus “drets” i ho 

demanen tot (beques, llibres etc) però no participen de l’escola. Per altra banda i també 

situats sobre les famílies marroquines comenta que les dones marroquines no solen 

participar perquè no dominen el català que és la llengua que normalment s’utilitza a 

l’escola. Comenta que si van l’escola ho fan acompanyades pels marits. Són els homes 

marroquins els que estan presents en les comunicacions amb l’escola encara que a casa, 

la que s’ocupa de l’educació i dels estudis dels fills és la dona. 

 

La direcció parla amb admiració de les famílies ucraïneses, comenta que són molt 

intel·ligents i fan tot a “rajatabla”, si se’ls demana alguna cosa, ho fan immediatament. 

Diu que creuen que l’escola és un mitja per l’ascens social. Aquestes famílies tenen 

unes expectatives escolars molt grans i ho fan tot per tal de què el nen s’integri el millor 

possible i estudiï molt. La seva participació a l’escola fora dels estudis pròpiament 

tampoc és molta. 

 

En general i fent referència a les famílies d’origen immigrat la direcció diu que intenten 

que participin, però que la llengua vehicular del centre és el català, llengua en que es 

parla en les reunions i hi ha famílies que no ho entenen. 
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3. Un dels problemes que tenen per parlar amb les famílies és que no compten amb 

traductors perquè només se’ls assigna una traducció a l’any. Tot i que a vegades 

fan servir alguna persona de la mateixa comunitat per traduir, però aquest és una 

tema delicat perquè algunes reunions tenen un continguts que són íntimes. 

 

Cap família estrangera participa a l’AMPA. 
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IV. Conclusions. 
 

L’estudi ha partit de que els discursos afavoridors de la participació de les famílies en 

l’escola s’han incrementat notablement els darrers anys i, malgrat això, existeixen 

resistències des dels diferents agents implicats per a que es materialitzi en realitat. 

Sembla comú pensar que és important que les famílies s’impliquin, participin, es 

relacionin amb els professionals que tenen a càrrec els seus fills, però no és fàcil canviar 

la dinàmica històrica de distància i desequilibri en la relació. El treball realitzat pretén 

aprofundir en les relacions, la participació i els rols dels diferents agents, amb l’objectiu 

final d’ajudar a definir les realitats existents. 

 

Centrats en el nostre treball, els representants dels centres escolars entrevistats han 

destacat la  importància de que existeixi una bona relació i la necessitat de treballar 

conjuntament família, escola i entorn per la millora de la qualitat de l’aprenentatge i 

l’èxit de les polítiques d’integració i convivència. Més concretament, creuen que cal una 

participació activa de tots els membres de la comunitat educativa per assolir aquests 

objectius comuns. 

 

Les entrevistes han apuntat que l’origen de les famílies pot, en algun moment, identificar 

formes de relació entre família i escola, sobretot construïdes per l’experiència en el 

sistema educatiu (sobretot d’origen, i també de destí) que defineix quina es creu que és la 

forma correcta de relació amb l’escola i els seus professionals i què és la participació. Tot 

i això, també han coincidit els entrevistats a dir que no es tracta d’una relació línial entre 

origen i formes/estratègies de relació ja que també està força condicionada a les 

expectatives que es dipositen en l’escola i en la relació i la resposta que es dóna des dels 

centres escolars. 

 

Les expectatives de les famílies necessiten de grans esforços per a poder ser assolides, la 

gestió del “projecte escolar” no sempre les hi resulta fàcil. Aquesta gestió depèn de cada 

família, dels seus recursos socioeconòmics, culturals i educatius, del coneixement del 

sistema educatiu i el seu funcionament, que condicionen les seves estratègies per la 

materialització de les ambicions. Pel professionals, tot i que les famílies afirmen tenir 

expectatives educatives elevades tenen el handicap que no els és fàcil trobar les eines, les 

estratègies i els criteris per gestionar-les de forma eficaç, de forma que avanci cap a la 
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materialització d’un projecte. Comparant famílies estrangeres, els entrevistats de les 

escoles coincideixen a mencionar que les famílies marroquines són les que tenen més 

dificultats per gestionar l’escolarització dels seus fills (ho exemplifiquen amb la major 

absència d’aquestes famílies en reunions, el poc recolzament en els deures, el baix 

encoratjament a la continuïtat a la postobligatòria...). Per altra banda, en contrast, els 

originaris d’Equador12, Rússia i Ucraïna són més ben valorades des d’aquest punt de 

vista ja que demostren major disposició per executar el projecte que tenen plantejat. Dit 

això, novament es torna a afirmar que no és pot sempre generalitzar i que internament 

sempre és possible detectar famílies que fan una excel·lent gestió del projecte escolar 

(sovint influenciat pel nivell cultural i educatiu dels progenitors), mentre altres no són 

capaces o no ho volen fer. A més, és comú indicar la dificultat que tindran tots per 

materialitzar projectes educatius postobligatoris i, sobretot, universitaris. 

 

El que en un inici definirem com escoles més o menys obertes a la relació i a la 

participació de les famílies, que serví per fer una tria de centres en els que fer entrevistes, 

es presenta més complexe del que inicialment es podria preveure. Cal tenir en compte si 

el grau d’apertura/tancament és real (es dóna a la pràctica), si és un discurs o les dues 

coses alhora. Al mateix temps, com indiquem en l’informe, la riquesa de les relacions i la 

seva rellevància per l’escolarització de l’estudiantat depén tant de les famílies, de la 

política del centre (equip directiu), com de les actituds més individuals dels docents. Al 

mateix temps també depén del nivell educatiu, a l’educació infantil, en comparació als 

nivells superiors, les relacions informals i formals entre família i escola són més 

freqüents i més riques. Especialment les relacions informals, moments de comunicació 

puntual sobretot, sovintegen més. A mesura que pugem en el nivell educatiu aquestes es 

van reduint influenciades per les mateixes actituds de l’equip directiu, els docents, les 

famílies i l’alumnat. 

 

Un dels moments claus (sobretot quan arriba una nova família) és l’inici de curs, 

l’acollida que es realitza i les informacions mútues que es transmeten família i 

professionals dels centres. A l’inici de cada curs l’equip directiu i el conjunt del 

professorat intenta proporcionar informacions bàsiques i útils a les famílies: organització, 

                                                  
12 Apareix que les famílies més implicades són les procedents de països de l’Amèrica del Sud (en el nostre 
cas ens hem centrat en equatorians) i s’atribueix al coneixement de la llengua i a un millor coneixement del 
sistema educatiu. 
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normes de funcionament del centre, drets i deures de les famílies, formalitats 

administratives, canals de comunicació, llengua de comunicació, etc. En aquesta primera 

informació ja es copsa el que és més important des del punt de vista de l’escola, quines 

són les regles del joc, el rol de les famílies i el grau d’implicació/participació que es 

sol·licita. Posteriorment, en el dia a dia s’anirà definint encara més el rol que s’atribueix 

a les famílies. El desequilibri de poder en la definició i negociació de com ha de ser la 

relació es fa evident en aquesta primera aproximació, i també s’anirà palesant 

posteriorment. Les famílies aprenen quin és el seu rol. 

 

Un altre dels moments que es considera clau són les tutories. En elles es dóna una relació 

directa entre professorat i mares i pares d’alumnes i això fa que les famílies les 

consideren importants, ja que implica directament els fills i es parla del que més els 

interessa. Altres moments col·lectius no són tant valorats ja que es tracten qüestions no 

sempre prou interessants per les famílies i d’aquí que es redueixi la participació. Aquesta 

participació s’incrementa quan hi ha alguna qüestió concreta a resoldre, és a dir, les 

situacions conflictives i/o de tensió fan incrementar la implicació en aquestes activitats 

de participació més col·lectives, així quan es donen informacions noves i interessants. 

Amb certa freqüència apareix el comentari que ja es sap el que diran o que sempre 

repeteixen el mateix, si això és real es desincentiva la implicació. 

 

La definició de participació que han realitzat els nostres entrevistats, sobretot els 

professionals, sovint depèn de la implicació de les famílies en les activitats i reunions 

organitzades des del centre escolar i per l’AMPA, així com l’adhesió com a soci. 

S’acostuma a considerar una feble participació quan no es mostra interès per aquest tipus 

d’activitats, llavors se’ls considera espectadors, no actors. L’estudi ens ha indicat que 

entre els obstacles a la major participació destaca la manca de temps per poder respondre 

a aquesta oferta i el nivell de coneixement de la llengua de comunicació de l’escola, no 

tant l’interès de les famílies tot i que n’hi ha que no creuen que sigui important aquest 

tipus d’implicació.  

 

En segon lloc, apareix que la falta d’una bona i real política d’acollida i comunicació en 

els centres escolars com un altre obstacle a tenir en compte. Quan les famílies tenen la 

sensació de que a l’escola no hi ha una política real d’acollida i un interès des de l’escola 

per a establir relació llavors perceben que no es cerca la participació de les famílies, tot i 
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que es digui que sí. El mateix succeix amb l’AMPA que no aconsegueix convèncer a les 

famílies de que s’hi impliquin i col·laborin en les activitats que s’organitzen quan sota un 

discurs de la importància d’incriure’s i implicar-se les famílies perceben que no és real. 

Detectem associacions que no volen realment que totes les famílies s’impliquin, altres 

transmeten la sensació de que el que es vol són cotitzants o no expliquen prou bé les 

activitats que fan, el motiu de fer-les... Això fa que si el que ofereix l’associació 

(menjador escolar, activitats extraescolars, socialització dels llibres de text...13) no 

interessa no creuen que sigui important incriure-s’hi i s’interessa fa que creguin, una part 

important, que pagant i rebent aquests serveis és suficient ja que en el fons no es vol que 

s’impliquin o no és necessari anar més enllà ja que hi ha altres que ho fan. 

 

Des del punt de vista etnogràfic, abans de fer referència a qüestions concretes que es 

desprenen de l'anàlisi dels quatre centres on hem fet el treball de camp, hem de fer 

referència a una qüestió més general que s'ha anat fent evident al llarg de la realització 

d'aquest mateix treball de camp: cal aclarir l'àmbit conceptual que gira entorn a la 

relació famílies – escola. Entorn a aquesta qüestió es tendeix a fer servir un conjunt 

d'idees no sempre ben definides i amb els límits entre elles no gaire ben establerts, de 

manera que sovint es barregen i es confonen de manera sovint arbitrària i impedeixen 

l’anàlisi de la realitat i la presa de posicions per part dels mateixos actors implicats en 

aquests processos. No és només que els models ideals de cada agent puguin ser 

diversos, sinó que sovint estan poc definits (no només entre uns i altres, sinó també per 

a un mateix). Vegem sinó: ¿parlem del mateix quan parlem de la participació de les 

famílies a l'escola i quan parlem de la relació de les famílies amb l'escola? ¿On comença 

i on acaba aquesta participació? ¿Inclou el dret a estar informats de tot allò important 

que passa a l'aula on estudien els seus fills? Sovint no és així, sovint no es considera 

necessari tenir els pares informats, però al mateix temps sabem que la informació és un 

requisit previ i necessari per a la participació. 

 

Aquestes qüestions són importants perquè sinó fàcilment tendirem a identificar la 

participació amb la participació en les estructures de participació i representació creades 

a les escoles. En aquest sentit hem d'assenyalar que als quatre centres on hem fet el 

treball de camp hem observat que s'hi han creat estructures de participació i de relació 

                                                  
13 Vegeu Garreta (2008). 
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de les famílies amb l'escola (canals de participació estructurats o formals), però que 

alhora existeixen formes de participació i de relació que podríem qualificar 

d'espontànies o menys formals (formes o canals directes o informals). Els Consells 

Escolars o les AMPAs són exemples clars de les primeres, mentre que la possibilitat de 

parlar amb la mestra del propi fill o filla quan se'l va a recollir a l'escola és un exemple 

clar de les segones. I  aquestes segones formes de participació-relació són tant o més 

importants que les primeres. 

 

Si analitzem quina és l'eficàcia d'aquestes formes i en quina mesura són efectivament 

utilitzades per les famílies, constatem la feblesa de les estructures o mecanismes de 

participació que els centres educatius posen en marxa. Constatem que moltes de les 

plataformes de participació desenvolupades als centres escolars estan clarament 

infrautilitzades. En molts casos (ho acabem de veure) calen veritables esforços per part 

dels equips directius per tal que aquestes estructures de participació i representació no 

quedin vacants. Podríem dir que aquests mecanismes acaben essent estructures buides 

de contingut. Podríem qualificar aquesta situació com de formalisme: s’activen el 

mecanismes, les estructures, però sovint no acaben essent usades ni com a mecanismes 

de representació ni com a estructures per a la participació real de les famílies a les 

escoles.  

 

A la vista dels quatre casos analitzats, pensem que podem plantejar una hipòtesi: més 

enllà del  fet que les famílies es sentin més còmodes amb les formes de participació 

directa i informal (poder parlar amb el o la mestra sobre el propi fill o filla, passar pel 

despatx de direcció per resoldre algun dubte o problema), les formes de relació i 

participació més estructurades i formals funcionen més eficientment quan el seu impuls 

va acompanyat d’un procés de reflexió sobre les idees, la filosofia, els valors que li 

donen sentit. El sentit pot ser general (creure que la participació de les famílies és 

important) o ben concret (tenir interès a apropar l'escola a la comunitat -com és el cas de 

l'escola L’Albada). Quan el funcionament d'aquestes estructures esdevé rutinari 

(s'activen o existeixen només perquè s'han d'activar), aquestes esdevenen formes buides 

(ja ho hem dit: les AMPAs o els Consells Escolars d’El Roure o El Farriol en són un 

exemple). 

 



 162 

Creure en la participació (en el paper dels pares a l'escola o en els drets que tenen com a 

pares d'uns fills que l'escola custodia i amb qui passa un grapat hores) o tenir interès en 

ells (perquè reforça el vincle de l'escola amb el barri) fa que es generin dinàmiques 

diferents. Hem observat diferències notables entre centres amb percentatges elevats de 

població immigrada que disposen de mecanismes i estructures de participació similar, 

però que es diferencien notablement a l’hora de creure realment i apostar clarament per 

aquestes formes (i dotar-les de contingut real). I aquestes diferències generen 

dinàmiques de relació diferents. Un cas és el de l'escola L'Albada, on l'interès per 

reforçar el vincle entre escola i comunitat és molt gran i es tradueix en una colla 

d'iniciatives que faciliten la presència dels pares i mares a l'escola, en horari escolar o 

fora d'aquest horari, on les restriccions d'accés són pràcticament inexistents (les mares 

poden passar al pati de l'escola i fins i tot accedir a l'aula) i on és fàcil parlar tant amb 

les mestres com amb la directora (no cal demanar hora). A l'altre extrem hi podem 

trobar el cas de l'escola El Roure, on l'accés al centre està molt més regulat, les trobades 

amb els i les mestres són més difícils (és més difícil que es produeixin de manera 

espontània i s'han establert canals per a sol·licitar-les: per exemple a través de l'agenda). 

 

Abans parlàvem d'estructures de participació formals i les contraposàvem a les formes 

de participació directa o informal. La recerca duta a terme als quatre centres, també ens 

il·lustra sobre un altre fenomen: quan als centres s’observen formes de relació-

participació funcionant de manera eficient (més enllà del formalisme hi ha un projecte 

de centre més o menys compartit, uns objectius i una filosofia clara), també s’observen 

moltes altres formes de relació-participació més informals, menys estructurades. 

Entenem que aquestes pràctiques més informals apareixen com a conseqüència de 

l’aposta clara del centre (més o menys compartida): en la mesura que el que s’assumeix 

és una filosofia, uns objectius, etc. (i no simplement uns mecanismes, plataformes, 

estructures), aquesta filosofia acaba impregnant moltes altres dinàmiques del centre 

(quan el que s’assumeix són només les estructures, aquesta “contaminació” difícilment 

es produeix o si es produeix és a través de mestres amb –ara sí– determinades actituds).  

 

Per contra, seguint amb aquesta línia d’anàlisi (quines formes de participació potencien 

l’aparició d’altres formes), pensem que val la pena assenyalar que sovint als centres es 

tendeix a donar prioritat a estructures de participació que difícilment juguen aquest 

paper de revulsiu. Un exemple poden ser les AMPAs o els Consells Escolars: en la 



 163 

majoria dels casos la representació dels pares i mares al Consell Escolar no ha funcionat 

de manera espontània (a tres dels quatre centres ha fet falta l'impuls de l'equip directiu 

per evitar que les places quedin vacants). Quan des dels centres es dóna prioritat a les 

AMPAs com a principal (o única) forma de relació i participació de les famílies, 

aquestes AMPAs difícilment acaben funcionant (o funcionen a partir d’una única 

persona o perquè al seu darrera hi ha l’equip directiu que la fa funcionar, etc): 

l’existència de l’AMPA no és suficient a l’hora de potenciar la participació, per generar 

relacions i formes de participació més intenses cal donar prioritat a altres formes de 

relació i de participació més directa. 

 

Per altra part, les quatre etnografies ens il·lustren sobre una altra qüestió que cal tenir 

present si el que volem és impulsar la relació de les famílies amb l'escola: als quatre 

centres hem pogut constatar la dificultat d’articular projectes compartits pel conjunt del 

professorat dels centres. A totes quatre escoles hem pogut documentar diferents 

dinàmiques i situacions, però a totes quatre també hem pogut documentar resistències a 

l'establiment de formes de participació i de relació més intenses i més fluides: tant a 

l'escola L'Albada, com al Farriol, com al Roure, com a Les Garrigues. Pensem que 

aquesta realitat cal tenir-la present. En dos sentits: perquè ens informa de la dificultat 

d'impulsar projectes col·lectius en entorns professionals gelosos a l’hora de preservar 

l'autonomia individual; i perquè ens informa que més enllà d'un discurs aparentment 

progressista i obert entorn a l'educació escolar, també s'hi amaguen actituds 

acomodades, poc disposades al canvi, i adaptades a les rutines de treball actualment 

establertes. Possiblement, també posicions de tancament: més enllà de les rutines pot 

haver-hi posicions contràries a la participació i partidàries de delimitar els camps. 

 

De fet als quatre centres hem observat l'existència de posicionaments individuals 

diferenciats en relació a la participació de les famílies (centres en els que davant d'un 

projecte d'obertura a les famílies s'hi observen discrepàncies i opcions de desvinculació; 

i centres on algunes mestres reclamen iniciatives més participatives i obertes).  

 

Això ens duu a una altra qüestió: fins a quin punt aquestes diferències es poden reduir a 

qüestions d'actitud? Evidentment, a cada escola hi trobem casos particulars, mestres que 

faciliten més aquesta participació, al costat d'altres amb qui la relació és més difícil i 

esdevé menys habitual. És poc probable que les dinàmiques siguin homogènies dins de 
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cadascun dels centres. Ara bé, més enllà del que havíem assenyalat en recerques 

anteriors, pensem que les diferències observades no les hauríem de considerar només 

diferències de sensibilitat o d’actitud. Reduir aquestes diferències a una qüestió de 

sensibilitat o d'actitud personal ens sembla excessivament reduccionista. Ho pensem 

perquè observem que en alguns centres, la relació amb les famílies i la seva participació 

als centres és més plena i més fluïda perquè els mecanismes que es posen en marxa 

s'acompanyen d’idees i preses de posició que els donen sentit. Quan s'impulsa la 

participació perquè hi ha uns objectius clars o perquè es comparteix una filosofia que és 

coherent amb les mesures que s'adopten o que les justifiquen, pensem que no podem 

seguir  parlant d'actituds estrictament personals. O dit d'una altra manera: la variable 

personal sempre compta (sempre hi haurà persones més acollidores, més accessibles, 

més empàtiques o més simpàtiques que altres), però no podem fer dependre el 

desenvolupament de les polítiques de relació dels centres amb les famílies (a quina 

informació tenen dret, a quins espais poden accedir, sobre quines qüestions poden o han 

de dir alguna cosa) d'aquestes variables. Precisament perquè es tracta de polítiques (de 

delimitació d'espais, de reconeixement de drets i de l'articulació de mecanismes perquè 

aquests es facin efectius) i l'impuls de les polítiques depèn sobretot dels principis, de les 

idees, de les preses de posició i el seu impuls serà efectiu en la mesura que aquestes 

idees rebin suport (entre l'equip de professorat) o es determinin des de dalt (des del 

Departament d'Ensenyament en aquest cas). Que es tracta de polítiques ho veiem també 

quan la relació famílies-escola és coherent amb l'estratègia dissenyada des d'un centre 

per tal de garantir-ne la seva supervivència (escola L'Albada) o quan és descartada 

perquè no aporta res al projecte de futur d'un altre centre (escola El Farriol). 

 

Finalment, l’anàlisi dels quatre centres ens ha permès plantejar una hipòtesi (que caldria 

contrastar amb una mostra més gran de centres de tot Catalunya) sobre quines són les 

circumstàncies que afavoreixen el desenvolupament d’iniciatives (propostes, 

mecanismes, apostes clares) eficaces per al reforçament de la relació de les famílies (i si 

és el cas, específicament de les famílies immigrades) amb les escoles: veiem que el 

desencadenant acostumen a ser les necessitats dels centres (més encara si la necessitat 

acaba condicionant la mateixa supervivència del centre), més que no pas les necessitats 

dels alumnes (discursos pedagògics sobre la integració, l’èxit escolar o altres). Els 

quatre centres observats ens han facilitat l’observació de realitats en aquest sentit molt 

contrastades. 
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Després de presentar els aspectes generals que hem observat de la relació entre les 

famílies i l’escola, ara ens centrarem en les formes de relació i de participació que hem 

copsat entre l’escola i les famílies immigrades al llarg del procés etnogràfic.    

 

En primer lloc podem dir que en general no s’han observat dinàmiques de relació i de 

participació de les famílies d’origen immigrat amb l’escola, diferents de les que 

s’observen per a la majoria de la població no immigrada. És a dir, les famílies 

estrangeres utilitzen els mateixos canals de comunicació i de seguiment de 

l’escolarització dels seus fills i de contactes amb el centre que les famílies autòctones. 

Solament hem d’exceptuar que en determinats col·lectius, quan les dones  no dominen 

la llengua de comunicació amb l’escola, aquestes passen a ocupar una posició 

secundària en la relació família escola, tot i ser les responsables de l’educació dels fills, 

ja que el paper d’interlocutor amb l’escola tendeix a fer-lo l’home.  

 

Pel que fa a la participació en l’AMPA o en altres òrgans de participació de l’escola, les 

famílies d’origen immigrat mostren formes i intensitat de participació semblants a la 

resta de famílies. Una intensitat que com hem mostrat al llarg dels informes etnogràfics 

és bastant baixa, tot i els suports extern que tenen algunes de les escoles estudiades per 

dinamitzar l’AMPA i la participació de les famílies a l’escola. En el cas que l’AMPA 

estigui formada per persones d’origen immigrat els factors que apareixen com a 

determinants de la participació i del dinamisme de l’AMPA són: un cert 

desconeixement d’algunes de les pautes de relació entre l’escola i l’associació, i també 

una manca de coneixement de les funcions de l’AMPA i del context socioeducatiu que 

envolta el centre educatiu. Per aquest motiu en dues de les escoles estudiades la direcció 

del centre tutela l’associació de pares i mares amb l’objectiu que aquesta vagi prenent 

autonomia i tingui capacitat per impulsar iniciatives.       

 

A les escoles sí que observem maneres de treballar que contribueixen a potenciar 

especialment la participació i a enfortir les relacions de l’escola amb les famílies 

d’origen immigrat.  Estem parlant de les estratègies d’acolliment que en una mesura o 

altra implementen tots el centres estudiats. Cal esmentar però, que en les escoles que hi 

ha més consciència dels reptes que presenta l’escolarització de l’alumnat d’origen 

estranger s’apliquen estratègies d’acolliment més elaborades que tendeixen a mostrar un 
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model d’escola obert a les famílies. Altres formes de potenciar la participació de les 

famílies a l’escola es concreten a través d’estratègies formatives dirigides als 

progenitors, com poden ser cursos de català o d’informàtica. Aquest cursos es donen 

amb el suport d’organitzacions externes a l’escola però que col·laboren estretament amb 

els centres, per tal de dinamitzar la participació de les famílies, amb l’objectiu 

d’aproximar-les a la realitat socioeducativa de l‘escola i al procés formatiu que viuen els 

seus fills. Una darrer tipus acció que s’impulsa en dos dels centres estudiats, per 

fomentar la relació i la participació de les famílies a l’escola, és l’articulació des dels 

centres educatius d’accions dirigides a atendre les necessitats de la població d’origen 

immigrat. Unes necessitats que, com més endavant comentarem, estan associades al 

bagatge formatiu de les famílies i a la precarietat econòmica i social que afecta a un 

nombre important d’aquestes.        

 

Com anteriorment esmentàvem hi ha qüestions econòmiques (dificultats econòmiques, 

pobresa...) i laborals (inestabilitat laboral, jornades laborals molt llargues...) que 

condicionen de manera important el dia a dia d’aquestes famílies (en la mesura que 

determinats perfils sociolaborals es fan més presents entre les famílies immigrades que 

entre la resta de famílies, tot i que no en són en absolut exclusius). Reiteradament des 

dels centres s’ha exposat que un dels factors que incideixen de forma important en la 

relació entre la família i l’escola són les llargues jornades laborals a les que són 

sotmesos molts treballadors d’origen immigrat, fins el punt de no poder dur a terme els 

tràmits administratius d’escolarització o no poder acompanyar als seus fills ni el primer 

dia d’escola.  Altre aspecte que condiciona la jornada laboral és la dificultat perquè els 

pares vagin a recollir els seus fills a l’escola quan s’acaba la jornada escolar, un moment 

que com ja hem comentat és mostra amb molta potencialitat per a impulsar la relació 

entre els pares i l’escola, tot i les barreres que en alguns dels centres estudiats es posen 

per fer d’aquest moment un espai de relació. Ara bé, els condicionaments econòmics i 

laborals esmentats també mostren altres cares, ja que en ocasions afavoreixen 

determinades formes de relació, com per exemple el fet que un nombre important de 

mares no treballi, és aprofitat per alguna escola per afavorir la seva participació en 

determinats espais de relació o de formació que impulsa el centre educatiu o s’impulsen 

des d’escola.  
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També hem observat que no totes les famílies són sensibles a les mateixes estratègies 

per afavorir la relació i la participació de les famílies amb l’escola (és a dir, 

determinades iniciatives poden afavorir un augment de les relacions amb determinades 

famílies, però el poden inhibir en altres). En aquest sentit cal tenir en compte que les 

escoles quan implementen accions per afavorir la relació i la participació de les famílies 

han de tenir en compte que el concepte d’escola com a espai públic i espai de cultura 

pública té entre les famílies d’origen immigrat una diversitat de accepcions que 

comporta que la relació entre espai privat (l’espai de la família) i l’espai públic (espai de  

l’escola) mostri unes fronterers diferents que les que tradicionalment han marcat la 

relació família escola. En general per a les famílies d’origen immigrat l’escola, com ja 

hem comentat al llarg de l’etnografia, és un espai de saber ben valorat, però cal tenir en 

compte que els valors culturals i educatius que en ocasions dominen l’espai familiar no 

són sempre coincidents amb els valors dominants a l’escola, fet que pot comportar que 

algunes famílies s’inhibeixin davant de certes pràctiques escolars ( en alguns casos pel 

seu caire assimilador). Altre aspecte que cal tenir en compte per parlar d’inhibició en la 

participació és que algunes famílies considerin que el fet d’escolaritzar els seus fills ja 

és per si mateix una forma de participació suficient.  

 

Les diferències en el bagatge educatiu i formatiu dels pares i mares són uns factors que 

també cal tenir en compte per interpretar les relacions entre les famílies i els centres 

escolars: quan el paper de l’escola és més proper al que la família li atorga, les 

possibilitats d’entesa (i per tant possiblement de relació, però no necessàriament de 

participació) s’incrementen notablement. Hem pogut recollir com les escoles valoren la 

seva relació amb les famílies segons el grau d’experiència escolar que tenen els pares i 

les mares, i segons el grau d’adhesió d’aquestes a la cultura que promou la institució 

escolar. Aquesta anàlisi ens porta a expressar que és necessari que les escoles i les 

AMPA prenguin posicions comprensives amb la diversitat d’experiències o 

d’inexperiències escolars que tenen els pares i les mares. Cal que s’actuï per superar les 

dificultats de comunicació sobretot amb aquelles dones que tenen importants mancances 

d’alfabetització i que són presents en diferents espais de relació amb l’escola sovint des 

del silenci. Cal que l’escola si vol aconseguir la relació i la participació de les famílies 

que es senten més allunyades del projecte escolar, generin espais de trobada que han de 

saber compaginar les normes escolars i la situacions d’exclusió que afecten a algunes 

famílies. A través de les etnografies hem pogut detectar que quan l’escola construeix 
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aquests espais de trobada, la relació i la participació de les famílies a l’escola creixen de 

forma important.  

 

Seguint el que ja hem exposat i atesa la importància que hem observat que té: la 

participació de  les famílies d’origen immigrat creix quan des de l’escola se’ls ofereixen 

coses que els interessen realment i que estan connectades amb la seva realitat. No es pot 

parlar d’un desinterès en general, en tot cas pot haver-hi interessos divergents.  La clau 

per endegar aquets tipus d’accions rau doncs a reflexionar sobre què se’ls ofereix i a 

diagnosticar què els interessa i en quines situacions es troben les famílies. Per tal que 

aquest procés sigui eficaç cal comptar amb la implicació de les famílies des de l’inici de 

la intervenció i ha de buscar el suport dels pares i mares del grup cultural que ja tenen 

una experiència formativa i un coneixement de l’escola a Catalunya. El procés 

etnogràfic ens informa que la posició de la família vers l’escola és més comprensiva 

amb la realitat escolar quan els  pares  coneixen l’escola. La implicació d’aquest darrer 

perfil de pares es pot donar com a mediadors i/o capdavanters del procés de 

participació.   

 

Els centres entenen que la mobilitat provocada per les estades (periòdiques) al país 

d’origen d’un nombre més o menys important de famílies immigrades, és un obstacle 

que incideix de forma considerable en les formes de relació i participació (més que no 

pas les provocades per les incorporacions tardanes o els canvis de centre). Aquestes 

absències periòdiques són viscudes pels centres com a una forma de qüestionar el paper 

formatiu de l’escola i també com a una forma de no respectar l’autoritat de l’escola. Cal 

que l’escola faci aquí una funció pedagògica amb les famílies per tal que valorin la 

importància de la formació escolar que reben els seus fills i per tal que s’identifiquin 

amb la funció social que té l’escola en el país de recepció. Les famílies d’origen 

immigrat han d’anar més enllà de la valoració positiva de l’escola, per concretar-la amb 

pràctiques que mostrin clarament el seu compromís amb l’escola.  

 

I per acabar, una constatació: a cap dels centres no es planteja que la relació i la 

participació de les famílies immigrades sigui més necessària que la relació i la 

participació de la resta de famílies. El que sí que es plantegen dos dels centres estudiats 

que tenen un molt alt percentatge d’alumnes fills de famílies immigrades i que tenen un 

interès declarat per millorar la participació de les famílies, és la necessitat que les 
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famílies d’origen immigrat donin un pas endavant i s’impliquin més en l’AMPA i en els 

òrgans participatius de l’escola, però el que considerem més important és que aquests 

centres també estan implementant, amb més o menys timidesa, accions per tal de 

millorar les relacions família escola més enllà de la participació formal. 
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V. Impacte previst. 
 
 
L’anterior informe de recerca s’ha presentant, parcialment, a la XV Conferencia de 
Sociologia de l’Educació realitzada a Granada el mes de juliol de 2011. També en la 
jornada de treball organitzada per la Generalitat de Catalunya el mes de juny per 
presentar els resultats de la recerca realitzada.  A més, entre altres, es presentarà en el 
congreso de Migraciones Internacionales en España que es realitzarà el proper mes 
d’abril a Bilbao. 
 
A nivell de publicacions, s’està redactant un llibre sobre relació família-escola (encara 
sense editorial) i dos articles (un del subequip de Lleida i l’altre del subequip de Girona) 
que s’enviaran a revistes de les àrees de sociologia i/o pedagogia. 
 
La recent finalització del treball fa que no s’hagin previst encara més impactes. 
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