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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

Aquest projecte ha investigat el procés de construcció de la identitat lingüística i cultural dels joves llatinoamericans i 
xinesos a partir de l’anàlisi de les seves actituds lingüístiques i percepcions respecte a la identitat cultural i els usos 
lingüístics propis. Hem escollit joves d’ensenyament secundari procedents de dos contextos diferenciats: (a) 
llatinoamericans que entren en el sistema educatiu amb ple domini d’una de les llengües oficials, el castellà, i (b) 
xinesos que inicien estudis als centres sense dominar cap llengua romànica. La recerca s’ha dut a terme amb una 
perspectiva etnogràfica en dos centres escolars on conviuen joves d’orígens lingüístics i culturals diferents. Gràcies als 
vincles creats amb docents dels centres, hem pogut posar en pràctica una metodologia d’observació participant en 
diversos espais escolars. També hem realitzat entrevistes a  joves llatinoamericans i xinesos durant les quals hem 
investigat pràctiques lingüístiques i experiències quotidianes al centre relacionades amb l’aprenentatge de llengües, així 
com actituds vers les llengües oficials i les llengües de l’entorn familiar i vers la pluralitat d’identitats a Catalunya. Tot i 
que en un inici teníem la intenció d’entrevistar joves autòctons, finalment ens hem concentrat només en joves 
immigrants amb l’objectiu de maximitzar els recursos humans i pressupostaris. Mitjançant observacions i entrevistes 
amb docents, hem esbrinat com interpreten i aborden els reptes de la diversitat. En el cas d’un centre, també hem 
entrevistat la mediadora social que facilita les relacions entre els progenitors i el centre. Mitjançant entrevistes amb 
progenitors dels joves, hem investigat usos i actituds lingüístiques d’ells i dels seus fills, així com act ituds al nucli 
familiar vers la pluralitat cultural i identitària a Catalunya. Les entrevistes han estat transcrites, traduïdes i analitzades en 
relació a les observacions de camp, tot tenint en compte estudis i marcs teòrics previs. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

This project investigated the construction of linguistic and cultural identity of young Latin Americans and 
Chinese by analyzing their attitudes and perceptions about cultural identity and language use. We chose high 
school youth from two different contexts: (a) one group which had entered the educational system with full 
command of one of the official languages, Spanish, and (b) another group which had initiated their studies in 
Catalonia without previous command of any Romance language. The research was conducted in two schools 
where we implemented a methodology of participant observation. We also conducted interviews with Chinese 
and Latin American youths. Although we had initially intended to interview young locals as well, we finally 
concentrated on young immigrants in order to maximize human and budgetary resources. Through 
observations and interviews with teachers, we learnt how teachers interpret and address the challenges that 
cultural and linguistic diversity poses. In the case of one school, we also interviewed the social mediator who 
facilitates relationships between parents and the school. Through interviews with parents, we investigated their 
attitudes and those of their children towards linguistic diversity and identity in Catalonia. The interviews were 
transcribed, translated and analyzed in relation to field observations, taking into account previous studies and 
theoretical frameworks.      
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MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE 2009ARAFI-00049 

Responsable: Mireia Trenchs i Parera, Universitat Pompeu Fabra 

 

1. INTRODUCCIÓ 
Aquest informe té com a propòsit presentar els resultats generals del projecte Actituds 

lingüístiques i identitats en construcció de joves immigrants xinesos i llatinoamericans a 

l’escola catalana. Des d’un marc que combina l’observació etnogràfica amb l’anàlisi del 

discurs i de les interaccions verbals, ens hem proposat d’estudiar les actituds lingüístiques 

vers el català i altres llengües de l’escola (principalment, castellà, anglès i xinès) d’alumnat 

nouvingut d’origen llatinoamericà i xinès. Entenem que la llengua juga un paper fonamental 

en el procés d’acollida social i educatiu i, per tant, la identificació de les actituds vers a la 

llengua de l’escola és rellevant a l’hora d’estudiar processos com l’acollida, la integració i la 

cohesió social, tal com s’esbossa al Pacte Nacional per a la Immigració. 

Els col·lectius llatinoamericà i xinès són d’especial interès per a la nostra societat a 

causa de la percepció que els ciutadans locals tenen d’ells (Aja, 2000). Així, els 

llatinoamericans, percebuts com “propers” a causa dels vincles històrics i culturals compartits 

entre la Península Ibèrica i Amèrica, es veuen com a grup de més fàcil integració donat que 

parlen el castellà, una de les llengües de Catalunya. L’alumnat xinès es percep com a llunyà, 

no només per la distància física entre Catalunya i la Xina, sinó també per la diferència 

estructural de la llengua xinesa respecte de les llengües romàniques. Crida l’atenció que de 

vegades aquestes percepcions no corresponen a la complexa realitat escolar. Així, per 

exemple, trobem que l’alumnat llatinoamericà presenta una alta taxa de deserció i baix 

rendiment escolar malgrat les suposades condicions favorables que tenen a veure amb aquesta 

percepció de proximitat. Per tant, el nostre estudi de les actituds lingüístiques es proposava 

d’explorar els diversos factors  que afavoririen el desig d’integració social.  

Una manera d’identificar les actituds lingüístiques és l’estudi de les identitats 

lingüístiques que es posen en joc en las pràctiques quotidianes de les aules multilingües 

(Pavlenko i Blackledge, 2004; Wortham, 2006). A més de les identitats que els joves declaren 

com assumides, s’han de tenir en compte les que els docents i altres membres de la comunitat 

escolar (mediadors, famílies, entre d’altres) els hi atribueixin. És en el joc de la negociació 

d’aquestes identitats que ens adonem de les veritables actituds vers la llengua i societat 

d’acollida. Precisament la comparació d’aquests dos col·lectius de nouvinguts a l’escola 

catalana ens ha permès d’identificar diversos aspectes a l’hora d’organitzar l’acollida 
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lingüística i cultural a centres multiculturals i multilingües on hi ha baixa presència d’alumnat 

autòcton.  

Aquest informe es desenvolupa presentant primer els antecedents en l’estudi de les 

actituds lingüístiques més rellevants que s’han fet a Catalunya des dels anys vuitanta. 

Continua amb l’esbós del nostre marc teòric, les eines analítiques i els resultats més 

importants. Tanquem l’informe donant algunes recomanacions per a l’acollida lingüística a 

l’àmbit escolar i deixant oberta la porta a l’estudi d’altres factors que estarien incidint en la 

conformació d’actituds i identitats. 

 

1.1 Antecedents i estat actual del tema de recerca  

1.1.1 Ideologies i actituds lingüístiques 

Els esforços que ha fet la Generalitat de Catalunya per invertir el procés de substitució 

lingüística del català pel castellà constitueixen un veritable experiment sociolingüístic, 

gairebé sense precedents, que ha consolidat un bilingüisme estable gràcies, en gran mesura, a 

les polítiques educatives de normalització del català dels anys vuitanta i noranta. En la darrera 

dècada, s’han començat a redissenyar aquestes polítiques amb l’objectiu de fomentar la 

integració dels nouvinguts procedents de diversos contextos lingüístics i culturals. Una noció 

útil a l’hora d’estudiar les possibles substitucions lingüístiques que es produeixen quan 

autòctons i immigrants responen a polítiques oficials i a canvis demogràfics com els de la 

recent onada immigratòria a Catalunya és el concepte d’ideologia lingüística (Woolard & 

Schieffelin 1994; Schiefflin, Woolard & Kroskrity, 1998), o conjunt d’ “idees, consciència i 

creences sobre la relació del llenguatge (...) amb la vida social” (Gal, 1998, p.4). La noció 

ajuda a explicar les contradiccions existents entre actituds i pràctiques lingüístiques: per 

exemple, que la gent pugui valorar positivament la seva llengua i alhora no parlar-la amb els 

fills (Hornberger, 1988; Pujolar, 1997a). 

Tot i que el gruix de les investigacions que es fan a Catalunya sobre la llengua no 

examina directament la ideologia, els seus resultats suggereixen la utilitat d’un enfocament 

ideològic. Al costat de la creixent influència del castellà durant l’onada immigratòria de la 

resta de l’Estat Espanyol dels anys 60 i 70, els catalanoparlants no van abandonar la seva 

llengua en la vida quotidiana (Bastardas 1986). La seva fidelitat, combinada amb l’arribada en 

massa de castellanoparlants, ha desenvolupat, segons Woolard (1989), una societat “biètnica” 

on un canvi de lleialtat lingüística marca, encara ara, un canvi d’identitat, especialment per a 

la segona generació, nativa ja en català, la llengua del país d’acollida.  
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Un estudi que ha explorat les actituds i la qüestió de la identitat és el de Boix (1993) que 

va examinar les actituds vers la “convergència”, o ús de la llengua de l’interlocutor. En 

l’estudi, els castellanoparlants “convergents” (i.e. que utilitzaven el català en les seves 

interaccions amb catalanoparlants) es mostraven ambivalents respecte la identitat catalana i 

poc motivats per adoptar el català com llengua primària. Els castellanoparlants “no-

convergents” (i.e. que utilitzaven el castellà amb els catalanoparlants) no mostraven actituds 

negatives vers la identitat catalana però tampoc no empraven al català regularment, segons la 

pròpia percepció, “per culpa de la seva baixa competència lingüística”. Els catalanoparlants 

no-convergents (i.e. que no utilitzaven el castellà amb castellanoparlants) valoraven 

desfavorablement una identitat marcadament castellana i preferien els parlants del propi grup. 

En resum, les dues identitats estaven disposades a adaptar-se una a l’altra però no 

s’integraven en una sola ja que les actituds eren sempre positives cap a parlants del propi 

grup, fos quina fos la llengua emprada.  

Altres estudis han intentat d’explorar els processos que desemboquen en aquesta 

complexa situació. Woolard (2003) ha explorat la marginalització econòmica de la comunitat 

castellanoparlant. Allò que destaca en el seu estudi és que molts joves castellanoparlants de 

classe obrera rebutjaven l’ús del català durant les hores lliures a l’escola i tanmateix es 

mostraven disposats a utilitzar-lo un cop assolida certa integració econòmica. Pujolar (1997a, 

1997b, 1999, 2001) va obtenir resultats diferents en una etnografia de dos grups de joves de 

classe treballadora: un grup castellanoparlant i un on predominava el castellà però on 

s’utilitzava el català. Els nois del primer grup, el qual es definia com a apolític, ignoraven 

l’existència del català mentre que algunes noies li mostraven més simpatia perquè 

l’associaven amb millors feines i també amb normes de gènere més igualitàries. El segon grup 

creia que havia de parlar català per raons polítiques però el veien com a menys expressiu i 

autèntic.  

Dos dels estudis més coneguts del bilingüisme a Catalunya han investigat els estudiants 

de secundària de l’àrea metropolitana de Barcelona. El primer (Woolard 1984, 1989) va tenir 

lloc en 1980 quan començava la Normalització Lingüística. El segon (Woolard & Gahng 

1990) va examinar els efectes a curt termini d’aquesta Normalització set anys més tard. 

L’estudi del 1980 mostrava una clara divisió jeràrquica. El català tenia un status més alt per 

als participants de parla tant castellana com catalana mentre que cada grup lingüístic afavoria 

la seva pròpia llengua quan s’hi responia afectivament. A més, els castellanoparlants 

penalitzaven la traïció lingüística al propi grup i els catalans avaluaven millor els 

catalanoparlants que utilitzaven la pròpia llengua que no pas els que utilitzaven el castellà. 
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Alhora, els catalans es mostraven indiferents a la llengua utilitzada pels castellanoparlants, és 

a dir, penalitzaven els parlants del propi grup que utilitzaven el codi de l‘altra comunitat. 

Aquesta actitud reflectia la norma d’acomodació encara predominant actualment segons la 

qual s’espera que només els catalanoparlants siguin bilingües i que convergeixin amb els 

castellanoparlants (Bastardas 1986, 2003, Boix 1993). En el segon estudi Woolard i Gahng 

(1990) ens mostren com les diferències d’actituds entre joves que tenen com a primera 

llengua el català i el castellà s’han suavitzat i com les disparitats entre grups lingüístics en la 

percepció tant afectiva com de status de cada llengua s’han difuminat. De fet, a finals dels 

anys vuitanta el domini bilingüe d’ambdues llengües és valorat per i per a ambdós grups 

lingüístics. 

Són encara pocs els estudis sobre ideologia i actituds lingüístiques que inclouen els 

nouvinguts en la dècada dels noranta i la primera dècada del segle XXI. Una mostra n’és una 

enquesta contestada per adolescents (Bernaus, et al. 2007), els quals mostraven poc interès per 

l’ús del català fos quin fos el seu lloc d’origen. Una altra mostra en són dos estudis de cas 

amb adults: Turell (2001, 2007) i Marshall (2006, 2007). Ambdós van trobar diferències 

considerables que no necessàriament es correlacionaven ni amb categories socials ni amb el 

país d’origen, sinó que depenien de cada individu, com el cas d’una immigrant que utilitzava 

el català i feia ús de formes sincrètiques poc freqüents quan volia contrarestar els prejudicis 

socials que no li permetien la plena integració. Una darrera mostra n’és l’estudi de Newman, 

Trenchs-Parera i Ng (2008) que ha examinat molt recentment l’evolució de les actituds 

lingüístiques dels adolescents tant autòctons com nouvinguts. S’hi observa que, una generació 

després de la instauració de la Normalització Lingüística, les diferències d’actituds i percepció 

del status de cada llengua entre joves que tenen com a primera llengua el català i el castellà 

s’han suavitzat o difuminat, que la tria lingüística pot tenir un fort component de gènere, i que 

el domini bilingüe d’ambdues llengües és ara valorat per i per a ambdós grups lingüístics. 

L’estudi també destaca les respostes dels dos grups de nouvinguts, tant els llatinoamericans 

com els parlants de llengües no oficials a Catalunya, que difereixen de les de tots els grups 

autòctons, catalans, castellans o bilingües. Els nouvinguts són els únics que prefereixen el 

castellà sigui quina sigui la variant lingüística parlada, mentre que els autòctons mostren 

preferència per les varietats lingüístiques no marcades socialment, sigui quina sigui la llengua 

emprada; és a dir, recolzen el bilingüisme i es difumina la divisió ètnica observada per 

Woolard (1989), unes actituds que mostren una valoració de la llengua minoritzada –el català-

- perquè es percep com símbol d’integració.  
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Els investigadors d’aquest darrer estudi, membres del grup de recerca del present 

projecte, n’han realitzat una continuació de caire qualitatiu. Així, mitjançant entrevistes a 

grups d’adolescents estudiants de secundària d’origen castellanoparlant, Trenchs-Parera i 

Newman (2009) han explorat en profunditat les actituds i ideologies lingüístiques tant dels 

autòctons descendents d’immigrants castellanoparlants, com dels joves nouvinguts 

recentment arribats des de  l’Amèrica Llatina. L’estudi mostra com el grup autòcton es 

reparteix en un espectre de sis ideologies ben diferenciades que van, des del que els 

investigadors anomenen ‘linguistic parochialism’ (o ‘monoculturalisme lingüístic’), que 

afavoreix el català i rebutja el castellà i l’Estat Espanyol, fins un monoculturalisme lingüístic 

que afavoreix el castellà i que rebutja les aspiracions nacionals i lingüístiques del català. Al 

bell mig d’aquest espectre ideològic, apareixen actituds de ‘cosmopolitanisme lingüístic’ que 

afavoreixen l’acomodació, el bilingüisme i la diversitat. Aquest espectre és coherent i ordenat 

en tant que consisteix de respostes diferents a fets socioeconòmics i polítics de Catalunya. 

Quant al grup de nouvinguts llatinoamericans, tot i que es mostra igualment divers quant a les 

seves ideologies lingüístiques, aquestes són marcadament inconsistents i les seves actituds 

deixen entreveure poca implicació en les realitats polítiques o socioeconòmiques del país. De 

fet, els nouvinguts centren el seu interès en el manteniment de la seva identitat lingüística en 

front de la influència dialectal del castellà peninsular, i no pas en front del català.  

Un estudi que relaciona de manera indirecta les actituds lingüístiques amb els 

comportaments verbals d'alumnat d'origen estranger és el portat a terme per Nussbaum i 

Unamuno, entre d'altres (2006), a 6 centres escolars (2 escoles de primària de Barcelona i 1 de 

Girona, i 2 IES, 1 a Lleida i un l'altre a Barcelona). Aquestes investigadores van estudiar de 

manera qualitativa i interaccional el desenvolupament de la competència plurilingüe, 

especialment l'anomenada "competència oral situada" de nois i noies de famílies d'origen 

immigrant en tasques comunicatives a l'aula. Part dels seus resultats se centren en descriure 

detalladament les competències comunicatives d'aquests nois en català, castellà i anglès i les 

variables que influeixen en el seu desenvolupament. Per al propòsit de la nostra recerca, 

volem ressaltar que el seguiment escolar d'aquests alumnes i la triangulació de les dades 

recollides, els va permetre a aquestes investigadores d’observar que l'alumnat nouvingut amb 

més "competència oral situada" era el que tenia més èxit a l'escola i que el desenvolupament 

d’aquesta competència es relacionava amb els diferents graus de compromís o graus 

d'afiliació (Coulon, 1993) d'aquest nois i noies amb les activitats escolars. En aquest sentit, 

Nussbaum i Unamuno ens fan notar que el voler formar part de la nova comunitat escolar, 

suposa per a l’alumnat immigrant "un procés de socialització que inclou l'aprenentatge d'una 
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nova identitat la qual fa de la persona en qüestió membre de la comunitat" (Nussbaum i 

Unamuno, 2006: 61). Tanmateix nosaltres entenem que la inversió a l’escola (investment en el 

sentit de Ogbu, 1987, Erickson, 1987, entre altres) es tradueix en l’interès per parlar (o no) el 

català, la seva nova llengua d'aprenentatge. 

En dos estudis previs sobre les actituds i identitats lingüístiques de joves autòctons —

que s’autodefinien com catalanoparlants, castellanoparlants o bilingües— i de joves 

nouvinguts recents de diversos orígens lingüístics i culturals (Newman, Trenchs-Parera & Ng, 

2008; Trenchs-Parera & Newman, 2009), hem intuït diferències importants en les actituds i 

ideologies dels joves nouvinguts que semblaven dependre directament de la comunitat o país 

d’origen i de la seva llengua materna, així com diferències en la percepció de la pròpia 

identitat i de la de joves d’altres orígens culturals i lingüístics. Context d’origen i llengua 

materna, per tant, semblen ser variables clau en el desenvolupament de noves identitats, de 

noves actituds lingüístiques i culturals i, per tant, de pràctiques positives vers el català i la 

societat d’acollida. El ventall d’actituds relacionades amb l’ús del català que hem detectat en 

l’estudi de Trenchs-Parera i Newman (2009) comentat anteriorment és un indicador de 

l’existència de diversos graus d’integració i, per tant, d’associació simbòlica —en termes de 

Gal (1979)— de la  llengua amb una identitat cultural catalana específica. 

 

1.1.2 Identitats en construcció: joves llatinoamercans i xinesos a Catalunya 

La construcció de la identitat és un procés continu i complex que es va redefinint i negociant 

amb els altres en els diversos intercanvis comunicatius dels quals participem. Aquest procés 

es torna més complicat en contextos multilingües on, d’acord amb Pavlenko i Blackledge 

(2004), les diverses situacions entre parlants, i les condicions de producció dels intercanvis, 

donen peu a què les identitats siguin: imposades (les quals no són negociables dintre d’un 

temps i un espai particulars), assumides (les quals són acceptades i no negociades) o 

negociables (les quals són refutades). La construcció de la identitat a l’escola multilingüe, 

com es el nostre cas, requereix d'observar i analitzar les formes i estratègies discursives 

situades on es negocien aquestes identitats.  

Així, creiem que, per comprendre el fenomen de la construcció identitària dels joves i el 

seu sentiment de pertinència a la nova societat caldrà tenir en compte factors com (1) 

l’existència d’experiències positives com a aprenents de català en les aules d’acollida o com a 

nous ciutadans que es relacionen fora de l’escola amb joves d’altres procedències culturals i 

(2) les expectatives dels docents i de les famílies sobre el futur dels joves; i (3) les actituds 
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d’aquests adults respecte els usos i les habilitats lingüístiques dels joves i les maneres com 

construeixen la que serà la seva identitats adulta.   

Com hem vist, no manquen estudis sobre els usos ni les actituds lingüístiques a 

Catalunya dels joves autòctons, així com tampoc sobre la construcció de la identitat dels 

nouvinguts a l’escola (Cots & Nussbaum 2008), però encara cal investigar un possible biaix a 

favor del castellà entre els joves nouvinguts en general, un biaix que indiquen molts docents 

d’escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona. La recerca d’aquesta situació ens permetrà de 

buscar estratègies d’acollida que afavoreixin l’ús del català com a llengua de cohesió social 

tal com s’esbossa en el Pacte Nacional per la Immigració. Per això, ens semblava 

especialment necessari d’estudiar amb més profunditat el cas dels joves nouvinguts 

procedents de l’Amèrica Llatina ja que, donats els resultats dels estudis de Trenchs-Parera i 

Newman (2008 i 2009), veiem la necessitat d’investigar la construcció de la identitat 

d’aquests nouvinguts en relació a l’ús de les llengües o varietats lingüístiques en joc. Si fos el 

cas que ells prioritzessin l’ús del castellà (malgrat la seva militància predominant en favor 

d’una varietat no peninsular) en tots els àmbits de la seva vida quotidiana, ens interessava 

d’estudiar quines conseqüències socials i escolars portarien aquestes tries lingüístiques.  .  

A més de l’interès que ja ha despertat la comunitat llatinoamericana (i.e. podem trobar-

la present a recerques com les d’ Alegre i Canosa [2007], Galindo [2008] o Huguet i Janés 

[2008]), creiem que hi ha una altra comunitat que, per la seva especificitat, població en 

augment i marcada diferència lingüística i cultural, cal que esdevingui objecte d’estudi. En 

concret, trobem a faltar estudis tant sociolingüístics com educatius sobre els joves procedents 

de la comunitat xinesa. Aquest grup de joves es distingeix clarament dels nouvinguts 

llatinoamericans --i dels d’altres comunitats immigrades-- en diversos aspectes. Primer, 

arriben a Catalunya sense conèixer cap de les dues llengües oficials, la qual cosa els distingeix 

d’entrada dels nouvinguts llatinoamericans. Segon, la llengua materna és en tots els casos una 

llengua massa allunyada de qualsevol de les dues llengües oficials, per la qual cosa 

l’aprenentatge d’ambdues esdevé igual de difícil; aquest fet els distingeix clarament d’altres 

nouvinguts com, per exemple, els joves procedents de Romania. Tercer, no tenen cap altra 

llengua estrangera de referència que els pugui facilitar l’aprenentatge tant del castellà com del 

català, un fet que els distingeix dels nouvinguts adolescents magrebins, per exemple, que 

poden haver estudiat francès a l’escola o que, fins i tot, poden estar familiaritzats amb el 

castellà present als mitjans audiovisuals marroquins. Quart, el context cultural del qual 

procedeixen no té cap punt de contacte amb el context de Catalunya ni de l’Estat Espanyol, la 

qual cosa els diferencia dels estudiants procedents de Llatinoamèrica i, fins i tot, d’altres 
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països europeus, com poden ser els joves procedents d’Europa de l’Est. Finalment, la gran 

majoria de nouvinguts de procedència xinesa provenen d’un sistema educatiu rigorós que en 

matèries científiques i matemàtiques els ha proporcionat una base de coneixements prou 

semblant a la dels estudiants autòctons com per seguir amb normalitat els estudis d’educació 

secundària, un cop superada la barrera lingüística del català; aquest fet els distingeix 

clarament de nouvinguts procedents de l’Àfrica sub-sahariana, per exemple. 

 

1.2 Preguntes de recerca 

De totes les qüestions que ens vàrem proposar d’explorar en aquest projecte, n’hem explorat 

les següents, tot partint dels antecedents presentats en la secció anterior:  

1. Com es categoritzen els joves d’origen llatinoamericà i xinès quant a identitat lingüística i 

cultural? 

2. Com són categoritzats els joves estudiants de secundària d’origen llatinoamericà i xinès 

per part dels seus progenitors i per part dels docents dels seus centres d’ensenyament 

secundari?  

3. Què ens permeten observar aquestes categoritzacions respecte a la construcció de noves 

identitats en l’espai  dels centres de secundària catalans i als processos d’atribució 

d‘identitats i d’acceptació o de rebuig de les identitats assignades? Com és construeixen 

discursivament aquests processos? 

4. Quin es el paper que juga l’ús d’una o altra llengua o varietat lingüística (i.e. català, 

castellà peninsular, varietats d’espanyol llatinoamericà i xinès), en el procés de 

construcció d’ identitats?  

5. Quines conseqüències tenen per a la practica educativa dels centres estudiats i per a 

l’escola catalana en general,  les atribucions identitàries donades entre uns i altres agents, i 

les actituds lingüístiques que emergeixen d’aquests processos?  

 

Durant la seva realització, l’equip ha patit les baixes laborals de dos dels seus membres: la 

Dra. Adriana Patiño, amb baixa per maternitat, i la Sra. Montserrat Abella, amb baixa per 

malaltia perllongada. Per això, no ha estat possible d’explorar tots els objectius proposats en 

la sol·licitud del projecte. En concret, no hem pogut explorar les següents subqüestions de 

recerca: 

 Com categoritzen els joves d’origen llatinoamericà i xinès, quant a identitat 

lingüística i cultural, als joves d’altres orígens culturals? 
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 Complementàriament, com categoritzen els joves autòctons, quant a identitat 

lingüística i cultural, els joves d’origen llatinoamericà i xinès? 

 Com són categoritzats els joves estudiants de secundària d’origen autòcton per part 

dels seus progenitors i per part dels docents dels seus centres d’ensenyament 

secundari?  

Aquestes qüestions es deixen per a un futur estudi. 

 

1.3 Objectius del projecte 

1. Conèixer la manera com els joves d’ensenyament secundari d’origen 

llatinoamericà i xinès construeixen la seva pròpia identitat lingüística i cultural. Aquest estudi 

implica observar les actituds i els usos lingüístics que fan els participants vers el català, el 

castellà i les altres llengües primeres. Entenem que en la construcció de la identitat lingüística 

i cultural hi juguen un paper rellevant els altres agents principals de la pràctica educativa: els 

docents dels centres educatius i les famílies. Per això, tot i que els joves esdevenen el centre 

del nostre estudi, la nostra recerca inclou necessàriament docents i progenitors dels joves 

participants. La construcció discursiva de la identitat es fa mitjançant una sèrie de recursos 

que els parlants utilitzen per categoritzar les formes d’ésser i de fer en les activitats que 

realitzen diàriament als diferents espais socials (activitats que són majoritàriament discursives 

segons Fairclough, 1992). Aquestes categoritzacions comporten avaluacions implícites i/o 

explicites sobre aquestes accions les quals esdevenen accions socials en tant que idees sobre 

els grups als que pertanyen. Com veiem a la secció Antecedents, d’algunes formes valoratives 

com les actituds lingüístiques vers el català o el castellà a Barcelona, se n’han vingut ocupant 

dos dels membres principals del grup, Trenchs i Newman. Amb aquest treball estem 

complementant els nostres resultats anteriors amb l’estudi dels processos de categorització en 

un espai social com l’escola, on podem trobar comportaments socials prototípics. Això, ens 

permetrà de fer un diagnòstic i formular accions relacionades amb la construcció de la 

identitat (Pavlenko i Blackledge, 2004; Wortham, 2006) en un espai multilingüe i 

multicultural.  

 

2. Conèixer, mitjançant mètodes etnogràfics, les conseqüències que les 

esmentades categoritzacions identitàries, tant lingüístiques com culturals, que fan els joves 

esmentats respecte ells mateixos i els altres i els seus usos lingüístics a l’escola, poden tenir 

per a la convivència dintre del món escolar. Diversos estudis sobre les 

representacions/categoritzacions socials han mostrat que aquestes conseqüències poden ser de 
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diversos ordres. Per una banda, s’identifica la conformació d’estereotips a partir d’idees 

simplificades, i de vegades, incompletes o incorrectes sobre les persones i/o els diversos grups 

dels quals són membres i de les seves maneres de parlar. Aquests estereotips no afavoreixen 

un apropament al coneixement mutu ni de les persones ni dels grups perquè es conformen 

com “sabers sobre els altres que es donen per fet”. En aquest sentit, per desconeixement de les 

realitats culturals i socials d’origen, aquest tipus de sabers són la base d’actituds racistes (van 

Dijk, 1987, 2003). Per una altra banda, assignar identitats als altres sense tenir l’oportunitat de 

contrastar les pròpies idees i les de les persones/grups en qüestió amb les idees dels propis 

subjectes avaluats pot donar peu a què aquestes persones siguin admeses o, pel contrari, 

excloses del grup (o grups) que es conforma com a legítim. Si el que es pretén es promoure 

l’idea de ciutadania resident (plural i cívica) que doni igualat d’oportunitats cal que existeixi 

el coneixement, respecte i comprensió mútues, un coneixement i comprensió que ens . De les 

dades etnogràfiques, ens interessa particularment les observacions dels participants de la 

comunitat educativa i els seus relats d’experiència personal (Labov 1972) i conversacionals 

(Ochs & Caps, 2003; De Fina, 2003) que ens permeten d’observar les maneres en les que es 

construeixin mútuament les identitats i les valoracions de les accions atribuïdes a si mateixos i 

als altres així com les possibles conseqüències d’aquestes categoritzacions.  

 

3. A partir dels resultats, plantejar accions concretes que permetran;  

(1) comunicar els coneixements obtinguts a les comunitats educatives participants i a la 

societat, en general, perquè es comprenguin els processos socials de construcció de 

la identitat lingüística i cultural dels joves llatinoamericans i xinesos; 

(2) organitzar conjuntament (responsables dels centres participants i investigadors) 

activitats dirigides a promocionar les relacions interculturals en els centres 

d’ensenyament secundari participants en l’estudi, és a dir, buscar maneres 

d’apropament lingüístic i cultural entre els joves, tal com ho demana el PCI;  

(3) assentar les bases per a la creació d’un programa de postgrau en comunicació i 

educació intercutural amb l’objectiu central de formar docents professionals 

especialitzats en mediació cultural als centres d’ensenyament secundari de manera 

que altres docents de secundària que no hagin estat implicats en la recerca 

assoleixin els coneixements, les competències i les actituds per “descentrar” i 

ensenyar a comprendre els comportaments dels altres des de les seves 

perspectives. 
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2.  METODOLOGIA  
 

2.1 Context de l’estudi 

Ens hem centrat en dos IES de l’àrea metropolitana de Barcelona amb elevada població 

immigrant, un d’ells, on els esmentats estudis de membres de l’equip ja hi van recollir dades 

amb anterioritat (ajut 2008-ARIE00018). Aquests centres es configuren com els camps 

d’estudi més adients perquè compten amb les poblacions objecte d’aquest estudi: un IES on hi 

conviuen alumnat autòcton i alumnat nouvingut majoritàriament de procedència xinesa, el 

qual anomenem “Centre A”, i un IES on hi conviuen alumnat local i alumnat nouvingut 

majoritàriament d’origen llatinoamericà, el qual anomenem “Centre B”, 

 

2.2 Recollida de dades  

Per tal de recollir punts de vista de diversos participants i permetre la triangulació de resultats, 

l’etnografia ha inclòs: 

1. Entrevistes personals o en parelles amb joves de quart d’ESO amb estudiants 

d’origen llatinoamericà i xinès. En aquestes entrevistes —en les quals assegurarem l’anonimat 

dels participants— els hem plantejat preguntes diferents. Un grup de preguntes s’han 

relacionat amb les seves pràctiques lingüístiques —en català, castellà i en altres llengües 

maternes o estrangeres— a més de les seves opinions explícites sobre les dues llengües 

oficials i sobre les seves experiències escolars en els diferents espais (per exemple, aula 

d’acollida) i activitats (per exemple, parelles lingüístiques, o cartells informatius específics a 

les aules) que el seu institut ha implementat. També se’ls ha plantejat preguntes que, 

indirectament, ens han permès de recollir les seves creences i actituds vers les dues llengües 

locals i sobre les altres llengües de l’entorn familiar, així com la possible pluralitat d’identitats 

en la societat catalana. Aquest mètode ens permet, com a Heller, Rampton i Zentella, de 

deduir patrons de selecció dels codis lingüístics i de creences respecte a la identitat i la cultura 

pròpia els motius darrere d’aquests patrons. Els joves han estat triats pels docents dels centres. 

Seguirem la metodologia ja emprada per Trenchs-Parera i Newman (2009). En aquestes 

entrevistes promovem l’elicitació de trajectòries (històries de vida) i de narratives 

conversacionals (anècdotes, relats) on s’avaluïn distintes situacions en les quals les identitats 

hagin estat en joc (aprenent català, els primers dies a l’escola/institut. . .). 

2. Entrevistes amb membres dels equips directius, amb professors encarregats d’Aules 

d’Acollida i amb docents d’altres matèries que regularment estan en contacte amb el procés 
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d’acollida. Aquestes entrevistes ens han permès d’observar les maneres en les quals el 

professorat interpreta els reptes que la diversitat lingüística i cultural significa per als centres 

on treballen i les maneres com ells afronten aquests reptes. En un centre també s’ha 

entrevistat a la mediadora social amb el mateix objectiu. 

3. Entrevistes individuals amb progenitors dels joves participants durant les quals 

se’ls ha preguntat pels seus usos lingüístics i, indirectament, per les seves actituds i 

percepcions vers la pròpia llengua i comunitat dins la societat catalana i vers les dues llengües 

oficials i la pluralitat cultural i d’adscripció identitària que observen a Catalunya. 

4. Observació participativa de membres de l’equip investigador en els dos centres 

d’ensenyament secundari, tant fora d’hores de classe com en hores de classe regular i d’aules 

d’acollida, així com en el decurs d’altres activitats acadèmiques.  

 

2.3 Anàlisi de dades  

Quant a l’anàlisi de dades, s’han fet transcripcions de les entrevistes i s’han analitzat 

temàticament tot buscant-hi les categoritzacions que ens permeten identificar els jocs 

identitaris, les actituds lingüístiques i culturals i les pràctiques lingüístiques dels joves que 

pertanyen als grups investigats. També s’han analitzat temàticament les notes de camp preses 

durant les observacions in situ. Totes aquestes anàlisis s’han contrastat per buscar-ne 

relacions en funció dels llocs d’origen dels entrevistats i de les seves llengües maternes i en 

funció del centre on participen com a membres de la comunitat educativa, ja sigui com a 

alumnes o com a familiars o docents. Com que la recerca té lloc en l’àmbit educatiu, l’anàlisi 

de dades inclou, la participació de l’equip directiu del centre i dels professors que han 

participat en les entrevistes de manera que, també en el moment d’extreure’n conclusions 

finals, es tingui en compte el punt de vista del docent, a més del punt de vista dels 

investigadors.  

 

2.4 Rigor metodològic   

El rigor de la metodologia proposada ve avalat per la seva utilització en estudis sobre 

conformació d’identitats en espais multilingües (Pavlenko & Blackledge 2004) així com 

estudis sobre actituds i ideologies lingüístiques, tant al nostre país com internacionalment. 

Així, les dades etnogràfiques s’han recollit seguint el model de tres estudis sobre el 

multilingüisme juvenil en tres països diferents: (1) Heller (1999/2006), que ha realitzat una 

etnografia sociolingüística a una escola francòfona a Canadà, (2) Rampton (1995), que ha 
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explorat els usos lingüístics en un institut amb diversitat ètnica a Anglaterra, i (3) Zentella 

(1981, 1997), que ha examinat el bilingüisme de la comunitat portorriquenya a Nova York.  

A més dels tres precedents internacionals de prestigi mencionats, les eines 

metodològiques proposades en la present recerca s’han utilitzat ja al nostre país en diversos 

estudis sobre actituds i pràctiques lingüístiques. Cal mencionar en aquest sentit els estudis de 

de Rosselló i Peralta (2003), Marshall (2006, 2007), Pujolar (1997a, 1997b, 1999) i Vila, Vial 

i Galindo (2005).  

 

2.5 Tasques de cada membre del grup

Els investigadors principals tenen àmplia experiència amb la metodologia descrita en l’apartat 

anterior; cal mencionar l’experiència de Trenchs, Newman i Patiño amb aquest tipus de 

metodologia: per una banda, els dos estudis anteriors sobre actituds i ideologies lingüístiques 

amb adolescents catalans nouvinguts i auctòctons duts a terme per dos dels membres de 

l’equip investigador (Newman, Trenchs-Parera & Ng, 2008; Trenchs-Parera & Newman, 

s.d.); per una altra, les seves recerques anteriors sobre aprenentatge de llengües, pràctiques 

lingüístiques i construcció d’identitat (Trenchs, 1998a; Trenchs, 1998b; Trenchs & Newman, 

1998; Trenchs, 1996; Newman, Trenchs, & Pujol, 2003; Newman, 2007; Newman, 2005; 

Newman & Slomanson, 2004; Newman, 2002). La recerca de Patiño-Santos (2008, 2009) en 

aules multiculturals a Madrid i a Barcelona també s’ha dut a terme mitjançant la metodologia 

de la sociolingüística etnogràfica mencionada, així com en la recerca del projecte 2008-

ARIE00018.  

La participació tant de la Sra. Tristán, d’origen llatinoamericà --amb contracte a càrrec 

del projecte-- com la de la Sra. Chin-Ko, d’origen xinès, ens han assegurat la possibilitat de 

dur a terme entrevistes en les quals s’hi han sentit més còmodes els participants que 

pertanyien a aquestes dues comunitats. Tant el doctor Michael Newman, sociolingüista nord-

americà amb domini tant del català com del castellà, com les doctores Trenchs i Patiño i la 

tècnica de suport a la recerca Sra. Tristán han estat els encarregats de dur a terme entrevistes 

amb els joves. La Sra. Tristán també ha estat l’encarregada de fer transcripcions d’entrevistes 

en català i castellà. La transcripció i traducció d’entrevistes fetes en xinès ha estat encarregada 

al Sr. Wei Hsin Yeh, estudiant del Màster en Estudis Xinesos de la UPF, i la Sra. Jiajia Wang, 

llicenciada de la UPF. També s’ha fet un encàrrec de treball al Sr. Imanol Larrea Mendizábal, 

estudiant del Màster en Sociologia i Demografia per dur a terme un buidatge bibliogràfic i la 

creació d’una base de dades bibliogràfica relacionada amb el tema del projecte. El pressupost 

del projecte contemplava més despesa de la realitzada en concepte de personal tècnic 



 14

contractat i amb encàrrec de treball. Tanmateix, es van haver de limitar els objectius de 

recerca donat que, com s’ha explicat hi ha hagut dos membres importants de l’equip amb 

baixa laboral. Així també s’han limitat les tasques a encarregar a personal extern. 

En el moment de l’anàlisi de dades, la participació de dos historiadors, la Dra. Dolors 

Baqué, directora d’un IES Barcelona, i el Dr. Manel Ollé, professor titular d’Estudis Orientals 

ha permès de tenir en compte la perspectiva historiogràfica i cultural. La Dra. Baqué ha 

aportat, a més, la seva llarga experiència com a directora d’institut d’ensenyament secundari a 

l’hora d’analitzar pràctiques educatives dels docents estudiats. També ha estat fonamental les 

aportacions en aquest sentit de la Dra. Laura Canós, docent en actiu en un institut 

d’ensenyament secundari. Malauradament, la Sra. Montserrat Abella, catedràtica d’IES, ha 

estat de baixa laboral perllongada des del mes d’octubre de 2010 i només ha pogut contribuir 

al projecte en la seva fase inicial preparatòria.  

A l’hora d’analitzar i entendre els comportaments i actituds dels participants xinesos 

han estat claus els investigadors Dr Ollé i Sra. Chin-Ko. A l’hora d’analitzar i entendre els 

dels participants llatino-americans, han estat claus les investigadores Dra. Patiño i Sra. 

Tristan, nadiues de Colòmbia i Costa Rica respectivament, i el Dr. Newman, estudiós de 

fenòmens sociolingüístics relacionats amb joves llatinoamericans als Estats Units. Cal indicar 

que la Dra. Adriana Patiño, tot i haver estat de baixa per maternitat, ha contribuït d’una 

manera fonamental al projecte abans i després de l’esmentada baixa. 

Quant a l’observació participant als centres, aquesta ha estat duta a terme per les Dres. 

Trenchs i Patiño. També han estat elles les encarregades de contactar amb una escola anglesa 

ubicada al barri multicultural de Woolwich, Greenwich, de Londres) i amb l’investigador 

internacional Dr. David Block de l’Institute of Education de l’University of London, amb el 

qual s’ha iniciat la col·laboració per a futurs projectes de recerca en l’àmbit educatiu. 

Finalment, la difusió dels resultats del projecte l’han duta –o duran-- a terme els 

següents membres de l’equip:  

- En la defensa pública de la seva tesi doctoral: Laura Canós. 

- En les Primeres Jornades de Recerca Sociolingüística a Catalunya—Xarxa 

CRUSCAT (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, gener del 2011):  Mireia 

Trenchs. 

- En el 5th International Workshop on Spanish Sociolinguistics:  Michael Newman. 

- En el XVIè congrés de la Asociación de Lingüística y Filología de la América 

Latina (ALFAL) (Alcalá de Henares, 6-9 de juny): Michael Newman, Adriana 

Patiño i Mireia Trenchs. 
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- En un pannell al Eighteenth International Conference of Europeanists): Michael 

Newman, Adriana Patiño i Mireia Trenchs. 

- En el marc dels màsters a la UPF Màster d’Estudis Xinesos, Màster de Formació 

de Professorat d’Ensenyament Secundari i Màster en Estudis Avançat de 

Comunicació Social: Mireia Trenchs, Manel Ollé i Chunchun Chin-Ko. 

- A Càsa Àsia de Barcelona: Manel Ollé i Chunchun Chin-Ko. 

 

3. RESULTATS  
En aquest moment ens trobem encara en procés de finalització de l’anàlisi de dades. Podem 

presentar, per tant, resultats parcials de l’estudi que provenen de l’anàlisi dels següents corpus 

de dades: observacions de camp a ambdós centres i a una escola anglesa, entrevistes amb 

docents d’ambdós centres, i entrevistes amb joves llatinoamericans. Alguns d’aquests 

resultats han estat ja difosos en la tesi de la Dra. Canós ja esmentada i l’article Different Ways 

to Hate a Language in Catalonia:Interpreting Low Solidarity Scores in Language Attitude 

Studies del Dr. Newman, o estan en procés de ser difosos en l’article Challenges and 

dilemmas in the management of asymmetric bilingualism and multilingual immigration de les 

Dres. Trenchs i Patiño, el qual està sent avaluat en una revista internacional. Els resultats que 

estem analitzant ara provenen del corpus d’entrevistes amb els joves xinesos i amb els 

progenitors tant llatinoamericans com xinesos. Esperem estar en disposició de presentar 

aquesta bateria de resultats i unes primeres conclusions generals en els propers mesos. 

Aquests resultats i conclusions es presentaran en dos congressos internacionals (ALFAL a 

Alcalà d’Henares i CES a Barcelona). A més, s’inclouran en dos articles en preparació que es 

publicaran en revistes internacionals. Els resultats obtinguts amb data del 31 de març de 2011 

es presenten a continuació de manera esquemàtica i resumida. 

 

3.1 L’ALUMNAT NOUVINGUT XINÈS 

3.1.1 En relació a la pràctica educativa rebuda per l’alumnat nouvingut xinès 

La majoria d'alumnat del Centre A són catellano-parlants, descendents d'una població que va 

arribar els anys 60/70 a Catalunya, provinents d'Andalusia. Les segones i terceres 

generacions, segueixen utilitzant com a llengua vehicular el castellà. El 90% del alumnat viu 

al barri on està ubicat el centre, l'altre 10%  viu al barri adjacent. Els darrers 8 anys el centre 

ha experimentat una arribada progressiva i exponencial d'alumnat d'altres països. La presencia 

majoritària d’alumnat d’origen xinès a l’Aula d’Acollida (70% de procedència xinesa, 10% de 
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paquistanesa, 15% de sud-americana i 5% de marroquina) ha mostrat els reptes i dilemes que 

les relacions interculturals imposen sobre els participants d’una comunitat educativa.  D’una 

banda, docents acostumats a una diversitat social i d’estils d’aprenentatge, han hagut de 

començar a afrontar una diversitat cultural amb l’alumnat d’origen xinès i el desconeixement 

de la llengua materna dels seus nous alumnes, i de les visions del món i les maneres de 

socialitzar dels mateixos, de les seves famílies i del seu sistema educatiu d’origen. Aquesta 

complexitat ha comportat transformacions per a tots els implicats: 

• Per al cas d’alumnat es pot avaluar el seu aprenentatge del català, castellà i anglès com 

llengües de l’escola en tant continguts curriculars a través d’avaluacions reglades, però 

també les seves competències en trobades informals fora de l’aula. També es poden 

descriure les relacions d’aquest alumnat amb els seus companys mitjançant les activitats 

quotidianes observades al pati, als corredors, a la cafeteria i en les entrevistes. 

• Per al cas dels docents observats, aquesta transformació es molt més subtil però potser 

més profunda perquè han hagut d’ afrontar canvis sense tenir la intenció del canvi. El 

canvi d’actitud dels docents encarregats de la diversitat cultural en aquest centre, així com 

d’alguns docents d’aula ordinària ha anat permetent l’apropament al grup d’alumnat xinès, 

tòpicament considerat “distant i diferent”. La nova actitud es tradueix en una sèrie 

d’activitats amb el fi de millorar el procés de socialització: 

1. Organitzar l’Aula d’Acollida al voltant de l’alumnat xinès que té en compta dos 

nivells de llengua “Avançat” i “Baix”. El nivell baix s’orienta a l’ensenyament d’un 

català funcional que permet a l’alumnat participar en entorns socials diferents als de 

l’escola (principalment, el barri i la família). El nivell avançat promou el 

desenvolupament d’altres competències específiques de l’escola i que busquen la 

integració de l’alumnat a l’aula ordinària tan aviat com sigui possible. 

2. Promoure per part dels docents de l’aula d’acollida el moviment constant de l’alumnat 

entre l’aula d’acollida i l’ordinària de manera que els alumnes tinguin contacte amb els 

seus tutors i resta de companys. A més d’això, els docents d’Aula d’Acollida 

involucren als tutors i a docents d’altres àrees del coneixement que donin problemes a 

l’alumnat com poden ser Ciències Socials o anglès, per qui no ha tingut contacte amb 

aquesta llengua en la seva prèvia escolarització. 

3. Plantejar un programa d’acollida que involucra els pares de l’alumnat, a més de una 

mediadora intercultural experta en Xina i la llengua xinesa.  
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4. Generar relacions estretes d’entre el centre i els mediadors interculturals, no tant per 

qüestions d’acollida, sinó per facilitar les relacions dels progenitors amb el centre 

escolar durant la resta de l’escolarització del/la alumne/a. 

5. Els docents encarregats de la diversitat han, de manera voluntària, seguit cursos sobre 

cultura Xina i llengua xinesa bàsica per apropar-se als nouvinguts i a la seva llengua. 

Això ha facilitat l’explicació de continguts de llengua a través de la comparació de les 

estructures lingüístiques. 

6. Activitats d’acollida utilitzant les parelles lingüístiques. Alumnat voluntari d’origen 

autòcton intercanvia a l’hora del pati amb el seus company d’origen majoritàriament 

xinès. 

En resum, la experiència amb alumnat xinès i el canvi d’actitud ha permès als docents, 

entre d’altres, desmuntar els prejudicis que circulen sobre aquest alumnat al món educatiu i 

generar vincles que ajudin a la integració escolar i social d’aquest alumnat. La qüestió és 

reconèixer que hi ha diversos factors determinants per a la integració d’aquest alumnat que 

són de diversa naturalesa i que escapen del món escolar (normatives, polítiques socials, 

laborals, expectatives dels propis alumnes i de les seves famílies, entre d’altres).   

Quant a la recepció a la societat d'acollida, els estudiants entrevistats descriuen que 

l'arribada va ser difícil, especialment en termes lingüístics ja que els va resultar difícil 

l'aprenentatge de dues llengües. No obstant això, valoren positivament el suport que suposa 

l'Aula de Acollida doncs per a ells aquest espai representa no només un suport acadèmic sinó 

també emocional, ja que senten que és un espai on poden solucionar tot tipus de dubtes o 

problemes. No obstant això, és important aclarir que aquesta valoració deriva en gran mesura 

del tipus de relació i empatia que mostren els alumnes amb el professor de l'Aula de Acollida. 

En el context específic d’aquest centre, els estudiants els descriuen com amables, simpàtics. 

En l'àmbit acadèmic consideren que el nivell de dificultat és major a la Xina que aquí. 

 

3.1.2 En relació a les actituds lingüístiques i la construcció de la identitat dels joves 

xinesos   

Malgrat els esforços del Centre A, hi persisteix un agrupament voluntari dels nois per origen 

ètnic ja que, si bé interactuen amb els companys d’altres orígens autòctons, aquesta interacció 

es dóna per raons exclusivament acadèmiques i no transcendeix l'espai escolar. Aquesta 

percepció es deriva del fet que cap dels alumnes entrevistats comparteix activitats d'oci i 

extraescolars amb altres companys que no siguin d'origen xinès.  
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Quan als joves xinesos se'ls plantegen preguntes relatives a possibles pràctiques 

discriminatòries per part dels seus companys, responen que mai se'ls ha tractat malament o 

marginalitzat. No obstant això, sí relaten ocasions en les quals han demanat ajuda als seus 

companys autòctons i no l’han rebuda. Segons relata una noia entrevistada, els seus amics 

comparteixen la creença que les noies catalanes són menys col·laboradores i simpàtiques que 

els nois catalans. Però, malgrat aquesta creença, la majoria dels nois entrevistats parla sobre 

algun company "català" o "espanyol" amb el qual fan deures o de qui reben ajuda davant d'un 

problema o dubte. Això sí, quan se'ls pregunta si fan activitats de lleure amb ells (com 

passejar, anar al cinema, etc), tots responen que no. 

L’alumnat xinès està acostumat al multilingüisme i a la tria de llengües d’entre una 

llengua dominant i altres de locals. La majoria dels alumnes entrevistats venen de la regió de 

Zhejiang on es parlen, a més del mandarí, llengües com a el Wenzhou, el Qingtian o el Wu en 

les seves diverses varietats Taihu, Suzhou, Taizhou i Oujiang. En aquest sentit, aquest 

alumnat porta una avantatge davant altres grups amb una ideologia monolingüe o d’entendre 

el bilingüisme com l’aprenentatge de llengües internacionals (castellà, anglès, francès, etc.). 

Igual que l’alumnat llatinoamericà, l’alumnat xinès entrevistat té interès per les 

qüestions transculturals encara que se senten més còmodes dins la seva xarxa social xinesa. 

Així, l’oci acompleix un aspecte determinant  per a les seves pràctiques lingüístiques on la 

llengua de fora de l’escola és el xinès i/o la seves varietats dels llocs d’origen. Els xats amb 

amics o familiars a Xina, l’afecció per les telenovel·les xineses o coreanes traduïdes al xinès, 

la televisió xinesa a través d'Internet o de CDs amb programes gravats i vistos en diferit, així 

com les sortides fora de l’escola només amb amics d’origen xinès, entre d’altres pràctiques, 

mantenen activa la llengua pròpia. Aquests comportaments poden estar responent al fet de què 

l’alumnat entrevistat és nouvingut i no porten més dos anys al sistema educatiu català. De fet, 

tots encara assisteixin a l’Aula d’acollida.  

L’alumnat xinés nouvingut a Catalunya presenta una sèrie de transformacions des de 

l’inici de la seva arribada. Així, els entrevistats donen a l’aprenentatge del català un paper 

fonamental per poder socialitzar a l’escola. Aquesta socialització passa per fer amics, tenir 

interaccions fluïdes amb els docents i entendre el que passa a les classes de ciències socials i 

llengua, tant catalana com castellana. En aquesta primera fase d'aprenentatge, els costa valorar 

els comportaments dels seus companys d’origen local, descrits com a “gent com rara”. Un cop 

se supera aquesta fase d’arribada, comença una etapa de seguretat lingüística en català on 

troben que poden fer amics locals ( “la gent que ajuda”) i fins i tot els conviden a fer sortides 

fora de l’escola. 
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L’alumnat xinès té una actitud positiva vers les activitats a l’Aula d’Acollida i als 

docents que porten l’acollida escolar. Troben més connexions amb aquests docents i 

col·laboren en el desenvolupament d’activitats que s’organitzen dintre d'ella (activitats 

esportives, per exemple). Aquest alumnat declara certs usos lingüístics encara contradictoris 

que requereixen ser investigats amb més profunditat: 

1. Identifica el català com a llengua de l’escola i el castellà com a llengua 

social. En aquells casos en els quals l’alumnat treballa en hores fora de l’escola a 

botigues, gelateries, bars o basars, el castellà és la llengua del treball. 

2.  Declara tenir practiques lingüístiques diferenciades en el seu món familiar. 

Amb la gent gran (pares, oncles) diuen parlar xinès mentre que amb la gent jove 

(germans, cosins) afirmen parlar català. Aquesta afirmació s’ha d'investigar 

detingudament perquè aquest mateix alumnat declara també tenir dificultats en molts 

casos per diferenciar entre el català i el castellà. 

3. Valora el castellà com a llengua internacional necessària en cas de mobilitat 

fora de Catalunya. 

4. Valora els transacionalisme, donant rellevància a l’aprenentatge de l’anglès. 

Malgrat el procés migratori d’aquest alumnat i les experiències positives a la societat 

d’acollida, els entrevistats s’identifiquen com a xinesos. 

 

3.2 L’ALUMNAT NOUVINGUT LLATINOAMERICÀ 

3.2.1 En relació a la pràctica educativa rebuda per l’alumnat nouvingut llatino-americà 

El Centre B es troba en un barri de Barcelona de més de 15.000 habitants, dels quals 

més d’un 30% té nacionalitat estrangera —majoritàriament Llatinoamèrica (tot i que molts 

llatinoamericans procedeixen d’Itàlia i tenen nacionalitat italiana), Marroc i Pakistan— i més 

del 17% ha nascut a la resta de l’Estat Espanyol (dades del 2009). Dels tres contextos 

estudiats, es tracta de la zona amb la proporció més alta de població immigrada recent. 

Coincideix també amb l’àrea amb menys recursos econòmics dels tres contextos estudiats ja 

que la renda familiar disponible per càpita se situa en el 66% de la renda mitja de la qual es 

disposa a la ciutat de Barcelona. 

El centre observat va néixer als finals dels anys 70 i va començar rebent alumnat 

procedent d’altres llocs del centre de Barcelona, especialment alumnat de famílies andaluses 

immigrades. Així, des de els seus inicis ha estat un centre acostumat a la diversitat lingüística 

i cultural. Als anys 90, va començar a ser receptor de la immigració internacional recent. 

Aquest centre és l’únic dels que hem estudiat que ha desenvolupat la seva AA a partir de les 
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TAE. A l’any 2004/05 amb l’inici de les AA el centre ja tenia espais acondicionats per a 

l’acollida lingüística i cultural donat que oferia els TAE (Tallers d’Adaptació Escolar i 

Aprenentatges Instrumentals Bàsics, recurs predecessor de les Aules d’Acollida a Catalunya).   

 L’AA al Centre B és dirigida principalment per dos docents que la van dissenyar amb 

el suport de personal de l’Administració. Degut a la presencia significativa d’alumnat 

d’origen estranger al centre (e.g. a l’any 2008/09, 123 de 231 alumnes d’ESO han nascut en 

un altre país, tot i que no tots passen o han passat per l’AA), les activitats de l’aula s’han 

organitzat en dos itineraris segons les llengües primeres de l’alumnat: “de base romànica” i 

“de base no romànica”. Al primer itinerari hi acudeixen estudiants castellanoparlants d’origen 

llatinoamericà així com l’alumnat procedent de Brasil. Al segon itinerari hi acudeix alumnat 

que parla àrab, xinès i altres llengües d’Europa de l’Est. 

Cada itinerari té alhora dos nivells, un primer que és el nivell principiant i un segon, el 

nivell intermedi-avançat. És en la divisió docència dels diversos nivells que hi participen 

altres docents del centre, especialment dels departaments de llengües. En els nivells inicials 

els estudiants aprenen gramàtica i vocabulari bàsic utilitzant materials i recursos 

proporcionats per l’Adminstració.  

L’alumnat assisteix setmanalment 12 hores de classes a l’AA. Després de rebre la 

classe, tornen a les seves aules ordinàries per a la resta de assignatures amb els seus companys 

de l’aula ordinària. Les classes observades van ser de l’itinerari “romànic” en els seus dos 

nivells, inicial i intermedi-avançat. Al nivell inicial d’AA s’imparteixen les assignatures 

bàsiques: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques i llengua catalana. Dintre de 

la classe, la docent fa activitats que promouen l’oralitat mitjançant la lectura en veu alta i la 

comprensió lectora. És tracta d’una pràctica controlada en la qual cada participant va llegint 

mentre la professora fa correccions de pronunciació, aclariments de llengua i preguntes de 

comprensió lectora. Aquesta metodologia afavoreix que els estudiants sàpiguen el seu torn i 

es preparin per participar, tal i com es veu al plànol, encara que no es promogui la 

comunicació en la L2 entre l’alumnat. En aquestes classes es permet que l’alumnat parli en 

castellà i s’intenta anar incorporant el català progressivament. La docent es dirigeix a tots i 

organitza les activitats en català mentre que l’alumnat respon majoritàriament en castellà, en 

les seves diverses varietats.  

El nivel intermedi-avançat del grup romànic l’exigència de l’ús del català creix i  

l’alumnat ha de produir no només textos orals sinó textos escrits amb estructures definides, 

com resums o textos argumentatius. Les activitats són més comunicatives i els recursos són 

artefactes reals presos de la vida quotidiana com periòdics en català, televisió i publicitat, 
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entre d’altres. A l’alumnat se’l motiva per parlar ni que sigui amb errors gramaticals tot 

promovent així el desenvolupament de la fluïdesa verbal i comunicativa en la L2.   

El centre organitza activitats per promoure no només l’ús del català sinó també l’ús i 

el coneixement de les llengües d’origen i el coneixement intercultural. Tanmateix, en aquest 

centre s’ha observat que el pati s’organitza espontàniament per nacionalitats amb una clara 

separació entre estudiants autòctons i nouvinguts que s’articulen a la vegada en grups 

lingüísticament i culturalment diferents.   

Els dos reptes als quals s’han d’enfrontar aquests docents per acollir el seu nou 

alumnat són l’arribada continua de matriculació i el fet que el castellà sigui la llengua de les 

relacions socials en els espais del centre diferents a les aules. En ambdós casos els docents 

utilitzen una sèrie d’estratègies que mostren la seva flexibilitat davant els reptes que comporta 

l’acollida. 

En el primer cas, els docents troben difícil el treball a l’AA perquè al llarg de l’any 

l’arribada indiscriminada i contínua d’alumnat complica l’organització dissenyada a l’inici de 

l’any escolar. Aquest nou alumnat, amb característiques, necessitats particulars i nivells 

escolars diversos, s’ha d’incorporar a l’aula immediatament obligant en molts casos a la 

redistribució dels participants en cada aula. En aquest sentit la continua mobilitat dificulta fer 

sentit de grup o establir activitats tancades.  El “traspàs” d’alumnat” es converteix així en una 

estratègia del centre per respondre a la ‘mobilitat’ de l’AA i deixa entreveure la capacitat 

d’adaptació del centre a les situacions en què es troba.   

El segon repte es refereix a la tria lingüística que fa la majoria de l’alumnat d’AA  per 

dur a terme les seves relacions socials. Els estudiants utilitzen el castellà a tots els espais fora 

de l’aula (sigui ordinària, sigui d’AA). Aquest ús preferencial pel castellà comporta 

conseqüències que compliquen l’aprenentatge del català i el releguen als usos oficials i a 

llengua d’instrucció.  

En gran mesura les intervencions dels alumnes comentant aspectes de la variació 

dialectal de la llengua espanyola són usades com a índex identitari per part dels docents 

participants en l’estudi, com a situacions ideals en què el professor incorpora amb naturalitat 

continguts i actituds relacionats amb la variació, alhora que reforça l'autoestima dels alumnes. 

 

3.2.2 En relació a les actituds lingüístiques i la construcció de la identitat dels joves 

llatinoamericans  

Donat que les dades recollides amb l’alumnat llatinoamericà han estat les més abundants, els 

resultats de la seva anàlisi es presenten de forma esquemàtica.  
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• A les aules catalanes aquests alumnes passen del monolingüisme (o bilingüisme) a les 

aules a una situació de multilingüisme i també d'un aparent monodialectalisme 

hispànic construït i establert a una situació multidialectal, accelerada per la 

incorporació a les aules d'alumnat procedent de diferents països de l'Amèrica Llatina. 

• A partir de les reflexions o comentaris dels adolescents sobre la competència i les 

jerarquies lingüístiques intrahispàniques, hem analitzat la presència o no d’una 

ideologia del panhispanisme o policentrisme de corpus i en general observem que els 

joves llatinoamericans immigrants estudiats poden ser considerats «de l'era global»: és 

a dir, mostren hàbits transculturals (amb independència de la seva situació 

socioeconòmica), tenen notablement interioritzats els coneixements metacomunicatius 

i saben que hi ha certs moments de desorientació lèxica o entonativa.  

• Els joves estudiats sempre donen per descomptat la ideologia de la «unitat en la 

diversitat», tant de la llengua espanyola com de la llengua catalana; en aquest sentit, 

no podem reportar l'existència de cap conflicte intralingüístic veritable en termes de 

glotopolítica de corpus. Podem dir que el policentrisme de l’espanyol sembla un 

concepte assimilat, per la via de l'experiència, entre els adolescents.  

• Els comentaris metalingüístics dels joves són majorment descriptius i sorgeixen 

generalment del desig d’informar els companys europeus i a la professora, i mostrar-se 

al grup marcant la seva identitat (amb voluntat empàtica, amb ànsies de distinció, 

etc.), no com a intervencions de tipus normatiu, és a dir, de peticions de sanció oficial 

o recriminacions entre iguals. 

• Segons la nostra experiència, la consciència estrictament lingüística de l'alumnat sobre 

les qüestions de biaix glotopolític és escassa i, amb seguretat, preferentment 

inconscient i intuïtiva. 

• Quant a les qüestions d’accent, hem observat alumnes procedents de països diferents 

conversant amb actitud positiva (fins i tot amb alegria) sobre diferències dialectals. En 

aquest tipus de conversa hi trobem freqüentment els següents fenòmens: una 

tolerància lúdica (sobretot al voltant de la variació lèxica), el confús coneixement de 

les alternances dels pronoms de segona persona, al costat de la resistència cap a les 

formes verbals de segona persona del plural de l'estàndard peninsular o cap a una de 

les poques recriminacions normatives clàssiques dirigides als companys autòctons --

l’ús de les col·locacions “subir arriba” i “bajar abajo”--, així com també 

l’autodescobriment de trets lingüístics. 
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• La variació dialectal és utilitzada per part dels joves com a marca identitària. De 

vegades, detectem l’existència de tensions grupals relacionades amb el traspàs, o amb 

l'apropiació de trets dialectals que es consideren aliens, en especial els peninsulars. 

• Hem observat actituds o ideologies relacionades amb la (re)creació d'una possible 

identitat llatina unitària entre els joves entrevistats, com a Trenchs-Parera & Newman 

(2009). 

• La nostra conclusió particular és que en les aules dels instituts públics actualment s'ha 

superat amb naturalitat la fase de visibilització de la variació dialectal hispànica, i fins 

i tot també la categoria retòrica de «la copropietat de la llengua» sobre la qual la 

glotopolítica oficial de la llengua espanyola posa l'accent.  

• Més enllà del desig de ser explícits en els enfrontaments quan hi ha rebuig o 

incomoditat lingüística, s’observa una constant sobre la qual es van construint alguns 

aspectes identitaris: «una sang calenta que ens permet ser generosos, bons i molt 

afectuosos, i tot això ...». Aquesta idea pot ser interpretada, al nostre parer, com una 

modulació de la ideologia de l'autenticitat definida per Woolard (2007). 

• Entre els joves llatinoamericans trobem una consolidació d'una consciència identitària 

llatina enfrontada, o si més no, una identitat diferent, a una consciència identitària 

espanyola, europea, no-llatina. Prendrem l'aparició d'aquesta dicotomia com indici del 

qüestionament a la ideologia del panhispanisme El postulat d'una categoria identitària 

d'aquesta naturalesa es relaciona necessàriament amb una categoria cultural i 

identitària construïda als Estats Units d'Amèrica que dóna per consolidada aquesta 

condició identitària. 

• Per començar, l'oposició d'identitats intrahispàniques sembla manifestar-se en 

l'oposició «alegre / calmat». En altres entrevistes realitzades a joves autòctons del 

mateix centre, l’oposició entre identitat espanyola i no espanyola és interpretada en 

termes tradicionals com l’oposició «identitat catalana versus identitat castellana », 

incorporant-hi a aquesta última els alumnes americans, mentre que els joves 

llatinoamericans no semblen interessats a diferenciar entre aquestes dues identitats. 

• El grup d'amics en l'adolescència constitueix un suport prioritari en la socialització i 

juga un paper fonamental en l'exercici de la construcció d'una identitat panllatina. No 

obstant, també s’observen actituds que declaren que prefereixen elaborar una identitat 

cosmopolita abans que autoconstruir-ne una preferentment sobre la llatinitat. Alguns 

entrevistats fins i tot la prefereixen sense presentar oposició a una identitat llatina.  
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• Encara que no podem desenvolupar aquí la qüestió de les associacions que sovint el 

discurs públic fa entre aquesta possible identitat llatina en construcció i l'existència de 

grups violents formats majorment per joves llatinoamericans, sí que podem confirmar 

subtilment des del corpus d'entrevistes la nostra percepció que l'alumnat 

llatinoamericà coneix l'existència d'aquest tipus de prejudicis en la societat d'acollida, i 

amb relativa freqüència fa referència a això en els seus discursos identitaris. 

• Trobem sovint expressions de disgust per la nova llar i, de fet, la lleialtat als països 

d'origen és gairebé universal, fins i tot entre aquells joves que donen suport a la 

integració. En concret, molts participants es van queixar dels amics desapareguts, van 

parlar amb nostàlgia de l'escolarització al país d’origen, o es van queixar de la seva 

recepció pels locals, encara que els informes de les experiències de racisme eren 

relativament rares. En aquest punt, cal recordar que la immigració és gairebé sempre 

una experiència difícil. Per a un adolescent que sovint no pot veure la necessitat de 

moure's i no té la maduresa necessària per posar-lo en perspectiva, l'experiència pot 

ser traumàtica. Tampoc és sorprenent que la majoria dels participants han informat 

d'immigrants que volen tornar a casa o bé a algun altre lloc d'Europa o els EUA. Fins i 

tot aquells que van dir que volien quedar-se també van informar que participen en 

xarxes socials en gran part llatines. 

• No es produeix però una segregació absoluta entre autòctons i llatinoamericans, i a 

vegades es descriuen parelles mixtes en contextos lúdics i grups mixtos de nois sobre 

tot a l’escola. NO es van veure patrons equivalents entre les noies. 

• Els participants sense amics entre els grups ètnics va donar diverses raons per a la 

homogeneïtat de les seves xarxes socials, però rarament s’invoquen els prejudicis ni 

l'exclusió com a explicacions. No obstant això, majoritàriament, els joves 

llatinoamericans tenien poc a dir sobre la cultura local, i només algunes nenes van 

informar que pensaven que els nens locals eren menys masclistes que els seus 

compatriotes.  

• Molt comuna era la queixa lingüística sobre la tendència a Espanya a treure 

importància al que Brown i Levinson (1987) anomenen estratègies de cortesia 

negativa, en referència als costums socials que expressen el respecte i la capacitat per 

a les necessitats i desitjos d'altres, contràriament al que succeeix en els usos lingüístics 

llatinoamericans. Com a conseqüència, era comú sentir queixes com, “Los españoles 

no tienen modales.” Una mostra en són els malentesos i incomoditats que semblen 
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donar-se quan els docents són cridats pel seu nom a les aules catalanes, amb la 

reducció en l'ús de termes relacionats amb la direcció honorífica i professió, com el 

senyor / senyora i professor / professora, i d’altres marcadors de cortesia, a més de les 

percepcions negatives de la distribució diferent de les formes verbals en segona 

persona singular. Només els joves uruguaians i argentins entrevistats van confessar 

haver adoptat els patrons peninsulars en castellà en públic (tot i que no en família).  

• Per tant, el centre de les seves objeccions lingüístiques és Espanya, no Catalunya, i no 

és d'estranyar doncs, que l'amenaça a la seva identitat es percep com a procedent de la 

Península no de l’oposició entre espanyol i català (com si que es dóna entre els 

autòctons). 

• Per als llatinoamericans, el català esdevé una sorpresa desagradable en arribar a les 

aules catalanes i obstacle per a la seva adaptació, però un obstacle que disminueix amb 

el temps i la millora de la competència lingüística. Alguns joves llatinoamericans 

expressen més aversió pel català que els seus companys autòctons d’autoadscripció 

espanyola però, a diferència de les formulades pels joves autòctons, les avaluacions 

negatives dels immigrants no s’associen a símbols culturals ni a la construcció d’un 

espai geogràfic comú i van sovint precedides o seguides d'avaluacions positives, com 

són la d’expressar la seva aprovació de tenir el català com a llengua d'ensenyament, ja 

que fomenta l'aprenentatge de noves cultures i idiomes, una posició essencialment 

cosmopolita.  

• L'aversió al català s’explica com una reacció al seu paper com a obstacle en la 

comunicació en general que pot crear vergonya i a l'èxit educatiu en particular. Per 

contra, en algunes entrevistes s’expressa el valor potencial d'aprenentatge del català.  

• La manca de competència lingüística sembla jugar un paper tan central en les actituds 

negatives vers el català que no és sorprenent que els sentiments més negatius es 

concentrin entre els nouvinguts més recents.  

• Els joves que mostren actituds positives vers el català assenyalen les estratègies 

educatives i les atencions personals dels seus docents d’acollida. En canvi, les 

avaluacions negatives de la llengua s'associen amb la insatisfacció amb la seva 

recepció a l'escola i amb la manca de suport lingüístic quan participen en classes 

regulars.  Així, les primeres experiències dels nouvinguts són de summa importància 

en la creació d'actituds positives. Desafortunadament, aquestes experiències semblen 
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dependre de la professionalitat, disposicions i habilitats dels professors i 

administradors escolars. 

 

3.3 EN RELACIÓ A LA PRÀCTICA EDUCATIVA A UN CENTRE 

MULTICULTURAL DE WOOLWICH (ANGLATERRA) 

La visita al institut PMS (pseudònim) ubicat al barri multicultural de Woolwich, Greenwich, 

ens ha permès de comparar formes d’atendre la diversitat lingüística i cultural a les aules a 

Londres i de Catalunya. Tot i que la ciutat de Londres té una història d’immigració molt més 

antiga que la de Barcelona, la visita a aquesta escola ha mostrat que els reptes de la diversitat 

s’actualitzen contínuament. Aquest centre ha rebut des de fa uns 15 anys alumnat d’origen 

africà, principalment de Senegal i per tant estan acostumats a integrar aquest alumnat, tot 

oferint per exemple com a llengua estrangera el francès, una de les llengües vehiculars al país 

d’origen. El gran repte actual té a veure amb l’arribada, des de fa uns tres anys, d’alumnat de 

la comunitat roma, “una comunitat estigmatitzada socialment a causa del seu estil de vida 

nòmada”, segons els seus docents. La incorporació d’aquest alumnat ha suposat per als 

professors trobar alumnat que no parla la llengua de l’escola, l’anglès però, a més, estudiants 

que no han estat escolaritzats prèviament i amb poques motivacions per continuar una 

formació escolar. Per aquests estudiants l’anglès es dóna en classes de llengua, a més de 

classes de suport lingüístic. Quant als continguts escolars, aquest alumnat té a l’aula monitors 

d’ajuda que donen suport als docents de l’aula ordinària. El centre, ubicat a una comunitat de 

classe treballadora intenta crear vincles amb el barri deixant en préstec aules o salons d’actes 

per a representacions teatrals o esdeveniments musicals o culturals en general. Malgrat 

l’esforç dels docents per motivar l’alumnat, són pocs els qui arriben a una educació superior. 

La majoria, siguin locals o de fora, opten per una formació professional que els condueixi al 

món laboral al més aviat possible.  

En resum, aquesta visita ens ha permès d’identificar i confirmar els factors més 

rellevants que determinen la integració social i cultural d’alumnat nouvingut a societats amb 

major o menor experiència migratòria: l’escola, les expectatives personals i familiars, i 

l’entorn social del barri, el qual esdevindrà el centre de la continuació del present projecte (i.e. 

projecte ARAFI2010, renovat recentment).       
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4.  CONCLUSIONS 

Si bé és cert que els professors i l'escola no poden forçar la interacció o els llaços d'amistat 

entre els nois de diferents col·lectius ètnics, sí que poden estimular-los mitjançant activitats 

extracurriculars que facilitin el coneixement de l'altre. L’exploració de les actituds 

lingüístiques, vers el català, el castellà i altres llengües a Catalunya, per part de grups 

d’alumnat d’origen llatinoamericà i xinès a l’escola catalana ens ha permès d’identificar 

factors clau en el moment d’organitzar l’acollida lingüística a l’escola.  La tria d’aquests dos 

grups distants entre sí quant a les percepcions que la població local té d’ells (llatinoamericans 

com a “propers” i xinesos com a culturalment “allunyats”) ens ha donat pistes per identificar 

aspectes rellevants sobre col·lectius que es relacionen de manera diferent amb el sistema 

educatiu local. Aquest estudi també permet de desmuntar idees preestablertes que circulen en 

el món escolar i que sovint aturen o dificulten la integració lingüística i cultural i, per tant, el 

desenvolupament d’una ciutadania resident de nouvinguts, un dels objectius centrals del Pla 

Nacional per a la Immigració.  

Dins dels processos d’acollida, les actituds vers la llengua catalana com a llengua de 

l’escola i de cohesió social hi juguen un paper fonamental, en tant és percebuda com a recurs 

per participar o no en la societat de recepció. Tanmateix, l’estudi de les actituds vers la 

llengua catalana no es pot dissociar de les seves actituds vers el castellà no només per la seva 

relació històrica, sinó també pel seu status legal de llengua co-oficial a Catalunya i en molts 

casos per ser la llengua que porten els nouvinguts, com és el cas concret dels joves 

llatinoamericans. De la mateixa manera, no es pot dissociar de l’anglès, la llengua estrangera 

a les aules catalanes. 

Comparativament, hem pogut identificar els següents aspectes: 

1. Ambdós grups de joves immigrants, llatinoamericans i xinesos, han d’iniciar el seu 

procés de re-socialització a l’aula d’acollida. En ambdós casos, les relacions amb 

els seus docents, així com les estratègies educatives utilitzades per a 

l’ensenyament de la llengua a l’aula, són factors a l’hora que els nouvinguts 

valorin el català.  

2. Les actituds vers les llengües per part d’ambdós grups, tot i assemblar-se, tenen 

orígens diferents. Així, els llatinoamericans arriben portant ja ideologies sobre 

bilingüisme que valoren l’aprenentatge de llengües internacionals com el castellà o 

l’anglès mentre que el català s’entén només com a llengua d’instrucció, reservat a 

l’escola. El castellà és valorat com a marca d’identitat en tant sigui en les diferents 
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varietats de l’espanyol d’Amèrica, una barreja de modalitats de parla mitjançant 

les quals els joves llatinoamericans emfatitzen una identitat “llatina”. Pel cas de 

l’alumnat xinès, tot i estar acostumats al multilingüisme a causa de la situació 

lingüística a la Xina, l’alumnat té bona actitud vers el català com a instrument 

d’integració, però reconeixen la importància de parlar castellà o anglès de cara a 

viure a altres llocs, ja sigui a Espanya, ja sigui a la resta d’Europa. 

3. Les actituds dels pares nouvinguts acompleixen un paper fonamental per la 

construcció d’aquestes actituds lingüístiques dels seus fills. En ambdós casos, els pares 

volen que els joves parlin català com a llengua de l’escola i mostren interès en què 

aprenguin altres llengües, especialment l’anglès. En algun cas de progenitors xinesos, 

els costa de distingir entre el català i el castellà. La seva relació amb el centre escolar 

està mediada pels mediadors interculturals que acompleixen una funció fonamental 

donant la informació que els pares necessiten (organització de l’escola a Catalunya, 

maneres d’avaluar, l’obligatorietat de l’escolarització, etc.). En el cas dels pares 

llatinoamericans, la seva influència en les actituds dels seus fills resideix en el fet de 

motivar-los a aprendre-la si desitgen de continuar els seus estudis a nivell superior o 

per accedir al mercat laboral qualificat (formació professional). Els pares 

llatinoamericans valoren l’aprenentatge de l’anglès com a llengua “universal” i moltes 

vegades com a recurs per immigrar a altres llocs com els Estats Units on acostumen a 

tenir familiars. 

4.  Malgrat les actituds positives per part de l’alumnat xinès, la distancia entre les 

llengües xinesa i catalana és un obstacle per a un aprenentatge ràpid. Els estudiants 

han de superar el fet que existeix una discontinuitat entre les llengües que es parlen a 

casa i la llengua de l’escola. El castellà en aquest sentit pot representar més avantatges 

per a ells, especialment, en el cas d’alumnes que treballen en hores no lectives a bars, 

botigues i restaurants. La llengua d’intercanvi preferida en el treball sol ser el castellà. 

El castellà també ocupa un lloc important a les interaccions fora de l’aula a la mateixa 

escola. La majoria de docents, amb l’excepció dels de l’aula d’acollida, es dirigeixin a 

ells en castellà, així com els seus companys d’origen local. En el cas dels 

llatinoamericans, els obstacles resideixen en les seves actituds vers l’escola, les seves 

expectatives de futur o en no trobar suficients registres expressius en català. Quan 

l’alumnat llatinoamericà vol tornar als seus països d’origen o no vol anar mes enllà de 

la secundària obligatòria, difícilment trobem alumnes que vulguin parlar català. Si, pel 
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contrari, volen anar a la universitat o fer cursos de formació professional, sí que estan 

disposats a aprendre la llengua. 

5. El treball en aules d’acollida crea una sensibilitat en els docents que condueixen 

l'aula que els porta a desenvolupar estratègies per comunicar-se amb els seus alumnes. 

En el cas de l’alumnat xinès, hem detectat una sèrie d’estratègies que van des de fer 

cursos de llengua i cultura xinesa fins a crear activitats optatives que els permeten 

d’incorporar-se més ràpidament a l’aula ordinària. En el cas de l’alumnat 

llatinoamericà, la ràpida mobilitat a les classes ordinàries fa sentir als seus mestres que 

aprenen. Aquest alumnat acostuma a mantenir relacions afectives amb els seus docents 

d’aula d’acollida un cop han estat incorporats a la seva aula ordinària. En ambdós 

casos, els docents han desmuntat els estereotips que circulen en la societat sobre 

aquests dos grups. En el cas dels xinesos, en lloc de veure’ls com a “inexpressius, bons 

en matemàtiques, freds”, troben que són alumnes carinyosos, propers, xerraires, 

alegres, que no sempre són bons en matemàtiques i que tenen un sentit de l’humor 

diferent. Dels llatinoamericans, entenen que són alumnes que es mouen molt per 

relacions afectives i que al darrere de les seves intencions d’arribar ràpidament al món 

laboral, hi ha un sentit de solidaritat i de necessitat d’ajuda vers els seus progenitors. 

Totes aquestes qüestions s’han de continuar estudiant en aules on hi hagi menys concentració 

d’alumnat d’origen immigrant. 

 

5.  IMPACTE DEL PROJECTE   
A partir d’una diagnosi de la situació sociolingüística actual realitzada en els centres 

participants, l’estudi ha donat com a resultat la descripció d’identitats, d’imatges mútues i 

d’actituds lingüístiques, així com la proposta d’estratègies educatives concretes. Del projecte i 

els seus resultats se n’han beneficiat i se’n poden beneficiar diferents col·lectius del territori 

català. A continuació es detallen les propostes d’intervenció que ja s’han dut a terme en el 

territori català i aquelles que, com a resultat del projecte, estan en procés o que es duran a 

terme en els propers mesos.  

1. Del projecte se n’han beneficiat els propis joves participants ja que les entrevistes els han 

donat l’oportunitat de reflexionar sobre el llenguatge en general, sobre les seves pròpies 

actituds, i també sobre els usos que fan de les dues llengües oficials ells mateixos i les 

persones del seu entorn. Segons han valorat els docents dels centres, aquest procés de 

reflexió lingüística ha esdevingut molt enriquidor ja que s’ha activat la seva consciència 
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lingüística (language awareness), un dels objectius pedagògics del currículum de 

l’educació secundària. També, segons els docents implicats, aquest procés ha tingut un 

efecte motivador entre uns joves que no estan acostumats a què siguin escoltades les seves 

opinions respecte les estratègies educatives que reben. A més, membres de l’equip 

especialistes en integració i en mediació cultural i lingüística han donat suport directe a 

docents dels dos centres: en un centre a l’Aula d’Acollida amb nouvinguts xinesos de baix 

domini lingüístic, i a l’altre a l’aula regular de llengua castellana amb estudiants 

llatinoamericans. La intervenció directa amb els joves s’ha completat amb una visita 

realitzada a la Universitat Pompeu Fabra per part del grup de joves xinesos participants en 

l’estudi durant la qual van poder conèixer i interactuar amb dos estudiants també xinesos 

de darrer curs d’una llicenciatura. L’objectiu de la visita va ser oferir als joves immigrants 

uns referents procedents de la seva pròpia cultura, els quals han esdevingut exemples 

d’integració social, educativa i lingüística.  

 

2. Es tenia la intenció que dels resultats i conclusions de l’estudi se’n beneficiessin equips 

directius i professors d’ensenyament secundari a més d’altres investigadors que 

desitgessin conèixer exemples d’aplicació pràctica de les directrius educatives de la 

Generalitat i les conseqüències sociolingüístiques que se’n deriven. Així, se n’han 

començat a beneficiar els equips directius dels centres docents col·laboradors ja que en 

sessions de feedback informals els investigadors s’han estat reunint al llarg de l’any amb 

professors i directors per intercanviar opinions sobre la recerca. També es té previst de dur 

a terme una reunió final de projecte durant la qual es presentaran els resultats de la recerca 

als membres dels equips directius i als professors de l’aula d’acollida i a d’altres docents 

que el centre cregui convenient. A la reunió d’un dels centres hi participarà la mediadora 

social, qui regularment facilita les relacions entre els docents i els progenitors dels joves 

xinesos. En aquesta reunió, no només s’exposaran els resultats finals del projecte sinó que 

es recollirà la perspectiva al respecte dels professors implicats i es podran posar al seu 

abast les estratègies concretes adoptades de l’altre centre estudiat i els seus efectes. 

 

3. S’han dut a terme accions de difusió de la recerca i dels seus resultats en àmbits científics 

nacionals i internacionals. En concret, s’ha presentat el projecte a les Primeres Jornades de 

Recerca Sociolingüística a Catalunya—Xarxa CRUSCAT (Institut d’Estudis Catalans, 

Barcelona, gener del 2011) i al 5th International Workshop on Spanish Sociolinguistics i 

al congrés internacional Spanish in Society Conference. Mediating Spaces, 5th 
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International Conference of Hispanic Linguistics a la Universitat de Limerick ( 8-10 de 

juliol de 2010). A més, en el proper mes de juny es presentaran resultats de la recerca a 

dos congressos internacionals: dues comunicacions al XVIè congrés de la Asociación de 

Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL) (Alcalá de Henares, 6-9 de juny), i 

un pannell al Eighteenth International Conference of Europeanists (Barcelona, 20-22 de 

juny). Finalment, una altra línia de difusió dels resultats del projecte entre la comunitat 

científica ha estat la tesi doctoral La construcción del español global. Análisis de las 

políticas lingüísticas, las prácticas discursivas y los desafíos profesionales en torno a la 

internacionalización de la lengua española defensada a la Universitat de Barcelona el 

passat dia 25 de febrer per la Dra. Laura Canós, investigadora del projecte. Part d’aquesta 

tesi doctoral s’ha dut a terme en el marc de l’estudi ja que la investigadora hi ha analitzat 

part del corpus de dades recollit. També es té previst de publicar un article en una revista 

internacional que pugui ser d’utilitat a totes aquelles persones encarregades del disseny de 

la política d’acollida de joves immigrants que s’està aplicant actualment als instituts 

d’educació secundària a Catalunya.  

 

4. De la metodologia i resultats preliminars de l’estudi se n’han beneficiat els alumnes de 

tres Màsters universitaris impartits a la Universitat Pompeu Fabra i en els quals 

imparteixen docència la Dra. Trenchs, el Dr. Ollé i la Sra. Chin-Ko. Indirectament, els 

alumnes del Màster de Formació de Professorat d’Ensenyament Secundari (edicions 

2009-10 i 2010-11) en el marc d’una assignatura dedicada a metodologies de 

l’ensenyament. Directament, els alumnes del Màster en Estudis Avançat de Comunicació 

Social dins de l’assignatura Comunicació Intercultural, en especial aquells que han dut a 

terme treballs relacionats amb el tema de la integració social i lingüística en contextos 

educatius; a tall d’exemple, la doctoranda Larissa Tristán, contractada com a tècnica de 

suport a la recerca per al projecte, està acabant la redacció d’un projecte de tesi que 

inclourà alguns aspectes metodològics i temàtics tractats en l’estudi. A més, aprofitant la 

participació com a investigador del Dr. Manel Ollé, coordinador del Màster d’Estudis 

Xinesos, s’ha presentat el projecte als alumnes d’aquest Màster amb la intenció 

d’introduir-los en la reflexió sobre la integració social i cultural de la comunitat xinesa a 

Catalunya. Arrel d’aquesta presentació, un alumne d’aquest màster ha participat 

puntualment en la transcripció i traducció de les entrevistes amb participants xinesos i dos 

més han expressat el seu desig de dur a terme el Treball Final de Màster i el Pràcticum en 

el marc de la renovació del projecte ARAFI2010.  
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5. S’han iniciat contactes amb escoles estrangeres que tenen programes d’integració 

interessants (específicament, s’ha visitat una escola anglesa ubicada al barri multicultural 

de Woolwich, Greenwich, de Londres) i amb l’investigador internacional Dr. David Block 

de l’Institute of Education de l’University of London, especialista en les conseqüències 

socials, sociolingüístiques i educacionals de la globalització, en pràctiques culturals i 

lingüístiques dels emigrants, i en la relació entre aprenentatge de llengües, usos lingüístics 

i identitat. La intenció és, d’una banda, donar a conèixer els resultats de la recerca i el 

sistema educatiu català i, de l’altra, crear una xarxa científica internacional dins la qual 

compartir les experiències d’altres sistemes educatius amb forta immigració, en especial, 

el sistema anglès. 

 

6. S’ha aprofitat el fet que dos investigadors del projecte tenen càrrecs acadèmics a la 

Universitat Pompeu Fabra —la Dra. Trenchs és actualment Degana de la Facultat 

d’Humanitats i que el Dr. Ollé és Delegat del Rector per les Relacions amb les 

Universitats Asiàtiques— per formalitzar vincles acadèmics amb dues universitats 

xineses, Beijing Foreign Studies University i Zhejiang University, els quals permetran 

connexions interculturals per als investigadors i per a estudiants de grau i màster, a més 

d’obrir una possible línia de col·laboració amb investigadors d’aquestes universitats per a 

temes relacionats amb la diàspora xinesa. 

 

7. A partir dels coneixements derivats de l’estudi, en el futur ens proposen d’oferir a la 

Universitat Pompeu Fabra la possibilitat de posar a disposició de la societat un programa 

específic de postgrau de formació de mediadors i docents especialitzats en diverses 

comunitats immigrades. Aquest programa de formació continuada o postgrau s’oferiria en 

el marc de la Facultat d’Humanitats a la qual pertany la investigadora principal i d’altres 

investigadors del grup. La repercussió final abastarà, per tant, tot el territori català on 

aquests futurs mediadors socioculturals experts en multiculturalitat en l’ambit educatiu. 

En aquest programa també es comptaria amb la participació activa dels docents de les 

aules d’acollida estudiades i de la mediadora social que ha col·laborat amb el projecte. 

 

8. Finalment, en el marc del projecte es tenia la intenció de constituir un grup de recerca 

estable interessat en les identitats lingüístiques i culturals a Catalunya amb la finalitat 

última d’establir accions de mediació des de la universitat per a docents d’educació 
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secundària i d’altres agents implicats amb els col·lectius de joves xinesos i 

llatinoamericans i les seves famílies. Així, el dia 6 d’abril s’ha aprovat a la Universitat 

Pompeu Fabra la constitució formal d’un grup de recerca propi de la UPF liderat per la 

Dra. Trenchs amb el títol Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats 

(GREILI) i del qual en formen part els investigadors del projecte, a més d’altres 

investigadors de la UPF i d’altres universitats, conformant un grup multicultural, 

multilingüe i transversal d’especialistes en aprenentatge de llengües, sociolingüística, 

identitat, història, educació, formació de docents, geògrafs, i sociòlegs. Aquest grup 

gestionarà diversos projectes relacionats amb el tema d’estudi i permetrà la continuació 

d’aquesta línia de recerca dins del marc de l’ajut renovat ARAFI2010 gràcies al qual es 

s’investigarà la incidència de la imatge social del barri on viuen els joves i la relació entre 

els centres educatius i el barri en el desenvolupament de les seves actituds lingüístiques i 

culturals i en la construcció d’identitat.  
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