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Resum  1

Les migracions són un fet comú en gairebé totes les societats, especialment les 

occidentals. Sa Pobla –un poble del nord de Mallorca– rep per primera vegada 

persones provinents del nord d'Àfrica cap als anys 90 tot modificant la piràmide 

demogràfica i la convivència del municipi. No obstant això, trenta anys després, 

les persones que arribaren no han establert vincles sòlids amb les persones 

autòctones i, aparentment, els seus fills i les seves filles tampoc. Aquesta 

manca d'acostament ve determinada per la percepció social que construeix la 

mediatització de la vida, principalment pels mass media, els quals construeixen 

socialment a l'altre com una mena de perill. Per això analitzarem de quina 

manera es relacionen i se socialitzen els i les joves del col·lectiu magrebí dins 

el municipi pobler. Una vegada realitzada l’anàlisi se plantejaran propostes de 

treball per assolir una millor inclusió dins el municipi des de l’institut, des d’una 

perspectiva intercultural. 

Paraules clau: socialització, construcció social, educació intercultural, 

adolescent, col·lectiu magrebí 

 Anotacions prèvies: quan s’utilitza el terme autòcton és simplement per destriar el col·lectiu de 1

persones no desplaçades que viu i conviu al poble, del qual el seu origen no és més llunyà que 
Mallorca.
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1. Introducció 

El plantejament d'aquest treball és l'anàlisi de la joventut immigrada o els fills i 

filles de les famílies immigrades. Mitjançant l’anàlisi, es pretén establir línies de 

feina dins l’àmbit educatiu des d’una perspectiva intercultural. Aquest col·lectiu 

dins la joventut es desenvolupa com a persones joves en transició cap a la vida 

adulta i la seva socialització dins el municipi de sa Pobla; transició que es 

desenvolupa durant tota la vida, encara que es fa especialment important dins 

l’adolescència (Smith, V. 2002). La socialització no és un fet aïllat i puntual, sinó 

que necessita la resta de persones i institucions que conformen la societat. És 

especialment important i rellevant en l’adolescència tres pilars que es descriu-

ran més endavant: l’escola, la família i l’oci o el lleure.  

El treball es compon d’una estructura deductiva, la qual se centra primerament 

en una descripció general de les conseqüències de la construcció social que es 

fa de l’immigrant des de les societats occidentals, tot enfocant la importància 

del llenguatge i dels mass media com a elements indissociables de la construc-

ció social a les cultures occidentals. El llenguatge com a element connector de 

la comunicació i com a patrimoni compartit transhistòricament, acaba definint la 

identitat d'un poble tant per assimilació com per contraposició. Els mass media, 

per altra banda, conformen un potent mecanisme socialitzador que connecta i 

estableix realitats –fins i tot inexistents– dins les psiques dels individus d'una 

societat. 

Per saber del que estem parlant és necessari mostrar quina és la situació de-

mogràfica de sa Pobla. Les dades demogràfiques mostren l’establiment i crista-

l·lització de les onades migratòries a sa Pobla. Per això, analitzarem les dades 

dels anys 1996 i 2017, per poder establir una comparativa i revisar les diferèn-

cies i els canvis que ha sofert sa Pobla. Les dades demogràfiques aporten al 

treball una informació de l’estat actual i de les progressions de la societat po-

blera. Amb aquestes dades podem analitzar alguns comportaments demogrà-

fics i alguns índex que ens donen informació més profunda de la societat. Tan-

mateix la demografia acaba sent una eina crucial per establir les línies i els ob-
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jectius d’unes polítiques contextualitzades i reals. Sense el coneixement de la 

demografia la planificació de qualsevol municipi resulta ficiticia.  

Però cal entrar més en matèria, i per això, cal fer una anàlisi del col·lectiu ma-

grebí jove que està escolaritzat a l’institut de sa Pobla. Amb l'anàlisi d'aquesta 

l’enquesta es podran esbrinar alguns punts interessants que permetin donar a 

conèixer una realitat més profunda sobre el col·lectiu. L’enquesta realitzada al 

col·lectiu magrebí amb una mostra significativa a l’IES Can Peu Blanc permetrà 

utilitzar eines estadístiques interessants per establir explicacions vàlides que 

ens donaran a conèixer el col·lectiu i el seu comportament. Ara bé, com s'ha 

comentat anteriorment, el desenvolupament de l’adolescència i de la identitat 

és un fet indissociable dins la joventut que s'ha sotmès a estudi i, per aquest 

motiu, el resultat de les experiències individuals i holístiques són la base de la 

nostra identitat. Durant l'adolescència es treballa la identitat, en una època de 

transitorietat de la vida infantil a la vida adulta, el pont cap a l'abandó de la 

imaginació de la infància cap a la materialitat de l'adultesa. Un moment de 

molts canvis, no només físics, sinó també identitaris, que són complicats d'en-

tendre per l'adolescent i per la família. És en aquesta època de canvis on els i 

les adolescents treballen la seva forma de ser, el seu estil, el seu vocabulari, el 

seu cercle social el seu jo intern (self) i el seu jo social (me) (Smith, V. 2002 i 

Palou, B. 2013). Però com se socialitzen aquest col·lectiu? 

Aquesta és una de les preguntes que ha de contestar aquest treball: de quina 

manera se  socialitzen? Quins són els principals canvis que han d’atravessar 

els i les joves d’aquest col·lectiu per introduïr-se i de com es senten dins el mu-

nicipi de sa Pobla? Cal considerar l’adolescència com una etapa de considera-

ció cultural, indissociable de la socialització. Cada situació i època històrica 

produeix una joventut diferent (Alarcon i Alcalde, 2010:19) i per tant, la joventut 

és un producte de la societat on vivim (Corraliza 1985, citat a Alarcon i Alcalde, 

2010:19). 

Partint d’aquest recorregut, amb l’objectiu de conèixer bé el col·lectiu, és impor-

tant treballar cap a una societat més inclusiva i que permeti la convivència amb 

tota la seva diversitat. Per aquest propòsit l'escola té un paper fonamental en el 
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treball i en el plantejament de futur de les societats on estan instal·lades. És 

per això que per una banda el treball pretén explicar la situació social del jovent 

immigrat o descendents de famílies immigrades dins la societat poblera per do-

nar-lo a conèixer a les escoles i insititut. Per altra banda, a partir del corpus teò-

ric general i de la situació real es plantejaran cinc línies de feina per treballar 

des de l’IES Can Peu Blanc. Aquest treball pretén ser el punt de partida per in-

cloure la perspectiva intercultural dins la documentació i en el dia a dia de 

l’educació. 

2. Objectius del treball 

Amb el desenvolupament d’aquest treball de final de màster es pretenen assolir 

aquests objectius: 

- Identificar quins són els aspectes que configuren la construcció social 

de les persones immigrades i quines són les seves repercussions. 

- Examinar la situació del col·lectiu magrebí que viu a sa Pobla des de la 

demografia, l’estadística i l'etnografia. 

- Analitzar els factors de socialització i el desenvolupament de la seva 

adolescència i la seva identitat dins la societat poblera. 

- Revisar la documentació de l’IES Can Peu Blanc. 

- Establir línies de feina per treballar la interculturalitat dins l’entorn edu-

catiu. 
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3. Estat de la qüestió 

3.1. L’immigrant a les societats occidentals europees 

Les migracions han estat un fenomen inherent a totes les societats i tenen un 

caràcter transhistòric. Aquests desplaçaments estan estretament relacionats en 

diferents dimensions que afecten –directament o indirectament– als individus 

que es desplacen. Aquestes dimensions poden comprendre des de fenòmens 

naturals que obliguen a la població a canviar el lloc de residència –i cada vega-

da més importants i recents– fins a factors econòmics com a un dels pilars fo-

namentals d'aquests canvis residencials i vitals. L'expansió de l'economia a tots 

els àmbits socials i polítics ha marcat una constant en el dia a dia, a les pulsa-

cions i a imatge i semblança del capitalisme fins al punt de justificar qualsevol 

realitat a partir d'aquesta. Són tants els canvis que han patit les societats occi-

dentals, i per efectes col·laterals –o segurament directes–, la resta de països 

no occidentals que han produït un ressorgiment de nous fluxos migratoris cap 

als països més rics. Les famílies immigrants, per aquesta raó, es veuen con-

demnades a viure a la pobresa i per consegüent en risc d'exclusió social. 

Ara bé, el fet de migrar no assegura unes garanties mínimes de supervivència, 

ja que no depenen de les persones que decideixen desplaçar-se a un altre lloc 

de residència, sinó que hi ha tot un entramat de circumstàncies que condueixen 

al desenvolupament d'aquestes persones que es desplacen d'un lloc a un altre. 

Els factors més condicionants són els que afecten de ple dins l'estructura de les 

societats més "avançades": l'economia, la cultura, la sanitat... El fet és que 

acaben conformant un tot pendular que decideixen i "guien" les vides de les 

persones. La immigració és un esdeveniment influït i originat en part per les de-

cisions preses en els països receptors dins d'un sistema global, encara que ni 

la política per si sola pot generar migracions en determinades adreces ni la vigi-

lància les pot aturar (Sassen, S. 2006).  

En un món regit per la consagració de l’economia i de les finances, l’objectiu de 

crear i inventar diners s’ha imposat a qualsevol lògica comunitària de coopera-

ció i s'ha manifestat amb les formes d’actuació socials més egoistes i individua-

listes. Així doncs, com explica Sassen (2011), la preocupació pel benestar so-
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cial ha quedat reclutada pel gran afany del benefici econòmic privat, fet mani-

fest en la presa de decisions dels mateixos governs nacionals, en els quals les 

privatitzacions constants provoquen grans passos endarrere en el que es va 

conèixer com l’auge de les polítiques socials dels Estats del Benestar. Aques-

tes mateixes són les que intentaven assolir els nivells mínims de benestar ma-

terial –com són la satisfacció de les necessitats bàsiques, la sanitat i l’educació, 

entre altres– per a la majoria de la població. Aquestes privatitzacions són la 

manifestació de les lògiques de la globalització financera actual, on es posen 

de manifest el caràcter econòmic, individualista i consumista d’aquestes, sense 

considerar la importància d’altres dimensions socials existents, però allunyades 

de les preocupacions de les polítiques. Aquesta circumstància provoca i accen-

tua encara més les situacions de risc d’exclusió social a causa del gran aug-

ment de les desigualtats socials existents i de l’enorme polarització de la socie-

tat. Per tant, passem d’una societat que està perdent els pocs principis d’inclu-

sió social que tenia cap a societats amb principis cada cop més excloents. 

Cada vegada són més els col·lectius en situació de vulnerabilitat davant el con-

text descrit, com són les persones que formen el col·lectiu immigrant. 

Sassen (2011) destaca que les principals característiques que afecten la immi-

gració formen part d’un procés més ampli: la desestabilització de les jerarquies 

formals del poder. L’era panòptica descrita per M.Foucault (1986)  s’estén per 1

tot arreu i cada cop més, amb mecanismes de control i organització social, im-

plantats sense adonar-nos-en. Estem en un món on la centralitat dels qui tenen 

el poder –per a Sassen (2011) els sistemes financers– queda difosa ajudant 

que les lògiques inherents d’aquest sistema envaeixin totes les esferes de la 

societat sense ser-ne conscients. Una desestabilització del poder a causa del 

sorgiment de noves institucions globals, des dels mercats electrònics financers 

fins als organismes internacionals per a la protecció dels drets humans, que 

deixen fora del tauler les iniciatives polítiques locals. Tot això ha permès una 

 En aquesta llibre Foucault explica la fundació de les presons i fa especial una menció especial 1

al gir que fan els calabossos que tanquen, priven de llum i oculten a unes presons on hi entra la 
llum, i mostren, però que tanquen. Aquesta idea, segons el filòsof francès planteja les presons 
com a laboratoris de poder. Llavors, la idea del panoptisme s’ha traslladat actualment en l’ob-
sessió de vigilar-ho tot, i si s’escau castigar-lo.
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multiplicació de dinàmiques i actors polítics informals, on Sassen (2006a) es-

menta que els immigrants són un factor crític en aquesta àmplia dinàmica on 

nous tipus de polítiques informals i d’actors polítics informals estan emergent. 

És en aquest context actual en el qual els immigrants són desnacionalitzats, 

privats de la seva identitat nacional, i en tant que “ciutadans” desnacionalitzats, 

forma part d’un món d’actors polítics informals d’expansió, juntament amb el 

ciutadà tradicional que cada cop més cerca ser transnacional (Sassen, 2013). 

En un context on el poder es privatitza, es globalitza i s’eludeix, així es definei-

xen, segons Sassen, tres actors crítics propis d’aquests densos ambients: les 

grans empreses globals, les minories i els immigrants. És en aquest darrer am-

bient que Mir, A. (2011) anomena classes subalternes, precisament perquè 

acaben conformant una estructura gairebé independent de l’entorn social, evi-

dentment exclosos d’aquest. En aquest panorama, el treball informal, el treball 

il·legal i l'emigració es presenten com a formes cada vegada més importants 

per garantir la subsistència (Sassen, S. 17:2001). 

El que entenem per immigració i ètnia en realitat té a veure amb tota una sèrie 

de processos relacionats amb la mundialització de l’activitat econòmica, de l’ac-

tivitat cultural i de la formació de la identitat. La suma de totes les tendències 

esmentades anteriorment, totes les activitats i esforços que han desenvolupat 

les persones per fugir d’un país i per arribar a un altre i les imatges llançades a 

partir dels mitjans de comunicació conformen la base de la nova història de la 

immigració i, amb aquesta nova història, els protagonistes canvien, igual que el 

seu entorn i els altres components de la vida, la política, la cultura, la societat... 

Els municipis es transformen segons les migracions i les polítiques que gestio-

nen les conseqüències de la immigració, especialment les que incideixen en la 

convivència. Vegin-se les polítiques d’expulsió dels immigrants dels anys 30 a 

l’estat nazi, i unes polítiques de crida als immigrants per a la reconstrucció 

d’Europa durant els anys 50 amb la voluntat de fer una pàgina endavant d’una 

degradada Europa després de la Segona Guerra mundial. En cada una de les 

situacions la figura de l’immigrant es percep de forma diferent com a problema i 

com a necessitat, respectivament. 
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Actualment,(i sobretot a partir dels anys 90) aquests períodes es mantenen gai-

rebé de forma cíclica (Sassen, 2013). Seguint aquests elements clau en el 

desenvolupament d’aquests desplaçaments de persones dins el territori euro-

peu: l’expansió de la geografia de les migracions, ampliació dels països emis-

sors (Àfrica septentrional i occidental, l’antiga Unió Soviètica o l’Europa de 

l’Est...), així com s’amplien els països receptors (Itàlia, Grècia i Espanya), els 

quals fins al moment havien estat països emissors de mà d’obra. Un altre ele-

ment important és el procés de reunificació familiar el qual contribueix amb 

l’expansió demogràfica natural en la població estrangera resident a un país de-

terminat, les fronteres de les quals amb la (neo)liberalització del món econòmic 

no només han fet possible el flux de mercaderies més lliure i desigual, sinó que 

fronteres de determinats països s’obrin per a determinades persones. Per a 

Sassen (2013), aquesta “obertura” de fronteres s’atén a la transnacionalitat 

econòmica, que permet un desplaçament més lliure entre països de la comuni-

tat europea. D'aquesta manera, el moviment d’aquestes persones s’atendrà a 

les necessitats econòmiques dels països. Ara bé, el que també es pretén amb 

aquesta porositat de les fronteres és el control d’aquests desplaçaments (tot i 

que per ara encara no disposen de llibertat aquells immigrants extracomunita-

ris). Per a Therborn (2012) les fronteres no s’han dissolt ni són quelcom tras-

passable; i no només existeixen, sinó que de cada vegada van formant una 

bretxa més gran. Pobra d’aquella persona que vulgui arribar a un altre país i 

tengui problemes amb la justícia del seu país d’origen –encara que sigui mani-

festar la seva opinió, o per condició d’homosexualitat–, que per molt que ho in-

tenti, no podrà sortir del país o bé no podrà entrar a un altre.  

Ja per acabar, el migrant ha estat, és i serà transversal en el temps, fins al punt 

de ser una activitat natural i inherent a la humanitat. En l'actualitat, aquests 

desplaçaments poden comprendre unes distàncies més llargues que les ante-

riors, donades les possibilitats tecnològiques i de transport que existeixen en 

l'actualitat. Els avions i la internet són desenvolupadors i connectors de fluxos 

que fins ara no s'havien produït. El migrant, i en concret l'immigrant, pot establir 

vincles de forma prèvia que poden ser històrics o econòmics més ràpids grà-

cies a les tecnologies. No obstant això, el perfil de l'immigrant no segueix un 

 "8



patró únic i universal, cada persona en el flux té la seva història i els seus ob-

jectius de vida –tant individuals, familiars com socials. La majoria acostumen a 

buscar en el seu canvi de residència millors condicions econòmiques –sobretot 

en l'actualitat–, i consegüentment millor qualitat de vida. Si en lloc de posar el 

punt de mira als fluxos el posem amb l'arribada, l'immigrant s'endinsa en un pa-

tró, en general, més marcat. L'immigrant (centrant-nos a Europa) acostuma a 

tenir salaris baixos, independentment de quin sigui el país d'origen i, si ens cen-

trem en el cas de les dones, és encara pitjor (Sassen, 2013). Les tasques que 

desenvolupen aquestes persones –tant homes com dones– acostumen a ser 

aquelles que no requereixin una elevada formació ni un alt capital humà, com 

per exemple la construcció o l'agricultura. 

3.2. La immigració en els mitjans de comunicació: 'Així són les coses, i així li'ls 

hem interpretat' 

La majoria de persones construeix la figura mental de l'immigrant a imatge i 

semblança de com es transmet en els mitjans de comunicació, ja que, en la 

majoria de casos, no han tingut contacte directe ni gairebé indirecte amb cap 

persona de l'extraradi cultural i social. La nostra idea dels processos socials ve 

determinada per la nostra experiència i per l'imaginari col·lectiu exposat en els 

mitjans de comunicació (Esteban, D. 2001). A més, de no tenir la voluntat de 

conèixer ni relacionar-se, tampoc es posa en dubte el missatge que es fa des 

dels mitjans, per això es reprodueix com un coneixement veritable, tot i ser fals 

a partir del llenguatge (Berger, P.L i Luckmann, T. 2012). Si considerem que la 

segona activitat que fa la majoria de població –i més si ens centrem en les 

edats més novelles i més tardanes– és la visualització de la televisió o de qual-

sevol pantalla, després de dormir (Ibañez, T. (coord.), 2010), veiem que la caixa 

televisiva i altres dispositius tecnològics acaben sent un element vertebrador 

dins l'expansió de conceptes i elements dins l'imaginari col·lectiu de les socie-

tats opulentes. La societat pren una actitud passiva a l'hora d'impregnar-se de 

la 'realitat' mass media, sense posar-la en qüestió ni sotmetre-la a crítica, tot 

reproduint-la mitjançant la conversa (Van Dijk, 1997 i Esteban, D. 2001). Enca-

ra que pareixi un fet llunyà, sa Pobla també es troba en aquest perfil social i és 
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per això, que cal entendre com s'elabora l'imaginari col·lectiu dels immigrants 

de l'Àfrica del Nord –especialment del Marroc que és el col·lectiu immigrant 

més gran del municipi de sa Pobla . Els mitjans de comunicació dediquen esfo2 -

rços a produir informació, no tant per informar sinó per entretendre a la gent i 

així mantenir la màxima d’audiència (Van Dijk, 1997), incloent els canals d’índo-

le pública. Per això, les notícies són fragments audiovisuals amb la pretensió 

de captar l’atenció de l'espectador durant el màxim de temps possible. És tanta 

l’obsessió per mantenir aquesta atenció, que els telenotícies han sofert canvis 

estructurals com per exemple l’alteració de l’ordre dels noticiaris, que ha com-

portat la dissolució de la frontera entre el corpus de notícies o la figura de l’an-

chorman, que no és més que la figura sòlida del presentador que narra les no-

tícies amb seguretat i fermesa per donar el màxim de credibilitat al missatge 

(Ramonet, I. 2003). Aquesta mena de programa d’entreteniment basat en fet 

reals no es preocupa per les projeccions històriques o la simple causa dels fe-

nòmens, no hi ha temps per explicar la mateixa realitat (Khader, B., 2010), i en-

cara menys la voluntat d’entendre-la objectivament. Llavors, les notícies es 

transformen amb una mena de producte televisiu fast food (Therborn, G. 2012; i 

Khader, B. 2010): es presenta, es menja, i no es pensa amb el que s’ha menjat. 

Simplement es recorda el titular o els elements que hagin cridat l’atenció inde-

pendentment dels personatges o dels participants (Van Dijk, T.1997). Així, ac-

tualment, la idea ‘així són les coses, i així li'ls hem contat’ passa a ser necessà-

riament ‘així són les coses, i així li'ls hem interpretat’. 

3.3. L’adolescència immigrada –o fill o filla de famílies immigrades– a les socie-

tats occidentals i la cultura postmoderna 

En les societats occidentals és evident que el pas de la infància a la vida adulta 

no és abrupte, sinó un procés dilatat en el temps cada cop més llarg. Alarcon i 

Alcalde (2010) destaquen l'adolescència com a concepte definible des de tres 

perspectives: com etapa vital, com a procés i des d'una perspectiva nominalis-

ta. A més a més, si introduïm immigració en el concepte s'obre un nou camp 

 A l’Annex 1 s’amplia la descripció de la construcció social del col·lectiu musulmà.2
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d'anàlisi, no només de la immigració sinó de la mateixa joventut; ja que sempre 

hem estat veient una definició separada de joventut i immigració i no de joven-

tut immigrada. És a dir, no es definien simultàniament en la seva doble condició 

de joves i d'immigrants (Alarcon i Alcalde 17:2010). Val a dir, que la lògica eco-

nomicista del món occidental conceptualitzava el jove com a mà d'obra i no 

com a jove pròpiament dit. 

A més a més, no podem parlar de joventut sense parlar d’entorn cultural, que 

com ja s’ha comentat anteriorment, la cultura postmoderna acaba regulant les 

adaptacions a l’entorn social. La postmodernitat és sens dubte un dels movi-

ments culturals i econòmics més raquítics de la nostra història. El no saber que 

és i no ser res, és propi de la definició postmoderna del mateix concepte de 

postmodernitat. Immersa dins la cultura de masses, o inherent a aquesta, la 

postmodernitat centra a partir del consum, l'alternativitat i la personalització 

dels components i els béns de masses. Malgrat que el concepte sigui ambigu, i 

tengui concepcions oposades, ha generat impactes evidents a l’individu i a les 

seves relacions amb l'entorn, tot creant un nou paradigma identitari (Mir, A. 

166:2012). Llavors, la postmodernitat té efectes directes en la construcció de la 

identitat individual i col·lectiva de la nostra era social, impregnada sobretot per 

la globalització.  

L'adolescent immers plenament en les onades de la cultura postmoderna, ara 

no pren partida per una construcció de la identitat sòlida, íntegra i contínua, 

sinó que experimenta múltiples identitats, algunes vegades contradictòries en-

tre si en el seu ser. Aquestes identitats constitueixen d'alguna manera una for-

ma de supervivència dins les dinàmiques de canvis que experimenten a l'entorn 

global i transnacional, com una mena de mimetisme social com a instint per su-

perar les adversitats de l'entorn, o fins i tot per no crear-ne de noves. L'entorn 

que és altrament canviant és també la causa del canvi identitari i de referents. 

Aquesta situació no ens ha de sobtar, ja que com diu Bauman (1999) ens tro-

bam en una societat líquida, per referir-se precisament a aquesta inestabilitat 

en les manifestacions de la societat. Societat que s'estableix en tant que els 

canvis són constants i es fa complicat establir pilars i projectes sòlids en qual-
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sevol àmbit de la societat i de l'entorn personal. Per tant, els adolescents es 

troben en una doble dificultat: el seu estat líquid pel que fa a la seva identitat i 

l'estat líquid de la societat pel que fa a la construcció d'un moviment cultural sò-

lid que defineixi la forma de ser de la societat. A més a més, si prenem la pers-

pectiva dels adolescents migrants que viuen i conviuen a dins les cultures 

postmodernes, aquest estat líquid encara es troba més palès en les seves vi-

des i construccions de la seva identitat; com estableixen Alarcón i Alcalde 

(2010) una doble condició de jove i immigrant. 

Anem ara a definir cada una de les perspectives de la joventut que s’han des-

tacat anteriorment.  

• La primera que fa referència a la joventut com una etapa vital és aquella 

que es mostra com una perspectiva empirista en el sentit que atribueix un 

seguit de característiques a la joventut, a més a més de plantejar valors 

que li són propis. És l’etapa que supera a la infància i es construeix des 

d’una posició positiva de la diferència amb les persones adultes. Es tracta 

d’una concepció afirmativa de la joventut que es construeix en relació a la 

dialògica amb la societat adulta (Alarcon i Alcalde 18:2010). La joventut és 

vista com un tot, característiques de la qual la fan única i unida pels valors 

que comparteixen les persones joves i per tots els trets que la fan caracte-

rística. Al jove migrant, en aquest enfocament, se li planteja una situació 

complexa de realitat plural i cultural, i que, per tant, la seva identitat pot ser 

temporal i reversible (Alarcon i Alcalde, 2010). 

• La joventut vista com un procés o transició cap a la vida adulta, es planteja 

com el moment en què l’individu ha d’adquirir tot un seguit de responsabili-

tats i reptes vitals. Aquests reptes que poden diferir segons la societat en 

què es produeix no són més que l’adquisició de l’autonomia personal mit-

jançant principalment, segons Cardenal de la Nuez (citat a Alarcon i Alcal-

de, 2010): les credencials vitals, la inserció cap a la vida laboral i el desen-

volupament de la vida dins una nova llar. Clar està que les situacions són 

tan heterogènies que els reptes poden variar, ara bé la inserció laboral de 

la joventut es planteja com un eix transformador i socialitzador de la vida 
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dels i les joves i en especial de la joventut immigrada o fills i filles de famí-

lies immigrades. No obstant això, el mercat de treball es troba altament 

segmentat i distribueix a l’exèrcit de reserva de treballadors, i no garanteix 

els mateixos nínxols d’ocupació. En analitzar les realitats i necessitats dels 

joves immigrants, tenim tendència a ressaltar els aspectes socialitzadors 

[…] en detriment de les concepcions afirmatives de la joventut com un con-

junt de valors i una etapa amb contingut en si mateixa (Palacín, I. 

16:2005). 

• El darrer enfocament de la joventut és aquell que fa referència en el nomi-

nalisme, el que el seu nom indica fa referència de quina manera es crea la 

joventut. Per tant, l'època i la situació tenen un paper crucial en la creació 

de la joventut. Llavors, cada època i cada cultura construeixen un concepte 

de joventut, d'infància o d'adult. Per posar-ne un exemple, després de la 

revolució industrial la concepció de l'infant canvià i conformà part de la mà 

d'obra que desenvolupava la seva força de treball a tasques de les fàbri-

ques; o també la concepció de la infància d'algunes cultures tribals difereix 

moltíssim a l'occidental, ja que la infància no coincideix amb una etapa es-

trictament social i simplement és una transició vital cap a la vida adulta. Si 

al concepte joventut i afegim immigrant l'atenció que faria aquest enfoca-

ment atenent a la situació actual és simplement, la relació amb les proble-

màtiques. Ja s'ha comentat anteriorment que l'imaginari col·lectiu està 

creat pels mitjans de comunicació principalment i que posa en una situació 

de qüestionament tota aquella persona que estigui marcada per l'etiqueta 

d'immigrant, ja que en aquest concepte hi ha inherent tot un seguit de sig-

nificacions que deriven en la idea de problemes, necessitats, inseguretat, 

malestar i demandes socials. Llavors totes aquelles persones que se si-

tuen dins aquest magma de significacions seran automàticament excloses 

o relacionades amb el fet migratori com quelcom incontrolable, amenaça-

dor i impossible d'impedir. Llavors des d'aquesta perspectiva el jovent 

d'origen immigrant es veu criminalitzat i victimitzat. Malauradament és la 

perspectiva que connecta més dins la percepció postmoderna actual, fruit 

del consum dels mitjans de comunicació, l'escassa reflexió i la desfeta de 
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la cultura hospitalària substituïda per la cultura de l'hostilitat i de la 

repulsió; alimentat dia sí dia també, pel llenguatge, l'economia, la història, 

l'estadística, per algunes forces polítiques i pels mass media. 

Crida especialment l’atenció que, a hores d’ara i després d’haver citat que les 

migracions són el resultat cíclic de la supervivència humana, tot es planteja en-

cara ara com un fenòmen aliè a la societat. És més, com ha s’ha dit anterior-

ment, l’herència de les famílies migrades que vingueren a viure a l’estat espan-

yol, no ha estat més que rebre el mateix tractament, encara que en la majoria 

de casos els fills i filles dels immigrants ja han nascut aquí. Llavors, si encara 

estem parlant de segona generació quelcom no hem estat fent bé com a socie-

tat d’arribada. El mecanisme d’inclusió cap a la societat autòctona no han estat 

a l’alçada de les circumstàncies. Si bé ja es va donar per perduda la generació 

que vingué especialment en els anys noranta, ara la seva descendència no ha 

gaudit d’una millor interrelació entre les persones amb pares i mares autòcto-

nes.  

Mantenir el concepte de segona generació implica necessàriament projectar 

cap al col·lectiu la incapacitat d'escalar a la societat i no poder-se superar (Pa-

lou, B. 2013, Alarcón i Alcalde, 2010 i Massot, I. 2003). Per tant la classe social 

romandrà constant i es comportarà com un element estanc insuperable. Tam-

poc es podran considerar com a ciutadans o ciutadanes gaudint de les matei-

xes condicions i drets, encara que sí amb els mateixos deures i fins i tot més. 

Llavors pareix ser, que no hi ha la possibilitat d'una mobilitat ascendent pels fills 

i les filles de les persones immigrades. Tanmateix el concepte de segona gene-

ració és un concepte totalment abstracte i massa universalista que no admet 

matisos i no permet establir grans explicacions, i acaba definint un estatus so-

cial que condueix a la invisibilització, a la mobilitat ascendent i a la solidificació 

de la infraclasse, tot reduint als nínxols de l'exclusió social. 
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4. Proposta d’analisi del context de sa Pobla i del jovent d’origen immi-

grant. 

Després d'haver vist de quina manera interpreta la nostra societat a la figura de 

l’immigrant, analitzarem el col·lectiu magrebí de l'institut i la seva socialització. 

Cal dedicar esforços a considerar la realitat social com a complexa i diversa, 

per això primerament l’analitzarem mitjançant la demografia, l’estadisítica i fi-

nalment l’etnografia. Després d’analitzar la situació ens detindrem a la revisió 

documental de l’institut, sent aquest una eina imprescindible per construir una 

societat millor i que consideri tothom per igual, que respecti i sobretot que po-

tenciï els valors que marca la Conselleria d'Educació en la documentació del 

Pla de convivència: els principis d'equitat, igualtat d'oportunitats i inclusió edu-

cativa. 

Donades les circumstàncies, la immigració és una realitat que no es pot obviar, 

i el paper de l'Institut de sa Pobla és crucial pel desenvolupament de l'entorn 

social del futur del municipi. És important que tota la documentació del centre 

introdueixi perspectives de feina per a la inclusió cultural mitjançant una pers-

pectiva intercultural. Aquesta manera de treballar es fa des d'una visió de con-

junt i que per tant fa partícip a totes les persones independentment dels seus 

orígens. No només s'ocupa dels aspectes lingüístics del centre, sinó que s'am-

plia a una perspectiva més global i de conjunt que aborda tots els aspectes re-

lacionals, de valors i organitzacionals entre l'alumnat i l'entorn on es desenvo-

lupen. 

La interculturalitat permet crear un espai de reflexió de la cultura que transmet 

el centre, podent posar en qüestió els trets culturals que no afavoreixen a la 

convivència i potenciar-ne els que sí. Permet deixar l'etnocentrisme de banda i 

posa el rumb cap a una cultura compartida i creada per tothom. Per tant, estem 

negant el model assimilacionista que considera una cultura com la vàlida i la 

que s'ha de transmetre. L'estat espanyol no té cap model cultural, el que impli-

ca que cada institució planteja el seu. La interculturalitat ha de ser una perspec-

tiva transversal de feina, consensuada i compartida per tota la comunitat edu-

cativa. 
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4.1 Una aproximació demogràfica 

Sa Pobla, actualment, és un poble que ha esdevingut conegut per, entre molts 

temes, la immigració. És, segurament, un dels pobles de les Illes Balears que 

ha experimentat un dels fluxos més llargs i més abundants de migracions. És 

des dels darrers vint anys que la població experimenta canvis substancials pel 

que fa a la immigració, amb l'arribada d'una onada contínua d'immigrants pro-

cedent del Marroc. Si bé cal desmentir que aquest sigui l'únic col·lectiu immi-

grant que resideix en el poble sí que és el col·lectiu més nombrós. Sa Pobla, 

després d'aquestes onades, ha d'aprendre a gestionar la situació, que política-

ment no és fàcil, ja que no es té experiència que vengui d'antany. Ara bé, no és 

només la política que haurà d'emprendre unes mesures per l'anomenada inte-

gració dels immigrants, sinó que haurà d'elaborar plans per fer entendre en el 

col·lectiu autòcton que la població nouvinguda són part de la ciutadania. 

Per explicar que ha significat aquest fenomen a sa Pobla cal veure una compa-

ració de dues realitats que disten entre elles vint anys. Presentarem les dades 

demogràfiques dels anys 1996 i 2017, per comparar el flux fresc de l'onada mi-

gratori i la seva posterior cristal·lització. Si posam l'ull l'any 1996 sa Pobla té 

una població de 10.213 persones. Una població que presenta una particularitat 

a la franja de població masculina d'entre 25 i 34 anys, on s'observa una major 

quantitat d'homes joves. Si no consideram aquestes franges, la piràmide d'edat 

que presenta sa Pobla l'any 1996 és regressiva pel que consideram una escas-

sa natalitat i amb una població més envellida. Encara que aquesta és una si-

tuació força repetida en les societats occidentals. Si anem més endins d'aques-

ta població, podem veure que és una societat masculinitzada, situant gairebé 

107 homes per cada 100 dones. Encara que neixen més homes que dones, a 

sa Pobla aquesta diferència s'explica per les onades migratòries dels anys 90. 

Ja l'any 96 sa Pobla tenia una població de 636 persones estrangeres, a les que 

hem de sumar 63 de la Unió Europea. 

Per revisar la situació de sa Pobla l'any 1996 és important mostrar la depen-

dència infantil, la qual només reunia 21 infants per cada 100 adults, i la senil, 

de ben bé 31 majors per cada 100 adults. Llavors podem afirmar que els grui-

 "16



xos centrals han de tenir cura especialment de la cúspide de la piràmide i, en 

menor mesura, de la base. Un altre dels indicadors que ens mostra la salut 

demogràfica de la piràmide és l'índex d'envelliment que ens mostra la relació 

de persones majors de 65 anys i les persones menors de 15 anys, que en 

aquest cas es mostra que per cada 100 persones joves hi ha 80 de majors. 

Els canvis es veuen en la prolongació temporal de la demografia del poble, la 

qual ens permet veure els canvis que ha sofert sa Pobla vint anys després on 

aquelles onades migratòries, aparentment dinàmiques, acaben acomodant-se 

en el municipi i desenvolupen la seva activitat vital i econòmica. Llavors, a 

grans trets, sa Pobla, l'any 2017, assoleix una població de 12.793 persones, en 

la qual destaquen 6.516 homes i unes 6.277 dones. És cert que les ales de la 

piràmide demogràfica d'aquest any presenta una major importància actualment, 

i en aquest cas en les edats que comprenen des dels 40 fins als 60 anys, tot 

coincidint amb el repunt de l'any 96 que ocupaven exactament les franges de 

20 anys menys d'edat. Per tant podem fer l'afirmació que la població immigrada 

queda a viure a sa Pobla. 
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A més a més, veiem una projecció important de la natalitat que contrasta espe-

cialment a la de l'any 1996. Aquesta situació la podem veure reflectida a l'índex 

de dependència infantil, el qual vint anys més tard augmenta en gairebé 9 

punts percentuals (de 21,01 a 29,19%). A més a més, la relació de masculinitat 

ha baixat de 107 homes per cada 100 dones a 103,8, fet que pot explicar els 

processos de reagrupació familiar, en què les dones i les persones descen-

dents viatgen a sa Pobla per viure amb el pare, per així millorar la vida de la 

resta de components de les famílies i per evitar despeses extres (viatges, en-

viaments...). Si bé és cert que la natalitat es veu més augmentada, l'envelliment 

de la població és encara superior al de l'any 1996, en el que trobam 109 perso-

nes majors per cada 100 joves. No obstant això, un indicador que cal comparar 

amb l'any 1996 és la relació de dependència senil que mostra un descendi-

ment, passant de 30 persones majors per cada persona adulta, a 26 persones 

majors. 

Per concloure aquesta descripció demogràfica, podem afirmar que les perso-

nes immigrades que arribaren de sa Pobla als anys 90 foren persones joves-

adultes d'entre 20 i 35 anys, que primerament vingueren generalment homes, i 

que anys després s'activaren els processos de reagrupació familiar a les terres 

immigrades. Per tant, les famílies s'instal·len a sa Pobla i cristal·litzen la seva 

situació com a part indissociable de la piràmide demogràfica i col·laboren en els 

processos de rejoveniment demogràfic de sa Pobla. Mostra d'això és l'augment 

de les franges amb més fecunditat tot augmentant gairebé el doble de la natali-

tat estructural de sa Pobla i, per tant de la dependència juvenil, en detriment de 

la dependència senil. Finalment, la immigració a sa Pobla ha afavorit objecti-

vament en el rejoveniment del municipi. 

4.2. El jovent immigrat o descendent de famílies immigrades del Marroc que 

estudien a sa Pobla. Enquesta, explotació i anàlisi. 

L'enquesta va ser formulada a un total de 57 persones, d'un univers de 72 per-

sones. Llavors atenent a la mostra enquestada i a la població a estudi (estu-

diants marroquins o de família marroquina), podem afirmar que els resultats de 

l'enquesta responen amb un 95% de confiança, és a dir, es pot afirmar que es 

 "18



té el 95% de probabilitat que el valor veritable de la qual estem estudiant de la 

població, es troba en la mostra enquestada; i un 6% de marge d'error, definint 

així uns resultats força exactes i amb poc error. L'enquesta composta de 31 

preguntes va ser dissenyada amb Google forms, realitzada en paper i després 

introduïda al programa informàtic Excel per fer canvis de nomenclatura de les 

variables i les seves categories de resposta i, ja per acabar, l'explotació es va 

fer amb el programari Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Com a resultat de la transformació de les enquestes podem veure que gran 

part de les variables són ordinals de tipus likert de 5 categories, el que ens 

permet fer una anàlisi quantitativa de les variables. Algunes de les respostes 

obertes com ara quines són les principals preocupacions. S'han agrupat en 

conceptes més generals, igual que l’ofici que els agradaria ser en ser majors. 

Ambdues variables mantenen la seva naturalesa nominal. Comentar també que 

la pregunta 'Anomena els noms de les tres amistats més properes' s'ha conver-

tit en escala ordinal segons la procedència del nom, agrupant així el nombre 

d'amistats magrebines des de 0 sent aquest el valor més baix fins a 3 que és el 

valor més alt.  

Mitjançant l'explotació de l'enquesta s'han pogut realitzar diferents taules de 

freqüència, anàlisis exploratòries i s'ha optat per analitzar la relació de variables 

amb la tècnica estadística de correlació bivariada. Aquesta tècnica estadística 

infereix sobre la causalitat de les variables aportant la significació entre elles i el 

pes de causalitat que sustenten en una escala que va del -1 a l'1 sent aquests 

dos extrems el màxim pes de causalitat entre aquestes. Per explicar-lo d’una 

altra manera, la correlació ens ofereix la mesura d’associació que hi ha entre 

dues variables, per una banda el grau –fortalesa– i la direcció –que pot ser po-

sitiva o negativa. Tanmateix la correlació no explica la dependència que hi ha 

entre les variables. Donat el cas que la majoria de variables són ordinals o qua-

litatives hem optat per utilitzar el coeficient de correlació Tau-b de Kendall, per 

dues raons: per una banda Kendall tracta millor els empats, ja que Tau es de-

termina a partir de valors classificats, i inclusivament reporta la mateixa tendèn-

cia en dades amb distribució monòtones no lineals (Morales, P. i Rodríguez, L., 
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2016) o de no distribució normal; i per altra banda és una opció que treballa mi-

llor amb variables ordinals, el coeficient de Kendall és adequat quan ambdues 

(les) variables presenten escales de mesures ordinals (Morales, P. i Rodríguez, 

L., 2016).  

La mostra està repartida en 24 homes, 31 dones, i dues persones que no 

s'identifiquen en cap dels gèneres home ni dona. Les edats comprenen dels 12 

als 17 anys, és a dir, de primer d'ESO fins a batxillerat, acumulant un pes dins 

l'estadística el gruix dels 14 anys on apareixen 18 persones enquestades, l'edat 

menys representada és la de 17 anys. La diferència ve determinada per l'obli-

gatorietat de l'escolarització fins als 16 anys, i altres vies d'estudi com per 

exemple la Formació Professional o directament el món laboral. És important 

fer constar que les persones que estan a cursos superiors totes són dones. La 

majora de les persones enquestades, han nascut al Marroc (37) i la resta han 

nascut a l'estat espanyol. Per aquesta primera impressió tenim que les perso-

nes que actualment estan escolaritzades a l'IES can Peu Blanc són persones 

nouvingudes que han nascut fora de l'estat espanyol, i que la resta de persones 

(20) són fills i filles de famílies que migraren cap als anys 90 a l'estat espanyol i 

en concret a sa Pobla. Segons el lloc de naixement hi trobam les primeres par-

ticularitats generacionals pel que fa al sentiment de pertinença. Gairebé més 

del 80% de les persones que nasqueren al Marroc se senten del Marroc, una 

dada que contrasta amb el col·lectiu de persones que ja nasqueren aquí, les 

quals només un 30% se sent del país dels seus progenitors. Ara bé, cal desta-

car que en aquesta opció segmentada per lloc de naixement destaca la perti-

nença moderada del país dels seus pares, que és la moda d'aquesta variable. 

Per tant, encara que les persones que són filles de persones immigrades nei-

xen a l'estat espanyol, mantenen així mateix un vincle important amb la terra 

dels seus pares. 

La llengua vehicular de l'educació pública de les Illes Balears és la catalana, i 

també la llengua més usada entre l'alumnat (Canyelles, M. Joana, 2015). Per 

tant, la llengua juga un paper crucial dins el dia a dia del col·lectiu magrebí i els 

fills i filles de famílies immigrades. Segons els resultats de les enquestes po-
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dem veure que la llengua 

més parlada amb els 

companys i companyes 

és el català assolint gai-

rebé el 75%. Pel que fa a 

la llengua vehicular entre 

les amistats, la llengua 

catalana, és la principal 

llengua, encara que so-

freix un descens respec-

te a la utilització en l'àm-

bit escolar. A l'àmbit fami-

liar la llengua més utilit-

zada és l'àrab (65%), encara que podem observar que el català i el castellà 

també són utilitzades amb força freqüència (poc més del 60% de la mostra) en-

tre els germans i germanes que utilitzen la llengua catalana que és la de l'esco-

la i la de l'entorn d'amics i amigues. 

Podem veure que l’associació entre el sentiment de pertinença vers el país de 

la família i l'ús de la llengua catalana entre les amistats és significativa (0,01) i 

amb una fortalesa -0,321 i mostrant una direcció negativa, indicant que a més 

utilització de la llengua catalana menor sentiment de pertinença tenen al país 

de la família. Llavors, la llengua juga un paper fonamental en el sentit de perti-

nença. Com hem pogut veure anteriorment a mesura que s'utilitza el català 

més sovint, menor sentiment de pertinença es té en relació al país dels pares i 

mares (fortalesa del 0,324); en canvi la relació causal quan parlam d'identifica-

ció amb el poble i ús de la llengua catalana té una relació positiva i assoleix 

una fortalesa 0,248, és a dir, les persones que tendeixen a parlar més català se 

senten més de sa Pobla (significació d’aquesta correlació és de 0,05). 

Els resultats de l'enquesta ens mostren que més d'un 70% de les persones en-

questades se senten pobleres o molt pobleres, i mostren especial preocupació 

per la realitat del poble, independentment del lloc de naixement. Ara bé, és im-

 "21

Gràfica 2. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta.



portant comentar que entre la multitud de preocupacions que poden tenir crida 

l'atenció que no destaquin cap preocupació. Llavors, podria venir explicat per 

dues raons: que no se sentin amb la capacitat d'opinar i proposar millores o 

que se sentin fora de la possibilitat d'aportar-ne, ja que l'entorn no els inclou. 

Segurament aquesta és una tendència de la joventut i no només d'aquest col·-

lectiu, ja que el jovent no té espais on puguin compartir les seves passions i vo-

luntats pel seu poble. Ara bé, cal destacar que les principals preocupacions, 

després de 'cap' són el 'Civisme', la 'Neteja' i el 'Racisme', per aquest ordre. 

Podem establir una important relació entre civisme i racisme, ja que una socie-

tat cívica és una societat inclusiva i no racista. Amb tot podem observar una 

tendència acumulada a les opcions que indiquen que aquest col·lectiu se sent 

bé dins sa Pobla.  

El col·lectiu així com se sent bé dins sa Pobla, també se sent bé dins l'escola, 

tot assolint gairebé un 90% de la mostra que se situa entre el 7 i el 10 a una 

escala d'1 a 10. La moda d'aquesta variable ha estat l'opció màxima. A més a 

més, si ens fixem en les correlacions d'ambdues variables, podem afirmar que 

hi ha relació causal i que a més a més és extrapolable (significació del 0,01) i a 

més mantenen un pes important entre elles gairebé mig punt. Podem observar, 

també, que les persones que fan ús de la llengua catalana se senten millor a 

l'escola, ja que essent aquesta la llengua més parlada entre l'alumnat ofereix 

més possibilitats de relacionar-se amb més gent i altres col·lectius que no els 

magrebins i els fills i filles de famílies immigrades. 

Segons les dades, podem afirmar que les persones que se senten millor a l'es-

cola i al poble coneixen més espais del poble i que, per tant, tenen un arrela-

ment al municipi. Especialment coneixen els espais que els permet desenvolu-

par-se com a joves com per exemple places i parcs. A més a més, les persones 

que se senten més bé a sa Pobla participen més de les activitats del poble (for-

talesa de l’associació de 0,272 i una significació del 0,05), encara que les per-

sones que se senten més bé a l'escola hi ha una relació més forta en la partici-

pació en les activitats que es fan al municipi. Encara que la participació no sigui 

massa elevada, ja que la majoria de casos no contesta a la pregunta de con-
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trast que demanava quina és la seva darrera activitat que ha fet al poble, és 

cert que la majoria de persones del col·lectiu tendeix a utilitzar espais públics 

per desenvolupar la seva vida social. Més d'un 50% queda amb les seves 

amistats al carrer o a les places, i una part més reduïda de la mostra es distri-

bueix entre la biblioteca i a casa. La biblioteca juga un paper fonamental en la 

socialització i en rebaixar les necessitats i les mancances d'estris especialment 

tecnològics i d'equipaments, com ara ordinadors i impressora, i espai per estu-

di, respectivament. 

Tanmateix, les mancances electròniques pareixen ser inexistents, ja que la ma-

joria disposen de tots els dispositius pels quals se'ls hi ha demanat: televisió 

(96,5%), mòbil (≈95%) i reproductor de música (≈86%). Encara que en el seu 

moment aquests dispositius van ser de luxe en l'actualitat els preus acaben 

sent força assequibles per la majora de la població, i acompleixen una funció 

crucial per la socialització occidental i mantenen el vincle amb el país d'origen 

de la família. Llavors, per posar-ne un exemple, la televisió és una finestra que 

connecta amb la informació de les terres del passat, a més a més, transmet la 

llengua als més menuts d'una manera fàcil i passiva sense intervenció dels 

progenitors. El mòbil, per la seva part, juga un paper clau en la comunicació del 

jovent, i extrapolable en la societat actual. L'ús de missatgeria instantània és la 

manera que utilitzen principalment el col·lectiu a estudi (≈81%). És una forma 

senzilla i barata per comunicar-se i estableix similituds amb el col·lectiu occi-

dental.  

La televisió juga un paper aliat per aquelles persones que juguen a la video-

consola. Hem pogut observar que hi ha significació (0,05) i una fortalesa que 

indica la correlació 0,226 i que per tant, podem afirmar que, com més temps 

passen a la televisió més temps passen a la consola. Aquesta última juga un 

paper important en el nombre d'assignatures suspeses. Les persones –espe-

cialment els homes– que passen més temps en els videojocs porten més as-

signatures suspeses. Segons la mostra hem pogut observar que un 60,5% han 

suspès una o més assignatures i que gairebé un 65% ha repetit almenys una 

vegada. Si segmentam els casos per gènere, podem veure situacions distintes: 
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les dones repeteixen menys i porten menys assignatures suspeses que els 

homes,; també jugen menys a les videoconsoles. Nogensmenys el temps que 

es destina als videojocs té una direcció positiva en l'associació d'assignatures 

suspeses amb una fortalesa de 0,301, l'ús del català dins la família  i amb els 3

companys i companyes de classe  té un comportament invers. És a dir, les per4 -

sones que utilitzen la llengua catalana s'associen a uns millors resultats aca-

dèmics. 

També observam diferències per gènere dins l'àmbit educatiu. Els homes tenen 

voluntat d'estudiar grau mitjà en acabar l'ESO (poc més del 50% entre els ho-

mes), les dones per la seva banda volen estudiar batxillerat (71% entre les do-

nes). Cap de les dones de la mostra veu com a sortida immediata el món labo-

ral, en canvi els homes sí que veuen el món laboral com una sortida –encara 

que un percentatge molt petit (12,5% entre els homes). Entre les opcions labo-

rals que volen ser en ser grans, també difereixen segons el gènere. Els homes 

tendeixen a ocupacions més tècniques i manuals, especialment mecànic 

(21%), seguit d'informàtic (12,5%) i a parts iguals entrenador de futbol i electri-

cista (8,3%), entre altres. Cal comentar també que el col·lectiu masculí és tam-

bé el més indecís, ja que l'opció més contestada és la de NS amb un 25% del 

total de les respostes dels homes. Les dones, per altra banda, posen els ulls a 

ocupacions de més nivell educatiu, entre les quals destaquen: metgessa  5

(≈13%) i advocada (≈10%). És important comentar que les dones tenen objec-

tius d'ocupacions més diversificats i mostren menys indecises per triar el seu 

futur. Si feim una visió global sense segmentar, podem afirmar que el col·lectiu 

magrebí, encara no té molt clar el seu futur, i que encara es mantenen els pa-

trons de gènere segons l'ocupació, especialment els que tenen a veure més 

amb aquelles feines més físiques. 

Segurament un dels trets més diferenciadors entre el col·lectiu a estudi i el col·-

lectiu occidental és tot allò que fa referència a la fe. La secularització de la vida 

i de l'entorn es fa cada vegada més gran per, entre moltes causes, la globalit-

 Significació del 0’01 i una fortalesa de -0.3063

 Significació del 0’01 i una fortalesa de -0.3424

 Aquesta és la moda en si segmentam els casos per dones.5
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zació. La cultura global i la visió global aparta la religiositat a les esferes més 

intimes i cada cop més envellides de la societat. Ara bé, un dels trets distintius 

que diferencien especialment és la religió i la religiositat, encara que les dades 

deixen entreveure un canvi dins l'autodefinició de persona religiosa. La gran 

majoria de la mostra se situa al centre de les opcions –escala de l'1 al 10. Po-

dem definir que és una postura neutra i que prefereixen no posicionar-se al 

respecte. Encara que el pes se situa principalment com una persona religiosa. 

Si ens centrem per gènere, les persones que se senten dones tenen una distri-

bució més homogènia, i en canvi les persones que se senten homes tenen ten-

dència a sentir-se més religioses. Les persones que se senten més religioses 

acostumen a viatjar més al país de la família i se senten i es preocupen més 

del país dels progenitors. Per tant podem afirmar que els viatges cristal·litzen 

un vincle amb el país d'origen. Aquest fet podria explicar algunes reticències a 

plantejar voluntats adaptatives per incloure's dins la població d'arribada. 

Com a conclusió d'aquest apartat, podem dir element catalitzador per a la in-

clusió social, ja que actua com un element eminentment comunicador i a la ve-

gada socialitzador, fent que el sentiment vers l'escola sigui més positiu. La llen-

gua permet estructurar la realitat de manera similar als companys i companyes 

de classe, el que permet establir vincles més forts amb les amistats autòctones, 

establint així una causalitat inversa. En aquest sentit, s'ha de dir que les perso-

nes que tendeixen a parlar més llengua catalana amb les amistats i companys i 
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companyes de classe també acostumen a tenir un cercle social divers amb més 

persones autòctones. A més a més, hem pogut observar que a més utilització 

de la llengua catalana més implicació en els estudis, i menys temps passen a la 

videoconsola. 

4.3. Els tres canvis en el desenvolupament de l’adolescència 

Si bé és cert que les migracions generalment no són accions voluntàries cal te-

nir present que a les famílies els fills i filles no són partícips de la decisió de 

partir, i el fet els converteix amb migrants involuntaris. Especialment a sa Pobla 

són les persones joves que vingueren a partir dels anys 90 fins als 2000, enca-

ra que, a hores d'ara arriben persones nouvingudes. Si bé és cert que la ten-

dència a partir és quan són d'edats molt joves, hi ha algunes migracions que 

els fills i filles són adolescents. Gairebé el 65% de la mostra són persones que 

nasqueren al Marroc, i comparteixen un relat similar de vida: l'emigració. És a 

l'adolescència quan es complica encara més la situació, ja que els fills han 

creat cercles socials i vincles en la població d'origen, i en algunes ocasions no 

coneixen gairebé el seu pare o la seva mare. Aquest fet pot generar conflictes 

de relació familiar i social. Els canvis no només són en el si familiar, sinó en 

l'àmbit social, cultural i en l'àmbit institucional: els amics i l'escola –l'espai i la 

metodologia. Aquest és possiblement un dels canvis més abruptes que experi-

menten els infants, ja que a l'Estat espanyol, l'escolarització és obligatòria des 

de la primària fins a l'ESO, dues etapes que comprenen les principals edats 

d'arribada dels nouvinguts. 

El gran pas que fan els descendents primers de les famílies migrades són tres: 

canvi de sistema escolar, canvis familiars i canvis socials. Cal que aprofundim, 

llavors, sobre cada un dels canvis esmentats anteriorment en relació al jovent 

immigrat de sa Pobla. El canvi d'escola no implica només la introducció en el 

sistema escolar d'una persona més, sinó que s'estan posant en joc diverses 

imbricacions entre la trajectòria migratòria i la familiar (Ioe, C. 2012). Els infants 

que han partit, a causa de la seva escassa edat, no tenen un projecte propi ni 

sòlid de la seva vida, per tant l'escola acabarà sent una eina important per 

construir un projecte vital per aquesta persona nouvinguda. Així és com se sen-
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ten dins la institució que els ensenya, ja que el 90% del col·lectiu se sent bé a 

l'escola. L'ensenyament acaba sent un pilar estructural per la construcció del 

futur dels infants de diferents orígens, i acaba sent un eix vertebrador de la so-

cialització, tal com hem pogut observar que la gent que se sent millor a l'escola 

també se sent millor dins el poble. La incorporació de persones nouvingudes en 

el sistema escolar de sa Pobla no és un cas aïllat, encara que no significa que 

aquestes persones no hagin anat mai a l'escola en el seu país d'origen. És 

més, dins el tarannà migratori de les famílies poden haver canviat d'escola di-

verses vegades. 

Aquesta escolarització de persones migrades que fa poc que han arribat, és a 

destemps del període d'escolarització dins el curs escolar, i implica un seguit de 

dificultats pel que fa a la gestió de les ràtios i del transcurs de l'aprenentatge 

del grup classe. A més a més, el cos docent indica que l'escolarització hauria 

de ser com més aviat millor (Ioe, C. 2012) per a garantir el bon ritme i aprenen-

tatge de l'alumnat. Només a sa Pobla s'han escolaritzat 50 alumnes després 

del període d'escolarització dins aquest curs segons dades proveïdes dels ser-

veis socials de sa Pobla. L'escola actua com a primera institució de contacte 

per aquests infants nouvinguts i també per les famílies. 

Les famílies realitzen les tasques més mecàniques com per exemple acompan-

yar a l'infant, emperò no s'involucren en els estudis ni en la comunitat educati-

va, generalment per motius d'idioma. Aquesta situació genera dues problemàti-

ques: que l'infant només manté un vincle social que és la institució escolar i és 

on desenvolupa la seva identitat en la societat autòctona, i segona molt rela-

cionada amb l'anterior manté a les famílies dins una classe social subalterna de 

la migració (Ioe, C. 2012). Mostra d'això que encara que aquestes famílies que 

arriben a sa Pobla durant els noranta ja sumen una nova generació, aquesta 

generació es troba dins la mateixa classe social que quan van arribar –subal-

terna. 

El segon canvi que s'ha esmentat anteriorment és el familiar, els progenitors 

han viscut separats durant molts anys fins que tornen a conviure junts, després 

de la reagrupació familiar. Els infants pateixen molts de canvis en un espai molt 
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breu de temps, que no permet un període d'adaptació i assimilació massa llarg. 

Es poden trobar nous germans o germanes, en el seu si familiar comportant 

una modificació dels seus cosmos familiar i afectant d'alguna manera en els 

seus cicles vitals. A més a més, en els desplaçaments es produeix l'abandona-

ment d'altres figures cuidadores, com puguin ser padrins, oncles... Tot i que el 

canvi de l'entorn és de per si complicat pels nadons i els familiars, el problema 

augmenta de forma exponencial quan els fills i filles són adolescents, que po-

den arribar a produir conductes problemàtiques a la família i a l'escola. Com 

més tard es fa la reagrupació familiar més resistència desenvolupen, i més pro-

blemàtiques desperten. 

És important contemplar el col·lectiu adolescent (35% segons l'estudi) que ha 

nascut al municipi, que ha fet vida, que ha anat a escola i que parla molt bé i 

utilitza l'idioma autòcton. Aquests adolescents, alguns ja adults, es troben en un 

conflicte identitari important: les famílies mantenen uns patrons tradicionals de 

la zona d'origen i els descendents presenten altres interessos i altres manifes-

tacions culturals. Fruit principalment de la cultura postmoderna i de la societat 

de consum del segle XXI, on els adolescents són precisament el blanc perfecte 

de les onades consumistes. Per posar un exemple, gairebé un 70% de les per-

sones enquestades té tauleta a casa, que en si és un producte de luxe i no tant 

de primera necessitat que respon al consum de béns tecnològics. 

Segurament un dels canvis més elementals és el canvi social. En qualsevol 

desplaçament les famílies deixen els seus amics, familiars, costums, llengua, 

casa... per despertar noves etapes en un entorn totalment diferent. De cop i 

volta ja no es parla la llengua que sempre han parlat, els costums ja no són els 

mateixos i la xarxa social que s'hi havia construït canvia els seus nodes. Els 

canvis socials repercuteixen directament en la família, i implica d'alguna mane-

ra que es busquin vincles propers de la zona d'origen. Fins i tot, sis de cada 10 

persones del col·lectiu té un cercle d'amistats de majoria magrebina. És per 

això que és habitual veure que les persones migrades tendeixen a buscar per-

sones dels seus orígens i costums, per mantenir un vincle social d'arrels simi-

lars. 
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La cultura és un mecanisme que a partir de xarxes, estructura a un col·lectiu 

enfront de les adversitats de l'exterior, com per exemple la natura o altres col·-

lectius socials. La cultura igual que integra, fragmenta. Així crea vincles entre 

iguals per protegir, i a la vegada crea un espai aïllant d'altres integrants externs 

a la mateixa cultura. És comú a sa Pobla sentir que els immigrants creen gue-

tos, cosa que és el funcionament natural d'unitat integradora de qualsevol nou-

vingut. Una persona que no coneix ni la llengua ni els costums d'una nova reali-

tat, és habitual que la pretensió principal és buscar iguals, d'aquesta manera la 

llengua no suposa un problema i les experiències i l'univers simbòlic de signifi-

cacions del dia a dia es comparteixen amb les persones que comparteixen orí-

gens i així se senten més acompanyats. La inclusió no es pot fer a partir d'una 

cultura ja creada, sinó que s'ha de flexibilitzar i crear un espai aglutinador de 

cultures que parteixi d'una creació nova, d'una construcció comunitària, que 

parteixi de les diferències com a elements de nou coneixement i no com a ele-

ments diferenciadors. 

4.4. Els factors de socialització del col·lectiu adolescent magrebí a sa Pobla 

En els tres canvis esmentats anteriorment cal diferenciar dues situacions: el 

moviment migratori en si, en el qual les persones vénen d'un origen diferent, i 

els fills i filles de les famílies immigrades, les quals encara rauen dins les clas-

ses socials subalternes encara que siguin ciutadans originals del municipi. És 

especialment en aquest últim on es troba sa Pobla en l'actualitat, malgrat que 

encara arriben famílies estem parlant d'una menor quantitat que anys anteriors. 

Aquestes noves generacions no han fet un salt qualitatiu dins la cultura d'arri-

bada sinó que han mantingut la seva naturalesa i la seva xarxa principal del 

país d'origen, encara que molts d'aquesta xarxa són també nascuts en el muni-

cipi. 

Generalment els cercles socials d'aquests adolescents són, com ja s'ha dit an-

teriorment, amb persones del mateix origen, encara que hi podem trobar alguns 

mallorquins/es, o altres persones d'altres cultures. Segons Mir, A. (2011), el fac-

tor temps és un factor significatiu en l'adopció de grups socials més heteroge-

nis, en els quals els adolescents migrants acaben sent membres de grups amb 
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autòctons. Emperò, no podem dir el mateix en el cas de sa Pobla, en el qual ja 

han passat gairebé trenta anys de la primera arribada de persones nouvingu-

des i encara no s'observen grups socials amb què integrin persones del Ma-

greb. Tanmateix, el factor temps d'estada és un factor més volàtil que uns al-

tres, que caldrà considerar més significatius. 

Un dels factors més importants és l'àmbit social, estretament relacionat amb el 

nivell econòmic de la família. El col·lectiu immigrant viu a vegades en situacions 

d'insalubritat en pisos i cases en estats deplorables, que no ofereixen unes 

condicions òptimes de vida. L'entorn socioeconòmic condiciona aspectes com 

ara la capacitat de consum del subjecte i, en conseqüència, l'allunya de deter-

minats ambients en els quals es poden instal·lar altres grups d'estrangers eu-

ropeus (Mir, A. 171:2011). Llavors podem parlar que les relacions amb els nou-

vinguts són multiculturals, encara que selectives, en tant que depenen del nivell 

socioeconòmic dels integrants. Les relacions amb el col·lectiu magrebí amb di-

ferents cultures són escasses o nul·les. 

És precisament a l'escola o institut on troben les amistats del col·lectiu magre-

bí. En els centres educatius és on passen més hores amb els col·lectius autòc-

tons, i on podem observar una major relació d'amistat dins cercles molt inesta-

bles i sense una estructura sana (Mir, A. 172:2011). El plantejament, llavors, és 

que l'escola és una mena d'attrezzo social pel que fa a la socialització efectiva 

de les joventuts de procedència nouvinguda. Des d'un enfocament dramatúrgic 

de Goffman (2006) el plantejament de l'escola és una mena de realitat paral·le-

la que no acaba d'establir amb solidesa els vincles socials per teixir una xarxa 

social sòlida. Amb matisos, l'escola assumeix un entorn pel desenvolupament 

de les identitats d'aquests adolescents, tot i que no acaba configurant un cercle 

d'amistats amb la cultura autòctona .  6

És cert que, després d'haver analitzat les dades, podem concloure que els cer-

cles socials del col·lectiu magrebí no plantegen un model obert de cultures. En-

cara ara les relacions amb persones autòctones són escasses, tot i que es de-

 Segons els resultats de l’enquesta la correlació entre les variables edat i amistats, no és signi6 -
ficativa i el pes entre les variables és molt escàs. Per tant podem afirmar que les variables no 
tenen relació causal entre elles.
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tecten algunes relacions de reciprocitat: per una banda el col·lectiu magrebí 

tanca un cercle social cap a l'acceptació i identificació amb un grup i les perso-

nes autòctones els accepten per tenir aliats per desenvolupar la seva activitat 

singular i en algunes ocasions, conflictiva. D'aquesta manera, el col·lectiu sent 

la pertinença a una comunitat no només per les identificacions personals que 

sent sinó també pel fet de pertànyer a un col·lectiu determinat d'iguals (Palou, 

B. 2013). El manteniment d'aquestes relacions és escàs i es produeix en un 

temps relativament curt, encara que és important destacar que moltes d'aques-

tes relacions són nocives i no desenvolupen una bona salut social i personal. 

Si bé és cert que hi ha altres espais de socialització, aquests estan condicio-

nats per una barrera a l'entrada per aquest col·lectiu: el poder adquisitiu. A me-

nor poder adquisitiu, menys possibilitats tenen els adolescents de relacionar-se 

en activitats de fora de l'escola. Per exemple, la fitxa del futbol del municipi és 

superior a 500  €, una despesa gairebé impossible d'assumir per les famílies 

magrebines. La condició econòmica, per tant, desplaça als adolescents magre-

bins a fer activitats gratuïtes, on s'acaben relacionant amb membres de la ma-

teixa comunitat, per això és habitual veure'ls jugant a futbol, jugant al carrer, fer 

voltes amb bicicleta, i fent vida a les places (més d'un 50% de la mostra). 

Acostumen a fer activitats molt rudimentàries o tradicionals, un oci molt econò-

mic i realitzat en l'espai públic (Mir, A. 2011), com pot ser a l'skatepark o a les 

pistes de futbol. També es pot observar que fan ús de la biblioteca perquè te-

nen accés a internet i a l'ordinador, i acaba sent un punt de trobada d'adoles-

cents magrebins. La biblioteca, llavors, és un espai de socialització i punt de 

trobada del col·lectiu magrebí. És important destacar que aquests adolescents, 

fins i tot infants, no són acompanyats pels seus progenitors, i en algunes oca-

sions acaben desenvolupant comportaments incívics. 

Els adolescents magrebins pareix que no acaben d'arrelar dins els grups d'ado-

lescents autòctons. Vesteixen robes similars i escolten la mateixa música, per 

una qüestió postmoderna de la construcció de la identitat de ser únic dins els 

patrons de la cultura de masses. D'alguna manera una conceptualització ab-

surda de l'autenticitat, dins una confluència identitària juvenil que desemboca 
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en hibridacions entre la població de diferents procedències, [...] que gira entorn 

del consum cultural, especialment les noves tecnologies, el vestit i el consum 

musical (Ballestín, B., González, S. 2015). Amb aquesta línia podem reforçar 

l'argument amb aquesta aportació que fa Smith: 

mentre els nins i les nines dels grups en el poder tendeixen a generar una forta 
identificació amb l’endogrup i desvaloritzar a l’exogrup, els nins i les nines que 
pertanyen als grups ètnics minoritzats i discriminats mostren una certa tendència 
a valorar positivament als grups majoritaris i presenten patrons d’identificació bi-
cultural  (Smith, V. 2002:73) 

Per aquest motiu veiem que cada cop és més habitual veure vestimentes occi-

dentals i d'estils llatins tant per al·lots com per al·lotes. És sobretot en aquestes 

últimes on observam una vestimenta cada cop més europeïtzada amb trets ca-

racterístics de la religió i/o la cultura com és el hijab. Llavors el procés d'adap-

tació per mimetització que aporta Mir, A. (2011) pareix no ser un element útil 

per obrir els cercles socials de la societat poblera. Tanmateix els adolescents 

del col·lectiu magrebí realitzen la seva vida social i activitats d'oci amb els ger-

mans i altres familiars i amistats, sobretot en el carrer. Espai cada cop menys 

freqüentat per les joventuts autòctones. Els germans més majors hauran de te-

nir cura dels més petits i acaben desenvolupant un rol de germà tutor (Mir, A. 

174:2011) i amic. 

En plena era de les tecnologies, és evident que l'ús d'aquestes és major i que 

planteja unes facilitats i necessitats que abans no tenien, unes altres dinàmi-

ques socials i unes altres maneres de comunicar-se. La introducció del telèfon 

intel·ligent, de les xarxes socials i dels videojocs ha creat una nova forma de 

plantejar la vida social, no només al col·lectiu migrant sinó a la majoria de per-

sones joves de les societats opulentes. Certs autors apunten que hi ha un nou 

tipus d'identitat cultural anomenada identitat nodal com a resultat de les rela-

cions que s'estableixen a la xarxa (Marín, 2005, citat a Palou, B. 142:2003). Els 

dispositius mòbils són l'abisme diferenciador entre els progenitors i els seus 

descendents: per una banda les famílies immigrades i per altra els fills i les fi-

lles d'aquestes famílies. Com hem pogut observar poc més de 8 persones per 

cada 10 utilitzen el telèfon mòbil per comunicar-se. Així una de les característi-
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ques de les relacions socials dels fills i les filles és que sumen en riquesa i di-

versitat, en el cas dels progenitors succeeix més aviat el contrari (Mir, A. 

173:2011). 

En resum, sobretot en el moment d'arribada al nou municipi és quan observam 

que els cercles són més homogenis i tancats. Els components del grup està 

format per compatriotes, no és d'estranyar llavors que els primers amics sem-

pre siguin magrebí i que el seu millor amic també ho sigui, segons indicia Mir, 

A. (2011). Encara que això sigui immensament natural, el problema que ens 

trobam és precisament que les dinàmiques no han canviat ni en els adoles-

cents de les segones generacions. Persones que ja han viscut aquí i entenen la 

cultura i la llengua de la zona on viuen. Llavors estem parlant d'altres proble-

mes d'integració pròpiament dits. A sa Pobla, després de gairebé trenta anys no 

veiem aproximacions significatives en la interrelació entre les comunitats exis-

tents, més que unes meres relacions econòmiques de molt dubtosa humanitat. 

Per tant com s'ha comentat anteriorment és habitual parlar de guetos, encara 

que la societat ho pugui negar, però ara per ara la relació entre ambdues co-

munitats és inexistent. 

4.5. Revisió documental 

Havent repassat tota la documentació del centre només hem pogut aconseguir  7

la que fa referència a la Programació General Anual (d’ara endavant PGA). Si 

bé és cert que hi ha documentació obligatòria que no la disposa el centre, sí 

que hi ha una voluntat de treballar-la: "redactar(em) els documents institucio-

nals que ens manquen". No obstant això, la tasca del dia a dia i altres situa-

cions sobrevingudes no han permès que la feina sortís amb la celeritat que 

s'havia programat. El centre ha aprovat recentment el ROF en el darrer Consell 

Escolar celebrat el passat mes de juny, que era un dels objectius –entre d'al-

tres– per desenvolupar aquest curs. No obstant això, els documents que to-

quen de més a prop la interculturalitat són el Pla de Convivència i en concret el 

Pla d'acció Tutorial (d'ara endavant PAT) i el Programa d'Acolliment Lingüístic i 

 Encara que s’ha sol·licitat la resta de document de centre només hem pogut consultar la PGA 7

que està penjada al web de l’IES Can Peu Blanc.
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Cultural (d'ara endavant PALIC), que encara no tenen desenvolupats. L'aporta-

ció d'aquest treball podrà ser útil per introduir idees en la redacció d'aquesta 

documentació i tenir una anàlisi actual de l'alumnat magrebí dins l'institut que 

segons dades del centre suposen el 59% del 15% de l'alumnat d'altres països. 

La Conselleria d'Educació i Universitat (2018) defineix la PGA com un instru-

ment bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta 

organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a con-

creció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolu-

pament coordinat de totes les activitats educatives, l'exercici correcte de les 

competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sec-

tors de la comunitat escolar. A més a més contempla altra documentació que 

l'ha de complementar, entre ella el PAT i el PALIC 

IES Can Peu Blanc presenta una PGA que fa memòria sobre el curs passat i 

planteja de forma esquemàtica el desenvolupament del pla. És cert que orga-

nitza, i planteja objectius així com anomena els i les responsables de les co-

missions –entre les quals anomea les persones responsables de la comissió de 

convivència– i dels departaments. Ara bé, el tema que ens ocupa veiem que és 

gairebé escàs i no es tracta en consideració, més que per parlar de quantitats i 

per mostrar les mancances i necessitats per aplicar el PALIC. Per posar un 

exemple a l'Institut amb una important diversitat cultural per les circumstàncies 

socials del municipi, veiem a la PGA: 'que a dia 18 d'octubre continuen arribant 

alumnes nouvinguts al centre en un continu degotís'. Nogensmenys, com s'ha 

comentat durant el desenvolupament d'aquest treball, l'àmbit educatiu juga un 

paper crucial en la construcció de les societats, tant el seu present com el seu 

futur. El centre educatiu, com a institució del microsistema, a més d'instruir en 

els coneixements té la funció de transmetre la realitat social i cultural de cada 

context a les generacions joves (Comas, M. 2018:87). 

Tenint en compte que tal com dicta l'ordre del conseller d'Educació i Cultura de 

dia 14 de juliol de juny de 2002, per la qual regula l'elaboració i execució del 

PALIC adreçat a l'alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu de les 
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Illes Balears que cursa estudis als instituts d'educació secundària estableix, a 

l'article 3.3 que: 

El Programa d'acolliment lingúístic i cultural formarà part de la Programa-

ció general anual i, conseqüentment, haurà de seguir el procediment 

d’aprovació que regeix aquest document institucional. 

Si bé no apareix a la PGA i encara no s’ha desenvolupat, es comenta que el 

centre necessita el programa per donar resposta a les necesstitats, tals com: 

- “El programa de PALIC ha sofert una sèrie de retallades als centres als quals 

els obliga a tenir un mínim de 10 alumnes amb carències de la llengua cata-

lana. És per això que el poc alumnat que necessita rebre aquest suport ho fa 

gràcies a la dedicació i l’esforç del nostre professorat del departament 

d’orientació”. 

- També trobam en un punt dins 4t d’ESO: “Alumnes Nouvinguts amb necessi-

tats Lingüístiques: S'atendrà als alumnes nouvinguts amb 6h del programa 

de PALIC, tot i que la conselleria només ens ha dotat amb 3h. En cas que 

arribi algun alumne que necessiti coneixements de llengua catalana s’inten-

tarà donar-li aquest suport, sempre que els recursos del centre ho permetin”. 

La PGA mostra als alumnes nouvinguts com un col·lectiu amb unes necessitats 

especialment curriculars –majoritàriament per temes d'idioma– i en els hàbits 

d'estudis. Es tracta d'alumnes, entre els quals una gran part ja ha nascut al po-

ble o que vingueren de ben petits. Passat tot aquest temps encara són alumnes 

amb necessitats específiques de suport educatiu (d'ara endavant NESE) i mal-

grat que el tema sigui molt més profund és important introduir que a sa Pobla 

s'avalua l'alumnat del col·lectiu immigrat individualment per l'equip de Serveis 

Social de l'Ajuntament de sa Pobla. L'equip explica el procediment i la docu-

mentació necessària a les famílies nouvingudes per escolaritzar els seus fills o 

filles mitjançant una entrevista. Paral·lelament, també plantegen un pla d'acolli-

da en el municipi i en fan un seguiment de la progressió i de l'adaptació. Gene-

ralment, totes les persones nouvingudes que són escolaritzades acaben sent 

considerades alumnes NESE, amb la intenció de millorar la seva adaptació. 
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L'equip de Serveis socials organitza l'acollida al centre i també en fa el segui-

ment de la incorporació. A més a més, l'Ajuntament té conveni amb l'Institut 

d'estudis baleàrics per reforçar el català a la gent nouvinguda com activitat vo-

luntària i extraescolar. 

Baldament no s'aprofundeixi amb la tasca intercultural, l'IES Can Peu Blanc 

deixa veure dins la PGA algunes línies de feina interessants que si bé no fan 

referència a la inclusió cultural sí que aporten algunes possibilitats com per 

exemple el fet de potenciar les activitats que interrelacionin els membres de la 

comunitat educativa i la creació de la figura d'un co-tutor. A més a més, mostren 

implicació en el desenvolupament del PALIC, que tot i que la Conselleria només 

els ha garantit tres hores, tal com descriuen a la PGA: "(s'atendrà) als alumnes 

nouvinguts amb 6 h del programa de PALIC, tot i que la conselleria només ens 

ha dotat amb 3 h. En cas que arribi algun alumne que necessiti coneixements 

de llengua catalana s'intentarà donar-li aquest suport, sempre que els recursos 

del centre ho permetin”. 

4.6. Propostes de treball cap a la interculturalitat 

Després d’haver fet una revisió de la documentació del centre i de la normativa 

de la Conselleria. Podem afirmar que la documentació del centre no presenta 

línies fortes de feina amb perspectiva intercultural i manca documentació insti-

tucional que marcaria les línies de feina i els objectius. Al PEC, al PAT, al pla de 

convivència, són susceptibles de fer-los la incorporació d’un seguit d’iniciatives 

interculturals així com revisar el Pla d’acollida del centre de Can Peu Blanc –

PALIC. 

Per treballar la incorporació de la interculturalitat i d’aquesta manera contribuir 

en el revertiment de les situacions adverses que es donen a l’Institut i a fora 

després de l’anàlisi de la situació, es plantegen cinc línies d’objectius que es 

poden contemplar en diferents documents del centre:  

1. Fomentar la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes i com a eina 

vertebradora de la comunitat i de la seva realitat.  
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Tal com hem vist durant l'anàlisi de l'enquesta el català és una eina verte-

bradora per a la socialització els membres d'una comunitat, i, a més a més, 

entendre millor la llengua implica uns millors resultats acadèmics i l'ampliació 

del cercle d'amistats. El centre potencia la llengua catalana en el centre, en-

cara que ha de reforçar-se sobretot en el col·lectiu magrebí com una eina 

socialitzadora. Es poden establir diferents programes, encara que una eina 

interessant per explorar és l'intercanvi entre persones que parlin la llengua 

catalana, properes en l'edat, com per exemple parelles lingüístiques. Una 

altra de les eines que poden contribuir en el foment del català és la familiarit-

zació amb la lectura com una eina senzilla i econòmica per la transmissió de 

la llengua, mitjançant un club de lectura o similar. Tant en les parelles lingüís-

tiques com en els clubs de lectura l'intercanvi es fa entre l'alumnat i el docent 

ha d'acompanyar i no instruir. 

A més a més, s'ha de donar especial importància al programa PALIC, ja que 

és la primera presa de contacte amb un nou entorn totalment desconegut 

per la persona nouvinguda. La bona coordinació del programa pot oferir una 

millora en el desenvolupament social de les persones tant nouvingudes com 

de l'entorn. L'impuls a l'aprenentatge de la llengua des de l'aula d'aco- llida 

també facilita l'inici de les relacions entre iguals Comas, M., Molina, E. i Tol-

sanas, M. (2008:98). Els espais on es desenvolupa el Programa són aules 

on l'alumnat que hi assisteix, comparteix les experiències de vida, les dificul-

tats per comunicar-se i la comprensió implica tenir un equip docent cons-

cienciat i ben format. 

Fa uns anys el centre amb l'ajuda de l'Ajuntament de sa Pobla va activar una 

ràdio escolar. Malauradament el docent que ho impulsava era interí i va can-

viar de centre. La iniciativa té moltes potencialitats i és una eina barata i que 

permet treballar moltíssimes competències. La preparació de la programa-

ció, la direcció i la retransmissió, entre altres tasques, impliquen la relació de 

coneixements per poder crear la programació. L'afluència de coneixements 

van des de la comprensió oral escrita fins a la utilització de les TIC, i podria 

ser entès com un treball per projectes que implica canvis a la comunitat. A 
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més a més, els programes que es realitzassin a l'institut es podrien retrans-

metre o bé mitjançant plataformes de gestió de podcasts com per exemple 

Ivoox o directament a la ràdio municipal, donant visibilitat a la tasca que es 

fa des de l'institut. 

Recentment la ràdio de sa Pobla ha estat reoberta i presenta una voluntat de 

crear comunitat radiofònica de voluntaris per impulsar la participació ciuta-

dana en aquest mitjà. Aquest mitjà de comunicació permet d'una forma eco-

nòmica expandir la informació i crear programes de qualitat sense massa 

pressupost. Llavors, la ràdio pot servir com una eina de normalització lin-

güística per treballar la llengua catalana i com un instrument socialitzador 

des d'una perspectiva intercultural. A la vegada que les persones participen 

de la ràdio conceben aquest mitjà com una eina vàlida i pròpia a la vegada 

que s'aprèn català. 

2. Activar d’espais comuns i de simbologia compartida 

Implicar a l'alumnat a treballar conjuntament en reptes de la comunitat on 

viuen genera un sentiment de responsabilitat dins la seva comunitat. Els es-

pais comuns dins dels centres acostumen a ser el pati, els passadissos i al-

gunes aules polivalents o que compleixen una funció determinada. Els patis, 

especialment juguen un paper important en la socialització, ja que sortim 

d'un espai institucionalitzat (la classe) que té moltes més normes i més vigi-

lància que l'esplai. L'esplai serveix per espaiar els tempos de l'alumnat i és 

una eina socialitzadora. Nogensmenys, l'alumnat es passa prop de 352 ho-

res durant tota l'etapa de l'ESO a l'esplai. Aquest temps es converteix en un 

temps molt important en la formació dels infants dins l'àmbit de l'educació 

formal i esdevé una gran oportunitat educativa (Marín, I. 2009). Lluny de 

plantejar els esplais com una extensió de l'aula, la proposta va més enllà: 

educar mitjançant el lleure. 

El joc és una eina important per l'educació de qualsevol edat. El joc permet 

rompre en la simbologia per crear-ne una de nova. Aquesta nova simbologia 

és creada i compartida amb les persones que juguen al mateix joc, i n'inspira 

d'altres a involucrar-se en el joc. Els jocs de taula per aquelles persones que 
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prefereixen tenir uns esplais més calmats, és una opció vàlida perquè l'oferta 

és molt àmplia, el seu preu és relativament barat i molts d'ells poden ser ju-

gats en un temps curt. A més a més, els jocs incentiven a la conversa i algun 

d'ells treballen competències educatives de diferents assignatures. A la ve-

gada que els alumnes s'entretenen, aprèn i comparteix simbologia amb al-

tres companys i companyes del centre, no només del seu curs, sinó d'altres 

cursos i d'altres cultures. Potser d'aquesta manera el temps que es destina 

al joc fora de l'horari es destina a jocs de taula col·lectius i cooperatius en 

detriment de la consola que és més individual. 

Seguint en els projectes d'utilització dels patis com espais d'educar la inicia-

tiva del CEIP Camilo José Cela de Palma que recull Marín, I. (dir.) (2009) 

treballa els jocs de pati. Que si bé és un centre de primària, secundària pot 

funcionar de manera similar donant fruit fins i tot més interessants. L'objectiu 

del programa no és més que establir una organització i planificació que ha 

d'implicar a l'alumnat, per desenvolupar durant l'hora del pati activitats que 

transmetin valors de convivència, de cooperació, de respecte i de tolerància. 

És interessant involucrar en aquesta iniciativa tota la comunitat educativa i 

interpel·li especialment a l'alumnat i a l'equip docent. Aquest últim pot treba-

llar-ho des de la comissió de convivència o una comissió a part que permeti 

la suficient agilitat per organitzar. 

Altres propostes, com la que també recull Marín, I. (dir.) (2009) és la dels pa-

tis sostenibles, que es fa a Gijón. Aquesta iniciativa planteja els patis com un 

espai lliure de les escoles que s'han de centrar amb la sostenibilitat i en la 

millora de l'entorn. La transformació dels espais pensats amb l'alumnat crea 

una responsabilitat per millorar les diferents zones, tot fomentant l'educació 

en valors i l'educació mediambiental. El treball dels valors compartits ajuda a 

la socialització intercultural, ja que tots els espais creats per tot l'alumnat po-

den ser utilitzats per qualsevol persona que ho desitgi. 

Molt relacionat amb aquest altre és la recuperació de jardins escolar que po-

tencià l'Ajuntament de Barcelona, i que perfectament es podria fer al centre 

de Can Peu blanc. Aquesta iniciativa té molt a veure amb l'anterior, amb la 
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particularitat que estableix la idea de crear i conceptualitzar el pati com un 

àmbit de treball comú per a tota la comunitat educativa. D'aquesta manera 

es proposa realitzar projectes que en repensin el disseny i la distribució pres-

tant especialment atenció en la influència en les relacions personals. Per 

exemple, posar bancs circulars o bancs fent una rotllana estimula la conver-

sa i millora les relacions socials. 

Segons l'enquesta les persones que més participen en les activitats de 

l'Ajuntament de sa Pobla se senten més bé a dins el poble. Aprofitant l'esco-

la com altaveu per la transmissió de la informació pot ser de gran ajuda en 

l'expansió de les activitats que organitza l'Ajuntament. Aquestes activitats 

acostumen a estar obertes a tota la població i són normalment de franc. Si 

des de l'escola s'estimula la participació en aquestes activitats, es convida a 

participar i es crea cultura participativa. A més a més, és innegable que la 

participació en aquestes activitats estimulen la interrelació amb les persones. 

Can Peu Blanc també pot funcionar com a suport per fer propostes a l'Ajun-

tament i així programar activitats que siguin una petició del jovent. 

3. Transmetre i conèixer les diferents realitats de l’alumnat com a eina per am-

pliar l’empatia i l’asertivitat. 

Com diuen Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. (2008) l'alumnat immigrat, 

pot fer més planera la seva adaptació poder compartir la història de la seva 

migració, el viatge, les circumstàncies de l'arribada, el contrast entre allò que 

s'esperava i el que s'ha trobat... i poder posar paraules als sentiments i les 

vivències que l'estan afectant. Llavors sembla convenient que un dels as-

sumptes a treballar dins la classe –especialment dins l'horari de tutoria, ja 

que permet treballar amb tot el grup– sigui la comunicació i explicar els relats 

de vida que molts d'ells poden ser compartits per diferents membres del 

grup. D'aquesta manera s'estableixen vincles amb realitats, i l'alumnat pot 

resoldre dubtes i conèixer realitats que fins ara només eren explicades des 

de la distància pels mitjans de comunicació. 

Per desenvolupar aquest tipus d'iniciatives és important una bona predispo-

sició del docent, així com una bona formació per guiar el grup i gestionar les 
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emocions. La pedagogia sistèmica i les pràctiques restauratives poden ser 

eines vàlides per gestionar el grup i les emocions d'aquest. Especialment 

aquestes últimes permeten amb un temps relativament curt establir línies de 

diàleg que permeten compartir situacions personals basades en el respecte i 

l'assertivitat. Per això caldrà garantir un bon clima de conversa, com bé 

diuen Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. (2008) recordant que mai no cal 

forçar a dir més del que es vol dir en cada moment i en cada context: sem-

pre, qualsevol expressió personal ha d'anar acompanyada d'un respecte pro-

fund i explícit. 

Si aconseguim mantenir un grup unit per les vivències personals i pel conei-

xement mutu, estem treballant un grup cohesionat, que parla dels seus pro-

blemes i conflictes amb la intenció de solucionar-los i no de confrontar-se. 

Aquests grups acaben sent una mena de motor immòbil pels col·lectius ma-

grebins i autòctons perquè coneixen la resta de companys i companyes i les 

seves identitats adolescents –contínuament en construcció per la cerca de 

referents constants que ofereix l'entorn cultural postmodern que tota la socie-

tat comparteix– que poden compartir almenys quatre anys de la seva vida. 

Amb la possibilitat de trobar-se fora de l'àmbit educatiu, en els seus mo-

ments d'oci i lleure. 

Ballestín, B., González, S. (2015) cita a De Gispert (2005) aquesta aportació 

tan encertada:  

El grup de companys els aporta seguretat i reconeixement, alhora que 
els brinda la possibilitat de compartir idees, preocupacions, etc., amb la 
consegüent satis- facció experimentada a l'hora de sentir-se integrat o 
els desajustos que representa l'exclusió. Les relacions grupals complei-
xen un paper important en la socialització dels joves i el sentiment de 
pertinença i vinculació a un grup semblen facilitar el procés de separació 
dels pares que acompanya el procés de redefinició de les relacions fa-
miliars. Per als joves, sentir-se acceptats i valorats dins d'un grup els 
ajuda a formar la seva identitat i a tenir una autoestima positiva (De 
Gispert, 2005). 
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Considerant aquestes aportacions seria bo que el Pla d’Acció Tutorial les 

contempli com una eina per desenvolupar una perspectiva comunitària inter-

cultural. 

4. Acompanyament de l’alumnat i revisió la segregació escolar dins el centre. 

Com hem pogut veure anteriorment els canvis i tot el transcurs migratori im-

pliquen un esforç per una nova socialització, o fins i tot els fills o filles de les 

persones immigrades que ja han nascut al municipi es troben en dificultats 

per l'etiquetatge que la societat en fa del col·lectiu. Per fer més fàcil aquesta 

transició o fins i tot per consolidar una millor socialització incloent totes les 

cultures, és important la figura de l'adult que acompanyi i guii. Els adults com 

comenten Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. (2008) han de ser la figura 

de referència, sense deixar de banda l'entorn. Per tant, l'acció tutorial té un 

paper important i tàctic en les millores de la socialització. La Conselleria 

d'Educació i Universitat destaca que el PAT té com a objectius: l'orientació 

acadèmica, personal i professional de l'alumnat; la coordinació educativa en-

tre el professorat dels equips docents; la coordinació del professorat amb les 

famílies de l'alumnat i la dinamització del grup classe i la gestió de l'aula res-

pecte a la convivència. Per tant, el ventall de possibilitats per abordar la di-

versitat cultural des de la tutoria són molt amplis i permeten diverses estra-

tègies per la intervenció. 

Perquè la tasca de tutorització surti el millor possible és important que els 

grups siguin reduïts. Els grups petits permeten un millor ambient de feina, 

però per aconseguir-ho cal canviar la concepció de la tutorització. Caldrà 

desmuntar la idea un tutor per curs i any, i caldrà introduir la idea d'un tutor 

per tot el cicle de l'ESO, que comparteixi tutoria amb altres docents. Si un 

mateix grup té la mateixa persona de referència durant el cicle d'ESO el co-

neixement del grup i la confiança seran majors. Plantejam la figura d'una al-

tra persona per grup per aconseguir tenir ràtios més petites que permetin es-

tablir dinàmiques d'una forma més senzilla. Aquest suport en les tutories po-

dria ser encapçalat a moments puntuals i no de manera rutinària. 

 "42



Tenir una mateixa persona de referència durant tota l'etapa de l'ESO permet 

com s'ha dit anteriorment conèixer més el grup i també els seus familiars. A 

més a més, el tutor o tutora podrà avaluar la progressió del grup i conèixer 

les fortaleses i les febleses d'aquest per conduir-lo i cohesionar-lo. Sens 

dubte, si el o la docent té coneixement del grup sabrà gestionar millor els 

problemes, i permetrà un clima millor per a tots els integrants del grup. 

Aquest coneixement inicial, en el cas de l'alumnat nouvingut, requerirà una 

atenció acurada per esbrinar en quin grau l'afecten encara les conseqüèn-

cies del procés migratori (ruptures, dol, estrès adaptatiu, desconei- xement 

de l'idioma, etc.), factors que s'afegeixen a la resta de reptes propis de l'ado-

lescència, compartits amb qualsevol noi o noia de la seva edat, i als proble-

mes derivats, si és el cas, de situacions socials precàries en entorns molt 

vulnerables o en risc d'exclusió (Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. 

2008:95). Tanmateix si aquesta tasca no es fa, la situació dels col·lectius 

més desafavorits no acabarà mai de millorar-se. 

En aquest sentit, cal tocar la realitat. Per desenvolupar aquesta iniciativa ca-

len llocs de feina estables i persones que almenys tenguin permanència de 

quatre anys. El personal docent interí no pot ser obviat, ja que és força nom-

brós i l'institut de sa Pobla també té personal interí. Llavors, es fa evident 

que el cos docent interí no podrien desenvolupar aquestes tasques. Ara bé, 

els membres del grup acostumen a ser els mateixos –tot i els repetidors o 

els canvis de centre–, seria bo tal com contemplen a la PGA o com comen-

ten Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. (2008), la figura de l'alumne tutor, 

com una persona referent dins el grup. Entre les funcions de nexe entre el 

grup classe i la resta d'equip docent, podria ser la persona de referència per 

fer l'acollida de les persones nouvingudes del seu grup. Tenir un referent de 

la mateixa edat ajuda principalment a la celeritat per teixir vincles amb les 

amistats de l'entorn i una millor acollida a la nova realitat. 

A part del personal docent és important comptar amb figures especialitzades. 

No hem d'oblidar que la principal tasca del docent és ensenyar, encara que 

ha anat assumint competències (Esteve, JM. 2006). Altres figures com les de 
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l'educador social són un punt important per a treballar des d'una perspectiva 

més social per tractar el dia a dia de l'institut. La Conselleria de Benestar 

Social pareix mostrar interès a posar la figura de l'educador social als insti-

tuts, sa Pobla aquest curs tendrà un professional al centre. Tenir una perso-

na de referència dins l'àmbit docent per temes concrets ajudarà a la tasca 

docent, i millorarà el clima de convivència de l'espai. 

Comptar amb un professional dins l'àmbit social, permetrà reduir la segrega-

ció que es pugui fer dins el centre. Segregació que ve determinada per les 

dinàmiques organitzatives del centre i que moltes vegades es dóna sense 

tenir coneixement (Ballestín, B. i González, S. 2015). Tot i que a Can Peu 

Blanc, pareix que no es donen situacions d'aquestes cal vetllar per crear 

grups sempre heterogenis i que permetin el mestissatge intercultural dels 

membres del grup. La intervenció per reequilibrar l'alumnat i garantir a tots 

els centres una determinada heterogeneïtat [...] (evitant) l'encapsulament i la 

guetització d'alguns centres (Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M. 2008:91) . 

Segons els estudis que citen Ballestín, B. i González, S. (2015), la segrega-

ció per grups no només limita el contacte i la relació entre l'alumnat, sinó que 

desperta l'hostilitat entre l'alumnat dels grups més avançats i els menys ava-

nçats. Per tant, cal dedicar esforços a reduir la segregació dins les aules i 

dins el centre, tot encaminant l'organització des d'una perspectiva intercultu-

ral –diversitat cultural i cohesió social. 

5. Codecidir en els assumptes el centre, com un exemple de democràcia i d’im-

plicació de l’alumnat. 

López, C. (2017) nombra quatre eixos que satisfà la participació estudiantil: 

millora la convivència escolar, incrementa el sentiment de sentir-se part, mi-

llora els efectes acadèmics i sobretot incrementa la responsabilitat de com-

partir les decisions, no només amb la resta d'alumnat sinó amb la resta de 

personal docent. Cal destacar, emperò, que les formes de participació estu-

diantil esdevenen ens massa institucionalitzades, com per exemple el Con-

sell Escolar, Junta de delegats, associació d'estudiants –actualment a sa 

Pobla no compta amb cap associació pròpia ni cap formació municipal–, i 
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altres formes no reglades de participació –per exemple a tutories o a deci-

sions més concretes. 

Una de les eines que poden crear cultura participativa és el model assem-

bleari. Si bé és cert que és un mètode complex, a petits grups funciona. 

Aprofitant les tutories i les dinàmiques que s'hi treballen, es pot establir un 

bon clima de discussió i presa de decisions. És important que l'alumnat vegi 

que les decisions que es prenen es duen a terme, sinó que el model partici-

patiu decau i l'alumnat hi pot perdre l'interès. Llavors és important que les 

decisions de centre està bé que interpel·li a tot l'alumnat oferint així un espai 

des del grup classe a les tutories un espai per la reflexió. Llavors, aprofitant 

les juntes de delegats poden ser reconvertides en assemblees de delegats, 

canviant així el procediment de presa de decisions, cada cop més participa-

tives. 

Si bé és cert que des del centre s'ha de posar en valors els òrgans de deci-

sió que té l'alumnat perquè les seves peticions puguin ser considerades, ha 

de potenciar altres mètodes més àgils i sense menys burocràcia. Malaura-

dament el sistema actual no representa la realitat del centre, ja que deixa 

defora de l'opinió pública, altres realitats que també hi conviuen. Les assem-

blees minoren aquests esbiaixos representatius i donen veu a totes les per-

sones. Amb un sentit ascendent, de la classe a l'assemblea de delegats. 

D'aquesta manera els col·lectius aïllats del col·lectiu predominant també 

tendran la possibilitat d'aportar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada. 

La feina de l'acció tutorial és crucial per desenvolupar la codecisió en el cen-

tre. A més a més, la desconfiança en el sistema polític de la democràcia re-

presentativa arriba també a les aules. La incapacitat del sistema d'escoltar 

totes les veus i sobretot de donar resposta a les necessitats, incrementen el 

sentiment de frustració i de desconfiança amb el sistema, i com mostra Ló-

pez, C. (2017), prop del 50% no participa a les decisions escolars o bé per-

què "no serveix per res" o per desinterés. Cal revertir aquesta situació no 

només per millorar la convivència al centre, sinó per crear un futur amb per-

sones diverses més crítiques, amb capacitat de reflexió i comunicació. 
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4.7. Exemple parcial de desenvolupament de la línia de treball 4 

Taula 1 – Creació la figura del tutor/a de cicle d’ESO i la figura del co-tutor/a

Objectiu 1. Millorar l’atenció a la diversitat cultural, tot renovant el PAT i implicant l’equip 
docent.

Accions 1.1. Creació la figura del tutor/a de cicle d’ESO (1r, 2n i 3r) i la figura del co-tutor/a

Activitats

1.1.1. Distribució de l'equip docent en qui pugui desenvolupar la tasca 3 o 4 cursos. 
1.1.2. Plantejament d’objectius de grup per cada curs. 
1.1.3. Revisió i millora dels protocols d’arribada pel nou alumnat 
1.1.4. Recollir informació del progrés del grup al Quadern de seguiment de l’evolució 
del grup. 
1.1.5. Realització de reunions de coordinació amb la resta de professorat. 
1.1.6. Realització sociogrames anuals – especialment un a l’inici i l’altre al final– per 
analitzar la relació del grup i assistir les persones més rebutjades per incloure-les al 
grup. 
1.1.7. Distribució de l’equip docent per desenvolupar la tasca de cotutorització.

Responsables Cap d’estudis i tutors

Recursos

- Horaris del personal del centre. 
- Assessorament i formació externa. 
- Suport informàtic per la realització dels sociogrames. 
- Intranet pel registre del Quadern d’evolució de grup

Instruments

- Horari del centre i quadrant de tot l’equip docent. 
- Rúbrica per al professorat sobre la nova organització. 
- Quadern de seguiment de l’evolució del grup: 

- Actes de les reunions que es facin amb el tutor/a 
- Registre dels objectius assolits per curs 
- Suport informàtic per l’elaboració dels sociogrames. 
- Enquestes a l’alumnat de cada grup.

Temporització  
pel curs 

2018-2019

3 de setembre: 
1.1.1. Distribució de l'equip docent en qui pugui desenvolupar la tasca 3 o 4 
cursos. 
1.1.7. Distribució de l’equip docent per desenvolupar la tasca de 
cotutorització. 

del 4 al 10 de setembre: 
1.1.2. Plantejament d’objectius de grup per cada curs. 
1.1.3. Revisió i millora dels protocols d’arribada pel nou alumnat. 

31 d’octubre (primer sociograma) 
1.1.6. Realització sociogrames anuals –a l’inici– per analitzar la relació del 
grup i assistir les persones més rebutjades per incloure-les al grup. 

12 de juny (darrer sociograma) 
1.1.6. Realització sociogrames anuals –al final– per analitzar la relació del 
grup i assistir les persones més rebutjades per incloure-les al grup. 

Tasques amb periodicitat 
Setmanalment (cada dimecres després de les tutories): 

1.1.5. Realització de reunions de coordinació amb el/la cotutor/a. 
Cada meitat de trimestre a les avaluacions intermitges (6 de novembre, 26 de febrer i 
21 de juny): 

1.1.5. Realització de reunions de coordinació amb la resta de professorat i 
amb el/la cotutor/a. 

Es desenvoluparà durant tot el curs (especialment després de cada tutoria) i es 
tancarà durant la darrera setmana data límit dia 28 de juny: 

1.1.4. Recollida informació del progrés del grup al Quadern de seguiment de 
l’evolució del grup.
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Indicadors 
d’avaluació

- Que cada 1r d’ESO disposi d’un/a tutor/a i per quatre anys. 
- Haver nomenat almenys el suport d’un/a cotutor/a per curs (aquesta figura no ha 

de ser per quatre anys) 
- Que es completin almenys un 65% dels objectius establerts (en aquest cas només 

del primer curs) 
- Realitzar almenys un sociograma inicial i un final de cada grup. 
- Haver realitzat almenys una reunió de coordinació de l’equip docent que imparteix 

al grup amb el tutor/a. 
- Haver realitzat una revisió del PALIC que inclogui la figura del tutor de cicle i 

l’alumne tutor com a persones de referència en el procés d’adaptació de les 
persones nouvingudes.

Avaluació
Enquesta per a l’alumnat en general i una rúbrica (Veure Annex 6) per al professorat 
per avaluar els canvis. Analisi dels resultats de les enquestes (correlació i analisi de 
freqüències) i dels sociogrames. Una vegada avaluat s’han de proposar mesures 
correctores pel proper any.

Taula 2 – Formació de l’equip docent en interculturalitat

Objectiu 1. Millorar l’atenció a la diversitat cultural, tot renovant el PAT i implicant l’equip 
docent.

Accions 1.2. Formar l’equip docent en interculturalitat

Activitats

1.2.1. Realitzar formacions que fomentin la perspectiva intercultural en les actuacions 
docents 
1.2.2. Compartir coneixements i bones pràctiques entre l’equip docent i no docent. 
1.2.3. Coordinar amb la resta de professorat actuacions concretes per treballar amb 
l’alumnat.

Responsables Cap d’estudis i tutors

Recursos
- Assessorament per part de la Conselleria i tècnics de l’Ajuntament. 
- Formació del CEP i altres entitats socials que treballen amb la immigració. 
- Espai per a la presentació i compartiment de les bones pràctiques.

Instruments - Recull de formacions –especialment reglades pel CEP– sobre interculturalitat. 
- Registre i publicació en format digital de les bones pràctiques al web del centre.

Temporització  
pel curs 

2018-2019

Durant el curs, 4 sessions de 2 hores distribuïdes: 4 de setembre, 6 de novembre, 19 
de febrer i 30 d’abril. Totes les sessions són en dimarts i l’horari serà de 16.00 h a 
18.00 h. Es disposarà d’una hora per dinar. 

1.2.1. Realitzar formacions que fomentin la perspectiva intercultural en les 
actuacions docents 

Coincidint en la formació, es farà una presentació de bones pràctiques el dia 19 de 
febrer 

1.2.2. Compartir coneixements i bones pràctiques entre l’equip docent i no 
docent. 

5 de setembre i cada meitat de trimestre (6 de novembre, 26 de febrer i 21 de juny): 
1.2.3. Coordinar amb la resta de professorat actuacions concretes per 
treballar amb l’alumnat.

Indicadors 
d’avaluació

- Haver realitzat les sessions de formació tot l’equip docent i no docent per fomentar 
la interculturalitat. 

- Presentar les bones pràctiques desenvolupades dins el centre en matèria 
d’interculturalitat.

Avaluació
Enquesta per a l’alumnat en general i una rúbrica per al professorat per avaluar. 
Analisi dels resultats de les enquestes (correlació i analisi de freqüències) i dels 
sociogrames. Una vegada avaluat s’han de proposar mesures correctores pel proper 
any.
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5. Conclusions 

Les societats occidentals construeixen la seva realitat amb el suport dels mass 

media. La televisió acaba sent la informació que la gent rep, sense cap mena 

de contrast de tota la informació que arriba. Els mitjans de comunicació modifi-

quen, o reforcen una idea de l'immigrant, que no es correspon a la realitat. El 

significat ontològic d'immigrant és manipulat per l'elit, la qual crea, destrueix i 

(re)produeix a parer seu una imatge, un significat d'immigrant que no li és prò-

pia. No són persones, ni pares, ni mares, ni treballadors, ni estudiants, ni vícti-

mes, són, simplement, immigrants. La paraula immigrant carrega en ella una 

multitud de dimensions negatives, que impedeixen a l'imaginari col·lectiu donar 

resposta al fet real. 

La població immigrada, emperò, sofreix multitud de canvis en un espai relati-

vament curt, a causa d'una acció gairebé sempre involuntària de fugir de la llar 

per emprendre un futur incert i amb poques garanties d'èxit. Tanmateix els més 

afectats d'aquests desplaçaments són els fills i filles, en concret els adoles-

cents, que es troben en plena època de canvis i que ja han construït part de la 

seva identitat i la seva xarxa social. És per això que hi trobam tres canvis im-

portants pel que fa a aquests adolescents: canvi d'escola, canvis familiars i 

canvis socials. Tots aquests canvis acostumen a dur-se millor en les edats més 

joves, ja que el temps de relació amb la llar d'origen ha estat breu i no ha ten-

gut temps de relacionar-se ni teixir una xarxa social extensa i sòlida. 

L'escola desenvolupa el bressol social més important i actua com a primer re-

bedor de les persones nouvingudes. En elles s'aprèn el català, es relaciona en 

les persones autòctones –encara que principalment en l'horari escolar–, gene-

ren noves dinàmiques –no només pels nouvinguts, sinó per les persones de sa 

Pobla. No obstant això, en el cas de sa Pobla, la quantitat de persones del Ma-

greb és força elevada a les escoles, i es crea un ambient propens a relacionar-

se primer de tot amb gent magrebina, mantenint així els cercles propis de l'en-

torn d'origen. És precisament aquí on apareix un dels principals problemes: 
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l'escola no aconsegueix incloure ni fer grups socials heterogenis, ni dins –es-

plai– ni fora de l'escola, malgrat que els grups classe siguin heterogenis. 

Els processos de socialització dels adolescents no són únics i depenen de 

molts factors. Per això, cada individu viu la socialització a la seva manera. Com 

ja s'ha esmentat durant la redacció d'aquest article, la predisposició de l'entorn 

a rebre les persones migrades és un condicionant important per la inclusió de 

les persones. El magma de significacions que cobreix la figura de l'individu im-

migrat és el punt de partida de la concepció general al municipi, desfer-se de 

l'estigma no és una feina fàcil. Hi ha factors com ara l'edat que fan més fàcil la 

socialització –les edats més joves tenen més fàcil adaptar-se–, les experiències 

que han viscut, l'entorn familiar, i la presència de germans ajuden molt al 

desenvolupament de la identitat personal de l'individu nouvingut, per a trans-

formar-se en un ciutadà més. Malauradament, tots i els factors que ajuden a la 

millor socialització que cita Mir, A. (2011), a sa Pobla no es veuen grans ave-

nços inclusius dins la societat. 

Les eines estadístiques ens permeten un camp d'anàlisi molt ampli i que ens 

aporta moltíssima informació. Podent esbrinar tendències podem elaborar ini-

ciatives amb més coneixement per millorar la convivència. Per primera vegada 

es fa una fotografia real del col·lectiu magrebí jove de sa Pobla mitjançant una 

enquesta que aporta dades interessants. A més a més ha permès establir dife-

rents patrons que poden incentivar a ampliar l'estudi a totes les persones de 

l'institut per descriure algunes línies de feina i d'actuació per millorar el clima de 

convivència i els resultats acadèmics. Només si coneixem bé l'entorn i l'alumnat 

podem actuar amb propostes conseqüents i adaptades a les necessitats. 

L'Institut té un paper protagonista en la socialització i la inclusió del jovent ma-

grebí dins la societat poblera. Encara que passats els anys que viuen i con-

viuen al poble pareix que no veiem una societat més inclusiva. Per això caldrà 

treballar des de l'institut diferents línies de feina amb una perspectiva intercultu-

ral com un model que involucra i interpel·la a tota la comunitat deixant de ban-

da l'etnocentrisme i posant de manifest tot allò que ens uneix. Partint d'aquesta 

premissa en aquest treball s'han proposat cinc línies de feina per incloure i tre-
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ballar la convivència de totes les persones que componen la comunitat. Perso-

nes que formen part de la societat i seran el futur més proper del municipi. 

La primera de les cinc línies que volen inspirar en la redacció de la documenta-

ció institucional del centre són el foment del català incentivant la comunicació 

entre l'alumnat com per exemple les parelles lingüístiques, el foment de la lec-

tura i la posada en marxa d'un programa de ràdio, i potenciar el PALIC. Per tre-

ballar la interculturalitat és important crear espais comuns i de simbologia com-

partida, els quals ofereixen oportunitats per compartir i per incentivar la comu-

nicació i la compartida d'espais entre l'alumnat. El joc pot ajudar a mantenir 

simbologies compartides i crear adeptes en detriment del temps que es destina 

a la videoconsola que com hem pogut veure, juga un paper nociu per les bones 

notes. Un dels altres punts que es proposa és la de crear espais per l'explicació 

de les vivències personals per crear empaties i vincles personals amb altres 

membres del grup classe, tot ajudat a teixir un grup que coneix cada un dels 

membres. Les pràctiques restauratives i altres dinàmiques permetran crear di-

nàmiques que millorin les relacions del grup i la resolució de conflictes, amb la 

inclusió d'una perspectiva intercultural. L'acompanyament de l'alumnat i la revi-

sió de la segregació escolar dins el centre ens serviran per establir figures com 

la de l'alumne tutor o el tutor de cicle que permetrà establir persones de refe-

rència i de confiança que permetran tenir coneixement ampli de tot el grup i de 

l'alumnat. Finalment, el darrer punt que es proposa per treballar és la codecisió 

per treballar la cultura participativa des de la joventut per donar veu a totes les 

persones que ho desitgin. 

La tasca és important que es desenvolupi a diferents àmbits: la família, el lleure 

i la institució municipal. Tots els agents són protagonistes per encaminar una 

societat més responsable i inclusiva. La interculturalitat ha de ser el model d'in-

clusió cultural i de convivència especialment a les societats on conviuen diver-

ses cultures, i per això l'educació ha de ser l'escenari i el catalitzador del model 

especialment dins el municipi de sa Pobla. 
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Annex1. La construcció social del col·lectiu musulmà 

Per entendre la població immigrada de l’Àfrica hem d’entendre el món musulmà 

com una cultura i realitat, lluny dels estereotips que es projecten des dels 

mitjans i de les converses quotidianes. El paper lamentable dels mitjans de 

comunicació, pel que s’ha comentat anteriorment, no permet entendre ni 

adoptar una postura crítica a partir de les dades que s’emeten als mass media. 

Aquestes dades acostumen a ser insuficients, incorrectes, esbiaixades i/o 

manipulades. Així, l’opinió pública es mostra desconcertada, desorientada i 

centrada en els estereotips, que segueixen un procés inductiu de la figura de 

l’immigrant, és a dir, a partir d’imatges puntuals –i val a dir que als mitjans 

s’acostuma i es mostren característiques (frames) negatives: robatoris, màfies, 

agressivitat...–. Es fan generalitzacions per a qualsevol persona d’unes 

condicions similars, carregant de prejudicis l’imaginari col·lectiu de l’immigrant 

(Khader, B., 2010).  

Malgrat el coneixement que es té del col·lectiu immigrant es basa en meres 

generalitzacions estereotipades i esteses a partir del llenguatge. L’immigrant es 

transforma en l’altre, en la pròpia alteritat  de la cultura occidental i, quan més a  1

prop es troba aquest altre, més creixen els estereotips i es sedimenta la idea 

negativa dels immigrants. La proximitat amb l’altre comporta la predisposició 

d’estar contínuament reafirmant-se un mateix i diferenciar-se de l’altre. Així, 

contínuament es projecten una cadena d’estereotips cap a les persones 

immigrades i es relativitza qualsevol acció de l’altre per reafirmar tot 

l’enquadrament del col·lectiu.  

La construcció de diferenciació no és més que una eina per a distanciar-se d’un 

col·lectiu poc desitjat –l’alteritat. Per exemple, quan en una ciutat o poble es 

comet una violació i l’autor de les agressions ha estat un immigrant musulmà, 

tot el col·lectiu base o autòcton projecta tot un seguit de condicions a priori a 

tots els integrants de la comunitat musulmana: són agressius, perillosos i, a 

 El filòsof francès J. Baudrillard atribueix a l’alteritat la concepció negativa de construcció social 1

de l’altre. En aquest cas, el plantejament es troba que les societats occidentals construeixen a 
l’immigrant a partir de les diferències tractant-les com elements que distancien i que poden ser 
perillosos. Llavors l’alteritat es pot conceptualitzar com un element distanciador.



més a més violen a la nostra gent, són els trets projectats cap a la resta de 

persones de la mateixa naturalesa. La construcció de l’alteritat com una mena 

de marc de referència predisposarà normativament a actuar d’una forma o una 

altra dins el marc general, en aquest cas, dins la societat occidental.  

En aquest punt cal destacar que els mitjans de comunicació fan molt ressò, en 

el sentit que les imatges i notícies dels països musulmans o d’Àfrica –que és 

l’indret que més interessa per aquest treball– i, en general, acostumen ser 

escenes bèl·liques, agressives o conflictives, atribuint al món àrab l’exclusiva 

de la violència mundial. En conseqüència,  totes les persones que provenen de 

qualsevol indret dels territoris manifesten les mateix actituds de les imatges. És 

tanta la capacitat d’escampar aquesta idea que, quan es parla de persones 

immigrades, s’estableix un clima general d’alarma i sobredismensionament, 

expressió que prové de l’ús recurrent que fan els mitjans de comunicació, tot 

mostrant el fenomens com un procés impossible d’aturar i sobretot amenaçador 

(Alarcón i Alcalde, 2010). 

La violència es dóna a llocs on l’estat no gaudeix d’una estructura forta, la 

participació és limitada, les injustícies són constants i les agressions són una 

moneda de canvi (Khader, B., 168:2010). Llavors l’imaginari col·lectiu es 

nodreix principalment d’aquestes imatges que proveeixen els mass media, ja 

que la gran majoria no ha visitat mai el món àrab i, és més, quan les persones 

han visitat algun indret del món àrab se’ls demana preguntes en un frame de 

supervivència, mentre que un viatge sempre sol anar acompanyat de quina és 

la bellesa del lloc visitat o la diversió que han pogut passar. Retornant als 

mitjans, com bé diu Khader (2010) el món àrab està explicat a partir 



d’estereotips i el mostren com un exemple intrínsec d’integrisme , riquesa 2

petroliera  i antioccidentalisme . 3 4

El transcurs transhistòric compromet als dos móns a trobar tensió entre els 

modes de pensament, acabant així com a enemics il·lustres que es trobaven en 

greus episodis bèl·lics (croades). Els corrents de pensament transhistòric giren 

entorn de la religió pròpiament dita, per una banda l'Islam i per altra el 

Cristianisme. Aquesta visió que té el món occidental de la cultura religiosa 

islamista està carregada d'impressions negatives. Mentre que a l'actualitat els 

marcs de referència giren entorn de la seguretat i a la justícia, a l'època de 

l'Edat Mitjana pel món occidental –tot i que no podem parlar d'aquest com 

l'actual– els marcs de referència giraven entorn de la religió i a la seva 

integritat. És per això que la religió musulmana es veu com una perversió 

deliberada de la veritat i de la sexualitat (llibertinatge sexual), així com la religió 

violenta i Mahoma com la figura de l'anticrist. Els triomfs consolidats i altres 

pensaments arrelats a les psiques de l'imaginari col·lectiu, siguin positius o 

negatius, descriuen els orígens dels pensaments; pensaments que són 

idolatrats o vists com un triomf social o bèl·lic, com pugui ser l'expulsió dels 

musulmans i moriscos de la península Ibèrica (en la plena hegemonia de la 

religió catòlica), la conquesta colonial o la reconquesta. Ara bé, a ulls dels 

triomfadors –i la gran majoria dels seus descendents– són actes a celebrar, a 

respectar i gairebé idolatrar, reestructurant una possible visió objectiva –

donades les possibilitats actuals d’anàlisi– per l’odi a l’alteritat. 

 L’integrisme és una doctrina religiosa cultural del món àrab molt conservadora que neix a una 2

època concreta –que no és des de sempre– però no es defensa a tota la societat, així que es 
manté i s’amplia a grups marginals.

 La riquesa petroliera és també un dels grans estereotips que posseeix el món occidental 3

respecte el món àrab.. Dir que el món àrab és ric per tenir petroli és com dir que l’estat 
espanyol és ric per tenir sol o que Menorca és rica per tenir vent. Els pous de petroli són privats 
i només es beneficien un quants i no la població. És més per a treballar a les centrals 
d’extracció de petroli es contractaren gent del continent asiàtic, també per motius d’estereotips 
en el sentit que els asiàtics tenen fama de ser molt treballadors, i a més no han d’atendre 
pràctiques religioses tan estrictes com els musulmans. Ara bé aquests treballs són els que es 
coneixen com a treball 3D, de l’anglès difficult –dificultós, feixuc–, dirty –brut–, i dangerous –
perillós.

 Segons Khader, B. (2010) en realitat hi ha més “fanatisme” cap occident que odi. Encara que 4

no obliden les pressions que ha fet occident a orient.



Tanmateix el cristianisme després de les croades defineix els islamistes com a 

“moros” –els enemics d’occident– (Van Dijk, T. 1997), individus d’una mena de 

religió de bastards, de pecadors i en moltes ocasions considerats sodomites . 5

Aquesta idea es manifesta sobretot a l'Edat Mitjana on s'expandeix amb molta 

freqüència gràcies a l'analfabetisme de la societat medieval i com a consegüent 

la seva poca capacitat crítica, la forta misticitat projectada des de la religió i de 

la por al pecat, mitjà pel qual es garantia un medi idoni per a l'expansió de les 

idees xenòfobes dins una societat i dins el mateix imaginari col·lectiu i queda 

instaurat fins a l'actual. Actualment la religió és un problema d'incompatibilitat 

totalment buit de contingut i sense fer un exercici de superació en les creences 

i en les virtuts que defineix un codi de valor més antropocèntric i més terrenal 

que la religió. D'aquesta manera es crea una mena d'enemic simbòlic 

transversal als murs temporals (Khader, B., 2010). 

Tot i l'enemistat que se situa entre els occidentals i el món àrab, les visites són 

contínues, no tant per a l'expansió del territori, que també, sinó per de 

reafirmar-se com la supremacia intel·lectual, tecnològica, científica i com els 

mestres a seguir de l'art de governar. Mutatis mutandis, la qual cosa es dóna 

encara ara a l'actualitat; aquesta voluntat de reafirmar-se com la potència 

mundial i ser el capdavanter no només en el fet econòmic, sinó també espiritual 

en el sentit menys místic de la paraula. 

La immigració especialment musulmana és per a l'imaginari col·lectiu 

occidental una mena d'atac subtil cap al seu territori, en el sentit que és vist 

com un envaïment del territori, i de la cultura occidental. Les diferències 

ètniques, confessionals i nacionals han convertit els magrebins amb un blanc 

perfecte on projectar els problemes de les societats europees (Khader, B., 

2010), fins i tot als fills i filles dels migrants que ja han nascut aquí. La 

descendència mal anomenada segona generació que se’ls hi atribueix la 

incapacitat d’incloure’s (Palou, B. 2013, Alarcón i Alcalde, 2010 i Massot, I. 

2003). Es projecten des dels problemes més complexos als més simples, són 

una mena d'instruments de canalització d'angoixes i problemes estructurals de 

 Tot i que l’herència dels musulmans és força quantiosa, la cultura occidental prima per damunt 5

d’aquesta l’herència grega, fins el punt de desmentir-ne algunes introduccions dels musulmans.



les societats occidentals. Les pors, les angoixes, els fracassos del passat i les 

ferides latents són uns quants exemples d'elements canalitzadors. 

Quan la construcció social de l'immigrant musulmà com a element propi de 

l'alteritat disminueix les diferències, ràpidament se'n creen de noves. Així, es 

pot veure als noticiaris, als diaris, i a les converses quotidianes (Gamson, W. 

1992). Com arguments imperants s'hi poden trobar com anomena l'autor 

Khader, B. (2010): "són no-europeus, per tant, no integrables". Llavors, entorn 

d'aquests arguments es creen un seguit de discursos racistes, que 

s'expandeixen com si es tractés d'una malaltia de transmissió oral. "No es 

poden controlar", "tenen massa fills", "roben", "peguen a les dones"... Tot això 

són discursos de les societats occidentals que han arrelat a l'imaginari 

col·lectiu. Tant és així que fins i tot els fills de persones immigrades se'ls fa 

hereus automàticament (Palou, B. 2013, Alarcón i Alcalde, 2010 i Massot, I. 

2003). Tanmateix, aquests arguments no s'aguanten de forma rigorosa, però 

creen situacions hostils entre immigrants i població "autòctona". Això demostra 

la part més negativa (Khader, B., 2010) de l'Europa dels drets humans. El 

racisme , llavors, no és marginal i acaba essent un element latent en molts dels 6

individus de la societat, fins al punt d'arribar a ser un discurs polític i un element 

de mercaderia per alguns partits polítics. 

Aleshores, dins l'imaginari col·lectiu de les societats es dibuixen dues facetes 

de l'immigrant: l'immigrant com a víctima i l'immigrant com a criminal. Com un 

element dicotòmic, dues cares de la mateixa moneda. En tots els sentits, 

l'immigrant, o és víctima o és un criminal, deixant de banda, això sí, tot un 

paradigma de situacions reals plenes de matisos, fruit del discurs des de les 

administracions i des dels grans mitjans de comunicació, tant audiovisuals com 

impresos (Santamaría, 1993; Briceño, 2006, citat a Alarcon i Alcalde, 2010:20). 

Pareix ser que hi ha persones immigrades que han arribat i estan explotades i 

d'altres que cometen robatoris i altres accions delictives. Llavors, on queda la 

resta de població immigrada que viuen de forma corrent, sense ser ni víctima ni 

 El racisme no és una tendència natural de cap grup humà sinó un invent social per a posseir 6

el poder i per a mantendre una situació de privilegi sobre l’origen, aparença o cultura dels quals 
són diferents (Van Dijk, T. 2003).



criminal? Pareix ser, llavors que la realitat que es dibuixa en la transmissió oral i 

no de l'experiència, dicotomitza la situació, i com ja s'ha dit anteriorment 

l'etiqueta immigrant és de transmissió gairebé biològica, perquè inclòs els fills i 

filles d'immigrants que han nascut a territoris occidentals hereten les mateixes 

condicions socials que, a més a més, són compartides per gran part de la 

societat. 

Tanmateix també existeix una visió positiva de la immigració, encara que no 

sigui el discurs més estès. Les societats occidentals tenen tendències a 

l'envelliment demogràfic, tot pesant més les cúspides de les piràmides de 

població que les bases. L'envelliment d'una població és una de les patologies 

més complicades de resoldre dins les societats occidentals. Ara bé, la 

immigració que arribà a les Illes cap als anys 90 arriba en edat jove, el procés 

de reagrupació familiar ha estat també en edats joves, tot rejovenint la piràmide 

d'edat. A més a més, les parelles joves que immigraren han augmentat la 

natalitat, i com a conseqüència d'això s'ha rejovenit la societat. 

No podem oblidar que l'Estat del Benestar se sustenta gràcies a les persones 

que cotitzen, i sobretot que paguen imposts. Gràcies als treballadors i a les 

treballadores, d'aquesta manera, sanitat i educació són possibles de forma 

"gratuïta" en els estats del Benestar. Espanya, però, presenta unes 

particularitats semblants a molts països d'Europa. Els immigrants que treballen 

al país també contribueixen a la millora del benestar, ja que per una banda 

cotitzen (augmenten la riquesa d'un país per a destinar als serveis mínims que 

garanteix l'Estat del Benestar, principalment les pensions) i per altra 

rejoveneixen la societat. És evident que aquest col·lectiu –com qualsevol altre– 

crea una despesa (educació, serveis socials, sanitat...). No obstant això, 

aquests –com els autòctons– també generen ingressos (cotitzen, IRPF, paguen 

imposts, sigui IVA, com imposts de benzina o de tabac i alcohol, si es 

consumeixen) igual que tots nosaltres. Són tants aquests ingressos que 

generen un enriquiment del país, i són necessaris per a mantenir el sistema del 

Benestar. Tanmateix, els estrangers aporten 23.402 milions d'euros als 

ingressos públics, que representen un 6,6% de la recaptació total. A la vegada 



aquests reben 18.618 milions d'euros –un 5,4% de les despeses de 

l'administració pública, pel que contribueixen en 4.784 milions d'euros nets 

positius (Sebastián, 2006:25 citat per Esteban, D. 2001).



Enquesta secundària per joves

1. Quina edat tens?

2. Com te sents?
Maqueu només un oval.

 Home

 Dones

 Altres

3. On has nascut?

4. D'on són els teus pares?

5. Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?
Maqueu només un oval.

 Em sent molt del país dels meus pares

 Em sent bastant del país dels meus pares

 Em sent moderadament del país dels meus pares

 Em sent poc del país dels meus pares

 Em sent gens del país dels meus pares

6. Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits:
Marqueu només un oval per fila.

Català Castellà Àrab-
Bereber Altres Totes les

anteriors

Amb la família
Amb les amistats
Amb les companyes i
companys de l'escola
Amb la gent desconeguda o
serveis

Antoni Simó Tomàs Canyelles
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7. En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits:
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüent Freqüent Ocasionalment Rarament Mai

Amb la família
Amb les amistats
Amb les companyes i
companys de l'escola
Amb la gent desconeguda o
serveis

8. En quin grau t'identifiques com a pobler/a?
Maqueu només un oval.

 Molt pobler/a

 Pobler/a

 Moderadament pobler/a

 Poc pobler/a

 Gens pobler/a

9. Et preocupa la realitat de sa Pobla
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens Molt

10. Quines són les teves principals preocupacions pel poble?
 

 

 

 

 

11. En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus pare?
Maqueu només un oval.

 Molt

 Bastant

 Moderadament

 Poc

 Gens



12. Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens Molt

13. D'aquests elements, digues quant els coneixes
Marqueu només un oval per fila.

Molt
conegut Conegut Moderadament

conegut
Poc

conegut
Gens

conegut

Plaça del metge duet
Poliesportiu
Skateparc
Plaça Alexandre Ballester
(plaça de darrera la
Biblioteca)
Dimoni
Sibil·la
Glosa
Can Cirera Prim
Crestatx
S'Albufera

14. Com te sents dins sa Pobla?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
bé

Molt
bé

15. En quin grau te definiries com una persona religiosa?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
religiós/a

Molt
religiós/a

16. En quina freqüència visites la mesquita?
Maqueu només un oval.

 Mai

 Rarament

 Ocasionalment

 Freqüentment

 Sempre



17. Què vols fer en acabar l’ESO?
Maqueu només un oval.

 Estudiaré Batxillerat

 Estudiaré un grau mitjà

 Estudiaré un grau superior

 Treballaré

18. Què t'agradaria ser en ser gran?

19. Has repetit alguna vegada?
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

20. Quantes assignatures has suspès el darrer trimestre?
Maqueu només un oval.

 Cap

 Entre 1 i 2

 Entre 3 i 4

 Entre 5 i 6

 Entre 7 i 8

 Totes

 No ho sé

21. A classe, quines són les 4 persones que es
seuen a prop teu (només el nom)

22. Com te sents a l'escola?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
bé

Molt
bé

23. Anomena els noms de les teves 3 amistats
més properes



24. Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
Maqueu només un oval.

 Casa

 Carrer

 Plaça

 Biblioteca

 Altres: 

25. De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistats
Maqueu només un oval.

 Telefonada

 Whatsapp

 Correu electrònic

 De tu a tu

26. Amb quina freqüència fas les següents activitats:
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüentment Freqüentment Ocasionalment Rarament Mai

Estic al carrer jugant
amb les amistats
Vaig al cinema
Escolt música
Vaig a les activitats
extraescolars
Toc un instrument
Vaig a un club esportiu
Vaig a la bilbioteca

27. De la llista següent quin dispositius tens a casa:
Marqueu només un oval per fila.

Sí No

Televisió
Mòbil
Ordinador
Tableta (com per exemple ipad)
Reproductor de música



Tecnologia de

28. Quin ús fas dels següents dispositius:
Marqueu només un oval per fila.

Molt freqüent Freqüent Ocasionalment Rarament Mai

Televisió
Ordinador
Mòbil
Videoconsola
Altres dispositius

29. Acostumes anar a les activitats que es fan al poble
Maqueu només un oval.

 Sempre

 Quasi sempre

 Ocasionalment

 Normlament no

 Mai

30. Quina és la darrera activitat que has
participat?

31. En quina freqüència visites la teva família?
Maqueu només un oval.

 Molt freqüentment

 Freqüenment

 Ocasionalment

 Rarament

 Mai

32. De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has visitat?
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüentment Freqüentment Ocasionalment Rarament Mai

Països d'Europa
Països d'Àsia
Països d'Amèrica
País d'orígen dels
pares

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Frecuencias

Estadísticos

Com te sents?
Quina edat 

tens? On has nascut?

Et sents, 
d'alguna 

manera, del 
país dels teus 

pares?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
0 0 0 0 0

,61 14,70 ,65 3,75 3,44
1,00 15,00 1,00 4,00 3,00

1 1 4 1 5 3
,559 1,281 ,481 1,258 1,035
,164 ,218 - ,642 - ,632 ,320
,316 ,316 ,316 ,316 ,316

- ,833 - ,741 -1 ,647 - ,743 - ,229
,623 ,623 ,623 ,623 ,623

3 5 838 3 7 214 196

Estadísticos

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

la família]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 
les amistats]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

les companyes 
i companys de 

l'escola]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
la família]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 7 5 6 5 7 5 7
0 0 1 0 0

3,44 2,25 1,70 2,93 4,37
3,00 1,00 1,00 3,00 5,00

3 1 1 1 5
1,035 1,596 1,413 1,425 ,975

,320 ,921 1,848 ,013 -1 ,411
,316 ,316 ,319 ,316 ,316

- ,229 - ,801 1,739 -1 ,301 ,805
,623 ,623 ,628 ,623 ,623
196 128 9 5 167 249

Page 1

Annex 2. Taules de freqüència i gràfica de barres 

Estadísticos

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les amistats]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les companyes 
i companys de 

l'escola]
En quin grau 
t'identifiques 
com a Pobler?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
0 0 0 0 0

4,37 4,77 3,88 6,72 6,82
5,00 5,00 4,00 8,00 8,00

5 5 4 1 0 1 0
,975 ,501 1,053 3,144 2,995

-1 ,411 -2 ,171 - ,792 - ,589 - ,523
,316 ,316 ,316 ,316 ,316
,805 4,122 - ,120 -1 ,028 - ,965
,623 ,623 ,623 ,623 ,623
249 272 221 383 389

Estadísticos

Et preocupa la 
realitat del 

poble o ciutat 
dels teus 

pares?

En quin grau 
t'identifiques 

amb la ciutat o 
poble dels 
teus pare?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
0 0 0 0 0

6,82 3,70 8,14 6,53
8,00 4,00 9,00 7,00

1 0 5 1 0 5
2,995 1,149 2,142 2,726
- ,523 - ,480 -1 ,184 - ,548

,316 ,316 ,316 ,316
- ,965 - ,657 ,917 - ,667

,623 ,623 ,623 ,623
389 211 464 372
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Estadísticos

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

Anomena els 
noms de les 

teves 3 
amistats més 

properes

Normalment, 
on acostumes 
a quedar amb 

les teves 
amistat?

Com te sents a 
l'escola?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 2 5 7 5 7 5 6
0 5 0 0 1

2,13 2,60 8,63 3,38
3,00 2,00 9,00 4,00

3 2 1 0 5
1,121 1,252 1,933 1,579
- ,884 ,424 -1 ,837 - ,537

,330 ,316 ,316 ,319
- ,740 - ,848 3,405 -1 ,277

,650 ,623 ,623 ,628
111 148 492 189

Estadísticos

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Europa]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països d'Àsia]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[País d'orígen 

dels pares]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Amèrica]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 6 5 6 5 7 5 6 5 7
1 1 0 1 0

3,38 1,41 4,53 1,25 4,14
4,00 1,00 5,00 1,00 4,00

5 1 5 1 5
1,579 1,108 ,782 ,792 ,915
- ,537 2,603 -1 ,718 3,387 - ,722

,319 ,319 ,316 ,319 ,316
-1 ,277 5,356 2,483 11,445 - ,467

,628 ,628 ,623 ,628 ,623
189 7 9 258 7 0 236
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Estadísticos

En quina 
freqüència 

visites la teva 
família?

Quina és la 
darrera 

activitat que 
has participat?

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

5 7 5 7 5 7
0 0 0

4,14 3,37
4,00 4,00

5 4
,915 ,975

- ,722 - ,453
,316 ,316

- ,467 - ,222
,623 ,623
236 192

     

  FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Llocnascut = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Llocnascut = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Gènere Edat Llocnascut Sentimentpaispares Llenguafamí
lia Llenguaamistat 
    Llenguacompanysescola CatalaFam CatalaAmist CatalàCompa Grauidentificac
iopobler Preocupaciópoble 
    Preocupaciopoblepares Grauidentificaciopaispare ComtesentsdinssaPobla R
eligiositat Ocupaciómajor 
    Amistatsmagrebines Llocquedada Comtesentsalescola ViatjarEuropa Viatjar
Àsia ViatjarÀfrica 
    ViatjarAmèrica Freqüènciavisitesfamília Quinaésladarreraactivitatquehas
participat 
    Participacioactivitatspoble 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
Page 4



Estadísticos

Com te sents?
Quina edat 

tens? On has nascut?

Et sents, 
d'alguna 

manera, del 
país dels teus 

pares?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
0 0 0 0 0

,65 14,92 1,00 4,16 3,38
1,00 15,00 1,00 4,00 3,00

1 1 4 1 5 3
,588 1,233 ,000 1,014 ,924
,247 ,256 -1 ,018 ,714
,388 ,388 ,388 ,388 ,388

- ,617 - ,910 - ,053 ,699
,759 ,759 ,759 ,759 ,759

2 4 552 3 7 154 125

Estadísticos

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

la família]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 
les amistats]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

les companyes 
i companys de 

l'escola]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
la família]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
0 0 0 0 0

3,38 2,35 1,78 2,92 4,14
3,00 2,00 1,00 3,00 5,00

3 1 1 4 5
,924 1,567 1,493 1,402 1,084
,714 ,840 1,662 - ,040 - ,973
,388 ,388 ,388 ,388 ,388
,699 - ,830 1,053 -1 ,373 - ,390
,759 ,759 ,759 ,759 ,759
125 8 7 6 6 108 153
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Estadísticos

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les amistats]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les companyes 
i companys de 

l'escola]
En quin grau 
t'identifiques 
com a Pobler?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
0 0 0 0 0

4,14 4,76 3,78 6,76 6,95
5,00 5,00 4,00 8,00 8,00

5 5 4 1 0 1 0
1,084 ,548 1,084 3,086 3,027
- ,973 -2 ,245 - ,790 - ,592 - ,441

,388 ,388 ,388 ,388 ,388
- ,390 4,300 - ,066 -1 ,011 -1 ,262

,759 ,759 ,759 ,759 ,759
153 176 140 250 257

Estadísticos

Et preocupa la 
realitat del 

poble o ciutat 
dels teus 

pares?

En quin grau 
t'identifiques 

amb la ciutat o 
poble dels 
teus pare?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
0 0 0 0 0

6,95 4,00 7,95 6,84
8,00 4,00 8,00 7,00

1 0 5 1 0 5
3,027 1,054 2,309 2,328
- ,441 - ,903 -1 ,176 - ,477

,388 ,388 ,388 ,388
-1 ,262 ,348 ,834 - ,749

,759 ,759 ,759 ,759
257 148 294 253
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Estadísticos

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

Anomena els 
noms de les 

teves 3 
amistats més 

properes

Normalment, 
on acostumes 
a quedar amb 

les teves 
amistat?

Com te sents a 
l'escola?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 4 3 7 3 7 3 7
0 3 0 0 0

2,44 2,70 8,68 3,11
3,00 3,00 9,00 4,00

3 2 1 0 1
,927 1,244 1,944 1,629

-1 ,513 ,239 -2 ,366 - ,306
,403 ,388 ,388 ,388

1,165 - ,969 6,140 -1 ,587
,788 ,759 ,759 ,759

8 3 100 321 115

Estadísticos

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Europa]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països d'Àsia]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[País d'orígen 

dels pares]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Amèrica]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
0 0 0 0 0

3,11 1,35 4,65 1,08 4,27
4,00 1,00 5,00 1,00 5,00

1 1 5 1 5
1,629 1,033 ,588 ,363 ,871
- ,306 3,058 -1 ,489 4,783 - ,839

,388 ,388 ,388 ,388 ,388
-1 ,587 8,381 1,346 23,565 - ,400

,759 ,759 ,759 ,759 ,759
115 5 0 172 4 0 158

Page 7

Estadísticos

En quina 
freqüència 

visites la teva 
família?

Quina és la 
darrera 

activitat que 
has participat?

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

3 7 3 7 3 7
0 0 0

4,27 3,41
5,00 4,00

5 4
,871 ,985

- ,839 - ,367
,388 ,388

- ,400 - ,305
,759 ,759
158 126

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Llocnascut = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Llocnascut = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Gènere Edat Llocnascut Sentimentpaispares Llenguafamí
lia Llenguaamistat 
    Llenguacompanysescola CatalaFam CatalaAmist CatalàCompa Grauidentificac
iopobler Preocupaciópoble 
    Preocupaciopoblepares Grauidentificaciopaispare ComtesentsdinssaPobla R
eligiositat Ocupaciómajor 
    Amistatsmagrebines Llocquedada Comtesentsalescola ViatjarEuropa Viatjar
Àsia ViatjarÀfrica 
    ViatjarAmèrica Freqüènciavisitesfamília Quinaésladarreraactivitatquehas
participat 
    Participacioactivitatspoble 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
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Estadísticos

Com te sents?
Quina edat 

tens? On has nascut?

Et sents, 
d'alguna 

manera, del 
país dels teus 

pares?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0

,55 14,30 ,00 3,00 3,55
1,00 14,00 ,00 3,00 3,00

1 1 4 0 3 3

,510 1,302 ,000 1,338 1,234
- ,218 ,331 ,147 - ,127

,512 ,512 ,512 ,512 ,512
-2 ,183 - ,484 - ,877 - ,875

,992 ,992 ,992 ,992 ,992
1 1 286 0 6 0 7 1

Estadísticos

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

la família]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 
les amistats]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

les companyes 
i companys de 

l'escola]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
la família]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 2 0 1 9 2 0 2 0
0 0 1 0 0

3,55 2,05 1,53 2,95 4,80
3,00 1,00 1,00 3,00 5,00

3 1 1 3 5

1,234 1,669 1,264 1,504 ,523
- ,127 1,195 2,520 ,094 -2 ,745

,512 ,512 ,524 ,512 ,512
- ,875 - ,440 5,332 -1 ,229 7,401

,992 ,992 1,014 ,992 ,992
7 1 4 1 2 9 5 9 9 6

Page 9

Estadísticos

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les amistats]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les companyes 
i companys de 

l'escola]
En quin grau 
t'identifiques 
com a Pobler?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0

4,80 4,80 4,05 6,65 6,60
5,00 5,00 4,00 7,50 7,50

5 5 5 1 0 5a

,523 ,410 ,999 3,329 2,998
-2 ,745 -1 ,624 - ,813 - ,620 - ,755

,512 ,512 ,512 ,512 ,512
7,401 ,699 - ,236 -1 ,039 - ,327

,992 ,992 ,992 ,992 ,992
9 6 9 6 8 1 133 132

Estadísticos

Et preocupa la 
realitat del 

poble o ciutat 
dels teus 

pares?

En quin grau 
t'identifiques 

amb la ciutat o 
poble dels 
teus pare?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0

6,60 3,15 8,50 5,95
7,50 3,00 9,00 6,00

5a 3 1 0 1a

2,998 1,137 1,792 3,332
- ,755 ,155 - ,915 - ,331

,512 ,512 ,512 ,512
- ,327 - ,625 - ,531 -1 ,234

,992 ,992 ,992 ,992
132 6 3 170 119
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Estadísticos

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

Anomena els 
noms de les 

teves 3 
amistats més 

properes

Normalment, 
on acostumes 
a quedar amb 

les teves 
amistat?

Com te sents a 
l'escola?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 1 8 2 0 2 0 1 9
0 2 0 0 1

1,56 2,40 8,55 3,89
1,50 2,00 10,00 4,00

3 2 1 0 5

1,247 1,273 1,959 1,370
- ,040 ,843 - ,969 -1 ,094

,536 ,512 ,512 ,524
-1 ,676 - ,122 - ,701 ,142

1,038 ,992 ,992 1,014
2 8 4 8 171 7 4

Estadísticos

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Europa]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països d'Àsia]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[País d'orígen 

dels pares]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Amèrica]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

1 9 1 9 2 0 1 9 2 0
1 1 0 1 0

3,89 1,53 4,30 1,58 3,90
4,00 1,00 5,00 1,00 4,00

5 1 5 1 4

1,370 1,264 1,031 1,216 ,968
-1 ,094 2,150 -1 ,319 1,969 - ,557

,524 ,524 ,512 ,524 ,512
,142 3,178 ,589 2,850 - ,455

1,014 1,014 ,992 1,014 ,992
7 4 2 9 8 6 3 0 7 8
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Estadísticos

En quina 
freqüència 

visites la teva 
família?

Quina és la 
darrera 

activitat que 
has participat?

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Error estándar de curtosis
Suma

2 0 2 0 2 0
0 0 0

3,90 3,30
4,00 3,50

4 4

,968 ,979
- ,557 - ,681

,512 ,512
- ,455 ,170

,992 ,992
7 8 6 6

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.a. 

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Gènere Edat Llocnascut Sentimentpaispares Llenguafamí
lia Llenguaamistat 
    Llenguacompanysescola CatalaFam CatalaAmist CatalàCompa Grauidentificac
iopobler Preocupaciópoble 
    Preocupaciopoblepares Grauidentificaciopaispare ComtesentsdinssaPobla R
eligiositat Ocupaciómajor 
    Amistatsmagrebines Llocquedada Comtesentsalescola ViatjarEuropa Viatjar
Àsia ViatjarÀfrica 
    ViatjarAmèrica Freqüènciavisitesfamília Quinaésladarreraactivitatquehas
participat 
    Participacioactivitatspoble 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
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Estadísticos

Com te sents?
Quina edat 

tens? On has nascut?

Et sents, 
d'alguna 

manera, del 
país dels teus 

pares?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
0 0 0 0 0

1,00 15,00 ,65 3,61 3,58
1,00 15,00 1,00 4,00 3,00

1 1 4a 1 5 3

,000 1,342 ,486 1,358 1,259
,421 ,421 ,421 ,421 ,421
,821 ,821 ,821 ,821 ,821

3 1 465 2 0 112 111
,000 - ,638 - ,425 - ,195

-1 ,138 -1 ,708 -1 ,182 - ,868

Estadísticos

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

la família]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 
les amistats]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

les companyes 
i companys de 

l'escola]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
la família]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 0 3 1 3 1
0 0 1 0 0

3,58 1,94 1,50 3,32 4,55
3,00 1,00 1,00 3,00 5,00

3 1 1 5 5

1,259 1,436 1,225 1,469 ,925
,421 ,421 ,427 ,421 ,421
,821 ,821 ,833 ,821 ,821
111 6 0 4 5 103 141

- ,195 1,564 2,534 - ,199 -2 ,176
- ,868 1,022 5,182 -1 ,420 3,786

Page 13

Estadísticos

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les amistats]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les companyes 
i companys de 

l'escola]
En quin grau 
t'identifiques 
com a Pobler?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
0 0 0 0 0

4,55 4,81 4,10 6,55 7,42
5,00 5,00 4,00 8,00 8,00

5 5 4 1 0 1 0

,925 ,477 ,944 3,385 2,919
,421 ,421 ,421 ,421 ,421
,821 ,821 ,821 ,821 ,821
141 149 127 203 230

-2 ,176 -2 ,555 - ,966 - ,531 -1 ,013
3,786 6,374 ,287 -1 ,243 ,056

Estadísticos

Et preocupa la 
realitat del 

poble o ciutat 
dels teus 

pares?

En quin grau 
t'identifiques 

amb la ciutat o 
poble dels 
teus pare?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
0 0 0 0 0

7,42 3,74 8,42 6,23
8,00 4,00 9,00 6,00

1 0 5 1 0 5

2,919 1,182 1,858 2,552
,421 ,421 ,421 ,421
,821 ,821 ,821 ,821
230 116 261 193

-1 ,013 - ,237 -1 ,098 - ,411
,056 -1 ,496 ,798 - ,528
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Estadísticos

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

Anomena els 
noms de les 

teves 3 
amistats més 

properes

Normalment, 
on acostumes 
a quedar amb 

les teves 
amistat?

Com te sents a 
l'escola?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 0 3 1 3 1 3 1
0 1 0 0 0

1,97 2,48 9,16 3,48
2,50 2,00 10,00 4,00

3 1 1 0 4

1,189 1,411 1,186 1,458
,427 ,421 ,421 ,421
,833 ,821 ,821 ,821

5 9 7 7 284 108
- ,592 ,492 -1 ,229 - ,725

-1 ,272 -1 ,206 ,412 - ,783

Estadísticos

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Europa]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països d'Àsia]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[País d'orígen 

dels pares]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Amèrica]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
0 0 0 0 0

3,48 1,13 4,48 1,16 4,03
4,00 1,00 5,00 1,00 4,00

4 1 5 1 5

1,458 ,562 ,811 ,638 1,048
,421 ,421 ,421 ,421 ,421
,821 ,821 ,821 ,821 ,821
108 3 5 139 3 6 125

- ,725 4,864 -1 ,547 3,984 - ,625
- ,783 24,596 1,792 15,504 - ,917
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Estadísticos

En quina 
freqüència 

visites la teva 
família?

Quina és la 
darrera 

activitat que 
has participat?

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

3 1 3 1 3 1
0 0 0

4,03 3,45
4,00 4,00

5 4

1,048 ,925
,421 ,421
,821 ,821
125 107

- ,625 -1 ,064
- ,917 1,678

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.a. 

Gráfico de barras
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Com te sents?
Dona

Fr
ec

ue
nc

ia

4 0

3 0

2 0

1 0

0

Com te sents?
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Quina edat tens?
1 71 61 51 41 3

Fr
ec

ue
nc

ia

6

4

2

0

Quina edat tens?
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On has nascut?
MarrocEspanya

Fr
ec

ue
nc

ia

2 0

1 5

1 0

5

0

On has nascut?

Page 19

Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?

Em sent molt del 
país dels meus 

pares

Em sent bastant del 
país dels meus 

pares

Em sent 
moderadament del 

país dels meus 
pares

Em sent poc del 
país dels meus 

pares

No em sent gens 
del país dels meus 

pares

Fr
ec

ue
nc

ia

1 2

1 0

8

6

4

2

0

Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb la 
família]

Totes les anteriorsÀrab-BereberCastellàCatalà

Fr
ec

ue
nc

ia

1 5

1 0

5

0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb la família]
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
amistats]

Totes les anteriorsCastellàCatalà

Fr
ec

ue
nc

ia

2 0

1 5

1 0

5

0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
amistats]
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
companyes i companys de l'escola]

Totes les anteriorsCastellàCatalà

Fr
ec

ue
nc

ia

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
companyes i companys de l'escola]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb la família]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRaramentMai

Fr
ec

ue
nc

ia

1 0

8

6

4

2

0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
la família]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb les amistats]

Molt FreqüentmentFreqüentmentRarament

Fr
ec

ue
nc

ia

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
les amistats]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb les companyes i companys de l'escola]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalment

Fr
ec

ue
nc

ia

3 0

2 0

1 0

0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
les companyes i companys de l'escola]
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En quin grau t'identifiques com a Pobler?

Molt pobler/aPobler/aModeradament 
pobler/a

Poc pobler/a

Fr
ec

ue
nc

ia

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

En quin grau t'identifiques com a Pobler?
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Et preocupa la realitat de sa Pobla
1 098765431

Fr
ec

ue
nc

ia

1 0

8

6

4

2

0

Et preocupa la realitat de sa Pobla

Page 28



Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
1 09876541

Fr
ec

ue
nc

ia

1 2

1 0

8

6

4

2

0

Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
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En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus pare?
MoltBastantModeradamentPoc

Fr
ec

ue
nc

ia

1 2

1 0

8

6

4

2

0

En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus pare?
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Com te sents dins sa Pobla?
1 0987653

Fr
ec

ue
nc

ia

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Com te sents dins sa Pobla?
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En quin grau te definiries com una persona religiosa?
1 0987654321

Fr
ec

ue
nc

ia

6

4

2

0

En quin grau te definiries com una persona religiosa?
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Què t'agradaria ser en ser gran?

Q
uim

ic/a

Psicòleg/a

Professor/a

Polítiques

N
S/N

C

M
etge/essa

M
estre/a

Inferm
er/a

Farm
acèutic/a

Em
prenador/a

Econom
ia

D
issenyador/a

D
iagnosi d'im

atge

Com
erç

A
uxiliar radiologia

A
uxiliar inferm

eria

A
uxiliar farm

àcia

Arts escèniques

A
rquitecte/a

A
dvocat/da

Fr
ec

ue
nc

ia
4

3

2

1

0

Què t'agradaria ser en ser gran?
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Anomena els noms de les teves 3 amistats més properes
3210

Fr
ec

ue
nc

ia

1 5

1 0

5

0

Anomena els noms de les teves 3 amistats més properes
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Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
AltresBibliotecaPlaçaCarrercasa

Fr
ec

ue
nc

ia

1 0

8

6

4

2

0

Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
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Com te sents a l'escola?
1 09876

Fr
ec

ue
nc

ia

2 0

1 5

1 0

5

0

Com te sents a l'escola?
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Europa]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRaramentMai

Fr
ec

ue
nc

ia

1 0

8

6

4

2

0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Europa]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Àsia]

FreqüentmentRaramentMai

Fr
ec

ue
nc

ia

3 0

2 0

1 0

0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Àsia]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [País d'orígen dels pares]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRarament

Fr
ec

ue
nc

ia

2 0

1 5

1 0

5

0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [País d'orígen dels pares]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Amèrica]

FreqüentmentOcasionalmentMai

Fr
ec

ue
nc

ia

3 0

2 0

1 0

0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Amèrica]
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En quina freqüència visites la teva família?
Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRarament

Fr
ec

ue
nc

ia

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

En quina freqüència visites la teva família?

Page 41

Quina és la darrera activitat que has participat?

Teatre

Sant Antoni

no em
 record

Fires

Fira patata

Fira

Festes populars

Festes

Esports

Cultura i Fires

C
ultura

A
ctivitats A

juntam
ent

 

Fr
ec

ue
nc

ia

1 0

8

6

4

2

0

Quina és la darrera activitat que has participat?

Page 42



Acostumes anar a les activitats que es fan al poble
Molt FrqüentmentFreqüentmentOcasionalmentNormalment noMai

Fr
ec

ue
nc

ia

1 5

1 0

5

0

Acostumes anar a les activitats que es fan al poble

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Gènere Edat Llocnascut Sentimentpaispares Llenguafamí
lia Llenguaamistat 
    Llenguacompanysescola CatalaFam CatalaAmist CatalàCompa Grauidentificac
iopobler Preocupaciópoble 
    Preocupaciopoblepares Grauidentificaciopaispare ComtesentsdinssaPobla R
eligiositat Ocupaciómajor 
    Amistatsmagrebines Llocquedada Comtesentsalescola ViatjarEuropa Viatjar
Àsia ViatjarÀfrica 
    ViatjarAmèrica Freqüènciavisitesfamília Quinaésladarreraactivitatquehas
participat 
    Participacioactivitatspoble 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
Page 43

Estadísticos

Com te sents?
Quina edat 

tens? On has nascut?

Et sents, 
d'alguna 

manera, del 
país dels teus 

pares?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
0 0 0 0 0

,00 14,21 ,63 3,88 3,29
,00 14,00 1,00 4,00 3,00

0 1 4 1 5 3

,000 1,021 ,495 1,154 ,690
,472 ,472 ,472 ,472 ,472
,918 ,918 ,918 ,918 ,918

0 341 1 5 9 3 7 9
,081 - ,551 - ,848 2,137

- ,042 -1 ,859 ,081 3,019

Estadísticos

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

la família]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 
les amistats]

Quina llengua 
acostumes a 
parlar en els 

següents 
àmbits: [Amb 

les companyes 
i companys de 

l'escola]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
la família]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
0 0 0 0 0

3,29 2,58 1,92 2,38 4,21
3,00 1,50 1,00 2,50 4,50

3 1 1 1 5

,690 1,792 1,640 1,245 ,932
,472 ,472 ,472 ,472 ,472
,918 ,918 ,918 ,918 ,918

7 9 6 2 4 6 5 7 101
2,137 ,446 1,436 ,090 - ,803
3,019 -1 ,690 ,189 -1 ,670 - ,498
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Estadísticos

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les amistats]

En quina 
mesura 

utilitzes la 
llengua 

catalana en els 
següents 

àmbits: [Amb 
les companyes 
i companys de 

l'escola]
En quin grau 
t'identifiques 
com a Pobler?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
0 0 0 0 0

4,21 4,75 3,67 6,96 5,92
4,50 5,00 4,00 8,00 5,00

5 5 4 1 0 5a

,932 ,532 1,129 2,820 2,992
,472 ,472 ,472 ,472 ,472
,918 ,918 ,918 ,918 ,918
101 114 8 8 167 142

- ,803 -2 ,131 - ,651 - ,740 ,056
- ,498 4,143 - ,180 - ,477 -1 ,317

Estadísticos

Et preocupa la 
realitat del 

poble o ciutat 
dels teus 

pares?

En quin grau 
t'identifiques 

amb la ciutat o 
poble dels 
teus pare?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
0 0 0 0 0

5,92 3,58 7,71 6,71
5,00 4,00 8,50 7,50

5a 4 1 0 9

2,992 1,139 2,493 2,971
,472 ,472 ,472 ,472
,918 ,918 ,918 ,918
142 8 6 185 161

,056 - ,802 -1 ,032 - ,700
-1 ,317 ,477 ,269 - ,687
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Estadísticos

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

Anomena els 
noms de les 

teves 3 
amistats més 

properes

Normalment, 
on acostumes 
a quedar amb 

les teves 
amistat?

Com te sents a 
l'escola?

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 1 2 4 2 4 2 3
0 3 0 0 1

2,38 2,79 7,88 3,26
3,00 3,00 9,00 4,00

3 2 1 0 5

1,024 1,021 2,490 1,711
,501 ,472 ,472 ,481
,972 ,918 ,918 ,935

5 0 6 7 189 7 5
-1 ,500 ,722 -1 ,227 - ,386

1,025 ,114 ,638 -1 ,646

Estadísticos

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Europa]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països d'Àsia]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[País d'orígen 

dels pares]

De la següent 
llista de 

destiancions 
de viatge, 
amb quina 
freqüència 

l'has visitat? 
[Països 

d'Amèrica]

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 3 2 3 2 4 2 3 2 4
1 1 0 1 0

3,26 1,65 4,54 1,39 4,21
4,00 1,00 5,00 1,00 4,00

5 1 5 1 4

1,711 1,369 ,779 ,988 ,721
,481 ,481 ,472 ,481 ,472
,935 ,935 ,918 ,935 ,918

7 5 3 8 109 3 2 101
- ,386 1,863 -1 ,956 2,808 - ,340

-1 ,646 1,909 4,016 8,048 - ,911
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Estadísticos

En quina 
freqüència 

visites la teva 
família?

Quina és la 
darrera 

activitat que 
has participat?

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

N Válido
Perdidos

Media
Mediana
Moda

Desviación estándar
Error estándar de asimetría
Error estándar de curtosis
Suma
Asimetría
Curtosis

2 4 2 4 2 4
0 0 0

4,21 3,33
4,00 3,50

4 4

,721 1,049
,472 ,472
,918 ,918
101 8 0

- ,340 - ,009
- ,911 -1 ,242

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.a. 

Tabla de frecuencia

Com te sents?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Home 2 4 100,0 100,0 100,0

Quina edat tens?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
Total

1 4,2 4,2 4,2
4 16,7 16,7 20,8

1 1 45,8 45,8 66,7
5 20,8 20,8 87,5
3 12,5 12,5 100,0

2 4 100,0 100,0
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On has nascut?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Espanya
Marroc
Total

9 37,5 37,5 37,5
1 5 62,5 62,5 100,0
2 4 100,0 100,0

Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No em sent gens del país 
dels meus pares

Em sent poc del país dels 
meus pares

Em sent moderadament 
del país dels meus pares

Em sent bastant del país 
dels meus pares

Em sent molt del país 
dels meus pares

Total

1 4,2 4,2 4,2

2 8,3 8,3 12,5

5 20,8 20,8 33,3

7 29,2 29,2 62,5

9 37,5 37,5 100,0

2 4 100,0 100,0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb la 
família]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Àrab-Bereber
Altres
Totes les anteriors
Total

2 0 83,3 83,3 83,3
1 4,2 4,2 87,5
3 12,5 12,5 100,0

2 4 100,0 100,0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb 
les amistats]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Català
Castellà
Àrab-Bereber
Altres
Totes les anteriors
Total

1 2 50,0 50,0 50,0
1 4,2 4,2 54,2
3 12,5 12,5 66,7
1 4,2 4,2 70,8
7 29,2 29,2 100,0

2 4 100,0 100,0
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb 
les companyes i companys de l'escola]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Català
Castellà
Totes les anteriors
Total

1 7 70,8 70,8 70,8
2 8,3 8,3 79,2
5 20,8 20,8 100,0

2 4 100,0 100,0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents 
àmbits: [Amb la família]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Total

9 37,5 37,5 37,5
3 12,5 12,5 50,0
6 25,0 25,0 75,0
6 25,0 25,0 100,0

2 4 100,0 100,0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents 
àmbits: [Amb les amistats]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

1 4,2 4,2 4,2
5 20,8 20,8 25,0
6 25,0 25,0 50,0

1 2 50,0 50,0 100,0
2 4 100,0 100,0

En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents 
àmbits: [Amb les companyes i companys de l'escola]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

1 4,2 4,2 4,2
4 16,7 16,7 20,8

1 9 79,2 79,2 100,0
2 4 100,0 100,0
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En quin grau t'identifiques com a Pobler?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Gens pobler/a
Poc pobler/a
Moderadament pobler/a

Pobler/a
Molt pobler/a
Total

1 4,2 4,2 4,2
3 12,5 12,5 16,7
5 20,8 20,8 37,5

9 37,5 37,5 75,0
6 25,0 25,0 100,0

2 4 100,0 100,0

Et preocupa la realitat de sa Pobla

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1
2
3
5
6
7
8
9
1 0
Total

1 4,2 4,2 4,2
2 8,3 8,3 12,5
1 4,2 4,2 16,7
3 12,5 12,5 29,2
2 8,3 8,3 37,5
2 8,3 8,3 45,8
5 20,8 20,8 66,7
2 8,3 8,3 75,0
6 25,0 25,0 100,0

2 4 100,0 100,0

Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus 
pares?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
Total

1 4,2 4,2 4,2
3 12,5 12,5 16,7
2 8,3 8,3 25,0
2 8,3 8,3 33,3
5 20,8 20,8 54,2
1 4,2 4,2 58,3
1 4,2 4,2 62,5
3 12,5 12,5 75,0
1 4,2 4,2 79,2
5 20,8 20,8 100,0

2 4 100,0 100,0
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En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus 
pare?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Gens
Poc
Moderadament
Bastant
Molt
Total

2 8,3 8,3 8,3
1 4,2 4,2 12,5
7 29,2 29,2 41,7
9 37,5 37,5 79,2
5 20,8 20,8 100,0

2 4 100,0 100,0

Com te sents dins sa Pobla?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 2
5
6
7
8
9
1 0
Total

2 8,3 8,3 8,3
3 12,5 12,5 20,8
2 8,3 8,3 29,2
2 8,3 8,3 37,5
3 12,5 12,5 50,0
4 16,7 16,7 66,7
8 33,3 33,3 100,0

2 4 100,0 100,0

En quin grau te definiries com una persona religiosa?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1
2
5
6
7
8
9
1 0
Total

2 8,3 8,3 8,3
2 8,3 8,3 16,7
5 20,8 20,8 37,5
1 4,2 4,2 41,7
2 8,3 8,3 50,0
2 8,3 8,3 58,3
6 25,0 25,0 83,3
4 16,7 16,7 100,0

2 4 100,0 100,0
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Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Administratiu/va
Electricista
Entrenador/a futbol
Fisic/a
Futbolista
Informàtic/a
Mecànic/a
NS/NC
Policia
Seguretat
Total

1 4,2 4,2 4,2
2 8,3 8,3 12,5
2 8,3 8,3 20,8
1 4,2 4,2 25,0
2 8,3 8,3 33,3
3 12,5 12,5 45,8
5 20,8 20,8 66,7
6 25,0 25,0 91,7
1 4,2 4,2 95,8
1 4,2 4,2 100,0

2 4 100,0 100,0

Anomena els noms de les teves 3 amistats més properes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 0
1
2
3
Total

Perdidos 9 9
Total

2 8,3 9,5 9,5
2 8,3 9,5 19,0
3 12,5 14,3 33,3

1 4 58,3 66,7 100,0
2 1 87,5 100,0

3 12,5
2 4 100,0

Normalment, on acostumes a quedar amb les teves 
amistat?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido casa
Carrer
Plaça
Biblioteca
Altres
Total

1 4,2 4,2 4,2
1 0 41,7 41,7 45,8

8 33,3 33,3 79,2
3 12,5 12,5 91,7
2 8,3 8,3 100,0

2 4 100,0 100,0
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Com te sents a l'escola?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 2
5
6
7
8
9
1 0
Total

2 8,3 8,3 8,3
3 12,5 12,5 20,8
1 4,2 4,2 25,0
2 8,3 8,3 33,3
2 8,3 8,3 41,7
6 25,0 25,0 66,7
8 33,3 33,3 100,0

2 4 100,0 100,0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Europa]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

Perdidos Sistema
Total

7 29,2 30,4 30,4
1 4,2 4,3 34,8
2 8,3 8,7 43,5
5 20,8 21,7 65,2
8 33,3 34,8 100,0

2 3 95,8 100,0
1 4,2

2 4 100,0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Àsia]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

Perdidos Sistema
Total

1 8 75,0 78,3 78,3
1 4,2 4,3 82,6
2 8,3 8,7 91,3
2 8,3 8,7 100,0

2 3 95,8 100,0
1 4,2

2 4 100,0
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina 
freqüència l'has visitat? [País d'orígen dels pares]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

1 4,2 4,2 4,2
1 4,2 4,2 8,3
6 25,0 25,0 33,3

1 6 66,7 66,7 100,0
2 4 100,0 100,0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Amèrica]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Molt Freqüentment
Total

Perdidos Sistema
Total

1 9 79,2 82,6 82,6
1 4,2 4,3 87,0
2 8,3 8,7 95,7
1 4,2 4,3 100,0

2 3 95,8 100,0
1 4,2

2 4 100,0

En quina freqüència visites la teva família?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

4 16,7 16,7 16,7
1 1 45,8 45,8 62,5

9 37,5 37,5 100,0
2 4 100,0 100,0
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Quina és la darrera activitat que has participat?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido
a una llego de careras
Activitats
Activitats Ajuntament
Educatives
esport
Esport
Esports
Festa popular
Fira de la patata
Fires
llego
manifestacio
ninguna
No record
Poblense
Total

6 25,0 25,0 25,0
1 4,2 4,2 29,2
1 4,2 4,2 33,3
1 4,2 4,2 37,5
1 4,2 4,2 41,7
1 4,2 4,2 45,8
1 4,2 4,2 50,0
2 8,3 8,3 58,3
1 4,2 4,2 62,5
2 8,3 8,3 70,8
1 4,2 4,2 75,0
2 8,3 8,3 83,3
1 4,2 4,2 87,5
1 4,2 4,2 91,7
1 4,2 4,2 95,8
1 4,2 4,2 100,0

2 4 100,0 100,0

Acostumes anar a les activitats que es fan al poble

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Normalment no
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Frqüentment
Total

7 29,2 29,2 29,2
5 20,8 20,8 50,0
9 37,5 37,5 87,5
3 12,5 12,5 100,0

2 4 100,0 100,0

Gráfico de barras
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Com te sents?
Home
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Com te sents?
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Quina edat tens?
1 61 51 41 31 2
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Quina edat tens?
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On has nascut?
MarrocEspanya
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On has nascut?
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Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?

Em sent molt del 
país dels meus 

pares

Em sent bastant del 
país dels meus 

pares

Em sent 
moderadament del 

país dels meus 
pares

Em sent poc del 
país dels meus 

pares

No em sent gens 
del país dels meus 

pares

Fr
ec
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ia
1 0

8

6

4

2

0

Et sents, d'alguna manera, del país dels teus pares?
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb la 
família]

Totes les anteriorsAltresÀrab-Bereber

Fr
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2 0

1 5

1 0

5

0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb la família]
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
amistats]

Totes les anteriorsAltresÀrab-BereberCastellàCatalà

Fr
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1 2

1 0

8
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
amistats]
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Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
companyes i companys de l'escola]

Totes les anteriorsCastellàCatalà
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ia

2 0

1 5

1 0

5

0

Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits: [Amb les 
companyes i companys de l'escola]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb la família]

FreqüentmentOcasionalmentRaramentMai
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8
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
la família]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb les amistats]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRarament
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
les amistats]
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: 
[Amb les companyes i companys de l'escola]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalment
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2 0
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5
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En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits: [Amb 
les companyes i companys de l'escola]
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En quin grau t'identifiques com a Pobler?

Molt pobler/aPobler/aModeradament 
pobler/a

Poc pobler/aGens pobler/a
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En quin grau t'identifiques com a Pobler?
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Et preocupa la realitat de sa Pobla
1 098765321
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Et preocupa la realitat de sa Pobla
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Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
1 0987654321
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Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
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En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus pare?
MoltBastantModeradamentPocGens
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En quin grau t'identifiques amb la ciutat o poble dels teus pare?
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Com te sents dins sa Pobla?
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Com te sents dins sa Pobla?
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En quin grau te definiries com una persona religiosa?
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En quin grau te definiries com una persona religiosa?
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Què t'agradaria ser en ser gran?

Seguretat
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N
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Què t'agradaria ser en ser gran?
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Anomena els noms de les teves 3 amistats més properes
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Anomena els noms de les teves 3 amistats més properes
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Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
AltresBibliotecaPlaçaCarrercasa
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Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
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Com te sents a l'escola?
1 0987652
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Com te sents a l'escola?
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Europa]

Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalmentRaramentMai
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Europa]

Page 76



De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Àsia]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Àsia]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [País d'orígen dels pares]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [País d'orígen dels pares]
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De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència 
l'has visitat? [Països d'Amèrica]

Molt FreqüentmentOcasionalmentRaramentMai
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1 5
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0

De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència l'has 
visitat? [Països d'Amèrica]
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En quina freqüència visites la teva família?
Molt FreqüentmentFreqüentmentOcasionalment
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En quina freqüència visites la teva família?
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Quina és la darrera activitat que has participat?
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Quina és la darrera activitat que has participat?
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Acostumes anar a les activitats que es fan al poble
Molt FrqüentmentFreqüentmentOcasionalmentNormalment no
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Acostumes anar a les activitats que es fan al poble

     

  FREQUENCIES VARIABLES=Preocupacions 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
[ConjuntoDatos1] /Users/AntoniSimo/Desktop/TFM/INSTITUT TFM.sav

Estadísticos
Quines són les teves principals preocupacions pel poble?Quines són les teves principals preocupacions pel poble?Quines són les teves principals preocupacions pel poble?

N Válido
Perdidos

Quines són les teves principals preocupacions pel poble?

5 7
0

Quines són les teves principals preocupacions pel poble?Quines són les teves principals preocupacions pel poble?Quines són les teves principals preocupacions pel poble?
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Quines són les teves principals preocupacions pel poble?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Cap
Civisme
Oci
Neteja
Transport públic
Esports
Ocupació
Socials
Ambient
Festes
Racisme
política
Total

2 2 38,6 38,6 38,6
9 15,8 15,8 54,4
1 1,8 1,8 56,1
7 12,3 12,3 68,4
2 3,5 3,5 71,9
1 1,8 1,8 73,7
1 1,8 1,8 75,4
1 1,8 1,8 77,2
4 7,0 7,0 84,2
1 1,8 1,8 86,0
6 10,5 10,5 96,5
2 3,5 3,5 100,0

5 7 100,0 100,0

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Preocupacions = 11). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Preocupacions = 11 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Procupaciosapobla Participacioactivitatspoble Comtese
ntsalescola 
    ComtesentsdinssaPobla Religiositat Preocupaciopoblepares Preocupaciópob
le 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Preocupaciosa
pobla*

Acostumes 
anar a les 

activitats que 
es fan al poble

Com te sents a 
l'escola?

Com te sents 
dins sa Pobla?

En quin grau 
te definiries 

com una 
persona 
religiosa?

N Válido
Perdidos

6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0

Page 83

Estadísticos
Et preocupa la 

realitat del 
poble o ciutat 

dels teus 
pares?

Et preocupa la 
realitat de sa 

Pobla

N Válido
Perdidos

6 6
0 0

Tabla de frecuencia

Preocupaciosapobla*

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 3,00
4,00
5,00
Total

1 16,7 16,7 16,7
1 16,7 16,7 33,3
4 66,7 66,7 100,0
6 100,0 100,0

Acostumes anar a les activitats que es fan al poble

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Ocasionalment
Freqüentment
Total

3 50,0 50,0 50,0
3 50,0 50,0 100,0
6 100,0 100,0

Com te sents a l'escola?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 6
8
9
1 0
Total

1 16,7 16,7 16,7
1 16,7 16,7 33,3
1 16,7 16,7 50,0
3 50,0 50,0 100,0
6 100,0 100,0

Com te sents dins sa Pobla?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 3
8
9
1 0
Total

1 16,7 16,7 16,7
2 33,3 33,3 50,0
1 16,7 16,7 66,7
2 33,3 33,3 100,0
6 100,0 100,0
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En quin grau te definiries com una persona religiosa?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 7
8
1 0
Total

1 16,7 16,7 16,7
2 33,3 33,3 50,0
3 50,0 50,0 100,0
6 100,0 100,0

Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus 
pares?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 5
1 0
Total

1 16,7 16,7 16,7
5 83,3 83,3 100,0
6 100,0 100,0

Et preocupa la realitat de sa Pobla

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 5
8
9
1 0
Total

1 16,7 16,7 16,7
1 16,7 16,7 33,3
1 16,7 16,7 50,0
3 50,0 50,0 100,0
6 100,0 100,0

     

  FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=TenirTV Tenirmobil Tenirordinador Tenirtableta Tenirr
eproductomusica 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

De la llista 
següent quin 
dispositius 

tens a casa: 
[Televisió]

De la llista 
següent quin 
dispositius 

tens a casa: 
[Mòbil]

De la llista 
següent quin 
dispositius 

tens a casa: 
[Ordinador]

De la llista 
següent quin 
dispositius 

tens a casa: 
[Tableta (com 
per exemple 

ipad)]

De la llista 
següent quin 
dispositius 

tens a casa: 
[Reproductor 

de música]

N Válido
Perdidos

5 6 5 6 5 7 5 6 5 6
1 1 0 1 1
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Tabla de frecuencia

De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Televisió]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

Perdidos Sistema
Total

1 1,8 1,8 1,8
5 5 96,5 98,2 100,0
5 6 98,2 100,0

1 1,8
5 7 100,0

De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Mòbil]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

Perdidos Sistema
Total

2 3,5 3,6 3,6
5 4 94,7 96,4 100,0
5 6 98,2 100,0

1 1,8
5 7 100,0

De la llista següent quin dispositius tens a casa: 
[Ordinador]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

1 4 24,6 24,6 24,6
4 3 75,4 75,4 100,0
5 7 100,0 100,0

De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta 
(com per exemple ipad)]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

Perdidos Sistema
Total

1 7 29,8 30,4 30,4
3 9 68,4 69,6 100,0
5 6 98,2 100,0

1 1,8
5 7 100,0
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De la llista següent quin dispositius tens a casa: 
[Reproductor de música]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

Perdidos Sistema
Total

8 14,0 14,3 14,3
4 8 84,2 85,7 100,0
5 6 98,2 100,0

1 1,8
5 7 100,0

     

  FREQUENCIES VARIABLES=Viacomunicacio 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos
De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistatsDe quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistatsDe quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistats

N Válido
Perdidos

De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistats

5 7
0

De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistatsDe quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistatsDe quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistats

De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves 
amistats

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Telefonada
Whatsapp
De tu a tu
Total

3 5,3 5,3 5,3
4 6 80,7 80,7 86,0

8 14,0 14,0 100,0
5 7 100,0 100,0

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=UsVideoconsola 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Page 87

Estadísticos
Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

N Válido
Perdidos

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

3 3
0

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

1 5 45,5 45,5 45,5
4 12,1 12,1 57,6
3 9,1 9,1 66,7
4 12,1 12,1 78,8
7 21,2 21,2 100,0

3 3 100,0 100,0

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=UsVideoconsola 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos
Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

N Válido
Perdidos

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

3 1
0

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

1 5 48,4 48,4 48,4
4 12,9 12,9 61,3
2 6,5 6,5 67,7
4 12,9 12,9 80,6
6 19,4 19,4 100,0

3 1 100,0 100,0
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  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=UsVideoconsola 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos
Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

N Válido
Perdidos

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

2 3
1

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Quin ús fas dels següents dispositius: [Videoconsola]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Mai
Rarament
Ocasionalment
Freqüentment
Molt Freqüentment
Total

Perdidos Sistema
Total

4 16,7 17,4 17,4
5 20,8 21,7 39,1
2 8,3 8,7 47,8
4 16,7 17,4 65,2
8 33,3 34,8 100,0

2 3 95,8 100,0
1 4,2

2 4 100,0

     

   
 Su periodo de uso temporal para IBM SPSS Statistics caducará en 6395 días. 
 
GET 
  FILE='/Users/AntoniSimo/Desktop/TFM/INSTITUT TFM.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=Tenirtableta 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
[ConjuntoDatos1] /Users/AntoniSimo/Desktop/TFM/INSTITUT TFM.sav

Estadísticos
De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]

N Válido
Perdidos

De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]

5 6
1

De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta (com per exemple ipad)]
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De la llista següent quin dispositius tens a casa: [Tableta 
(com per exemple ipad)]

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

Perdidos Sistema
Total

1 7 29,8 30,4 30,4
3 9 68,4 69,6 100,0
5 6 98,2 100,0

1 1,8
5 7 100,0

     

  FREQUENCIES VARIABLES=Repetitcurs Assignaturessuspeses 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias
[ConjuntoDatos1] /Users/AntoniSimo/Desktop/TFM/INSTITUT TFM.sav

Estadísticos

Has repetit 
alguna 
vegada?

Quantes 
assignatures 
has suspès el 

darrer 
trimestre?

N Válido
Perdidos

5 7 5 3
0 4

Tabla de frecuencia

Has repetit alguna vegada?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

2 0 35,1 35,1 35,1
3 7 64,9 64,9 100,0
5 7 100,0 100,0
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Quantes assignatures has suspès el darrer trimestre?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Cap
Entre 1 i 2
Entre 3 i 4
Entre 5 i 6
Entre 7 i 8
Totes
Total

Perdidos NS
Total

2 1 36,8 39,6 39,6
1 8 31,6 34,0 73,6

9 15,8 17,0 90,6
2 3,5 3,8 94,3
2 3,5 3,8 98,1
1 1,8 1,9 100,0

5 3 93,0 100,0
4 7,0

5 7 100,0

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Repetitcurs Assignaturessuspeses 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Has repetit 
alguna 
vegada?

Quantes 
assignatures 
has suspès el 

darrer 
trimestre?

N Válido
Perdidos

2 4 2 2
0 2

Tabla de frecuencia

Has repetit alguna vegada?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

7 29,2 29,2 29,2
1 7 70,8 70,8 100,0
2 4 100,0 100,0

Page 91

Quantes assignatures has suspès el darrer trimestre?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Cap
Entre 1 i 2
Entre 3 i 4
Entre 5 i 6
Entre 7 i 8
Totes
Total

Perdidos NS
Total

4 16,7 18,2 18,2
8 33,3 36,4 54,5
6 25,0 27,3 81,8
2 8,3 9,1 90,9
1 4,2 4,5 95,5
1 4,2 4,5 100,0

2 2 91,7 100,0
2 8,3

2 4 100,0

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Repetitcurs Assignaturessuspeses 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Has repetit 
alguna 
vegada?

Quantes 
assignatures 
has suspès el 

darrer 
trimestre?

N Válido
Perdidos

3 1 2 9
0 2

Tabla de frecuencia

Has repetit alguna vegada?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido No
Sí
Total

1 3 41,9 41,9 41,9
1 8 58,1 58,1 100,0
3 1 100,0 100,0
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Quantes assignatures has suspès el darrer trimestre?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Cap
Entre 1 i 2
Entre 3 i 4
Total

Perdidos NS
Total

1 6 51,6 55,2 55,2
1 0 32,3 34,5 89,7

3 9,7 10,3 100,0
2 9 93,5 100,0

2 6,5
3 1 100,0

     

  FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Cursafer Ocupaciómajor 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Què vols fer 
en acabar l’

ESO?

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

N Válido
Perdidos

5 7 5 7
0 0

Tabla de frecuencia

Què vols fer en acabar l’ESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido 1
2
3
4
Total

2 7 47,4 47,4 47,4
1 9 33,3 33,3 80,7

8 14,0 14,0 94,7
3 5,3 5,3 100,0

5 7 100,0 100,0
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Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Administratiu/va
Advocat/da
Arquitecte/a
Arts escèniques
Auxiliar farmàcia
Auxiliar infermeria
Auxiliar radiologia
Comerç
Diagnosi d'imatge
Dissenyador/a
Economia
Electricista
Emprenador/a
Entrenador/a futbol
Farmacèutic/a
Fisic/a
Futbolista
Infermer/a
Informàtic/a
Mecànic/a
Mestre/a
Metge/essa
NS/NC
Policia
Polítiques
Professor/a
Psicòleg/a
Quimic/a
Seguretat
Total

1 1,8 1,8 1,8
3 5,3 5,3 7,0
1 1,8 1,8 8,8
1 1,8 1,8 10,5
1 1,8 1,8 12,3
1 1,8 1,8 14,0
1 1,8 1,8 15,8
1 1,8 1,8 17,5
1 1,8 1,8 19,3
2 3,5 3,5 22,8
1 1,8 1,8 24,6
3 5,3 5,3 29,8
1 1,8 1,8 31,6
2 3,5 3,5 35,1
1 1,8 1,8 36,8
1 1,8 1,8 38,6
2 3,5 3,5 42,1
1 1,8 1,8 43,9
3 5,3 5,3 49,1
5 8,8 8,8 57,9
2 3,5 3,5 61,4
4 7,0 7,0 68,4

1 0 17,5 17,5 86,0
1 1,8 1,8 87,7
1 1,8 1,8 89,5
2 3,5 3,5 93,0
2 3,5 3,5 96,5
1 1,8 1,8 98,2
1 1,8 1,8 100,0

5 7 100,0 100,0

     

  FREQUENCIES VARIABLES=Cursafer Ocupaciómajor 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Page 94



Estadísticos

Què vols fer 
en acabar l’

ESO?

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

N Válido
Perdidos

5 7 5 7
0 0

Tabla de frecuencia

Què vols fer en acabar l’ESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Batxillerat
Gm
Gs
sortida laboral
Total

2 7 47,4 47,4 47,4
1 9 33,3 33,3 80,7

8 14,0 14,0 94,7
3 5,3 5,3 100,0

5 7 100,0 100,0

Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Administratiu/va
Advocat/da
Arquitecte/a
Arts escèniques
Auxiliar farmàcia
Auxiliar infermeria
Auxiliar radiologia
Comerç
Diagnosi d'imatge
Dissenyador/a
Economia
Electricista
Emprenador/a
Entrenador/a futbol
Farmacèutic/a
Fisic/a
Futbolista
Infermer/a
Informàtic/a
Mecànic/a
Mestre/a
Metge/essa

1 1,8 1,8 1,8
3 5,3 5,3 7,0
1 1,8 1,8 8,8
1 1,8 1,8 10,5
1 1,8 1,8 12,3
1 1,8 1,8 14,0
1 1,8 1,8 15,8
1 1,8 1,8 17,5
1 1,8 1,8 19,3
2 3,5 3,5 22,8
1 1,8 1,8 24,6
3 5,3 5,3 29,8
1 1,8 1,8 31,6
2 3,5 3,5 35,1
1 1,8 1,8 36,8
1 1,8 1,8 38,6
2 3,5 3,5 42,1
1 1,8 1,8 43,9
3 5,3 5,3 49,1
5 8,8 8,8 57,9
2 3,5 3,5 61,4
4 7,0 7,0 68,4

1 0 17,5 17,5 86,0 Page 95

Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido

NS/NC
Policia
Polítiques
Professor/a
Psicòleg/a
Quimic/a
Seguretat
Total

1 0 17,5 17,5 86,0
1 1,8 1,8 87,7
1 1,8 1,8 89,5
2 3,5 3,5 93,0
2 3,5 3,5 96,5
1 1,8 1,8 98,2
1 1,8 1,8 100,0

5 7 100,0 100,0

Gráfico de barras
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Què t'agradaria ser en ser gran?

Seguretat
Q

uim
ic/a

Psicòleg/a
Professor/a
Polítiques
Policia
N

S/N
C

M
etge/essa

M
estre/a

M
ecànic/a

Inform
àtic/a

Inferm
er/a

Futbolista
Fisic/a
Farm

acèutic/a
Entrenador/a futbol
Em

prenador/a
Electricista
Econom
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D

issenyador/a
D

iagnosi d'im
atge

Com
erç

A
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A
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A
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àcia
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Què t'agradaria ser en ser gran?

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Cursafer Ocupaciómajor 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Què vols fer 
en acabar l’

ESO?

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

N Válido
Perdidos

3 1 3 1
0 0
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Tabla de frecuencia

Què vols fer en acabar l’ESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Batxillerat
Gm
Gs
Total

2 2 71,0 71,0 71,0
5 16,1 16,1 87,1
4 12,9 12,9 100,0

3 1 100,0 100,0

Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Advocat/da
Arquitecte/a
Arts escèniques
Auxiliar farmàcia
Auxiliar infermeria
Auxiliar radiologia
Comerç
Diagnosi d'imatge
Dissenyador/a
Economia
Emprenador/a
Farmacèutic/a
Infermer/a
Mestre/a
Metge/essa
NS/NC
Polítiques
Professor/a
Psicòleg/a
Quimic/a
Total

3 9,7 9,7 9,7
1 3,2 3,2 12,9
1 3,2 3,2 16,1
1 3,2 3,2 19,4
1 3,2 3,2 22,6
1 3,2 3,2 25,8
1 3,2 3,2 29,0
1 3,2 3,2 32,3
2 6,5 6,5 38,7
1 3,2 3,2 41,9
1 3,2 3,2 45,2
1 3,2 3,2 48,4
1 3,2 3,2 51,6
2 6,5 6,5 58,1
4 12,9 12,9 71,0
3 9,7 9,7 80,6
1 3,2 3,2 83,9
2 6,5 6,5 90,3
2 6,5 6,5 96,8
1 3,2 3,2 100,0

3 1 100,0 100,0

Gráfico de barras
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Què t'agradaria ser en ser gran?
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Què t'agradaria ser en ser gran?

     

  USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(Gènere = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'Gènere = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=Cursafer Ocupaciómajor 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Estadísticos

Què vols fer 
en acabar l’

ESO?

Què 
t'agradaria ser 

en ser gran?

N Válido
Perdidos

2 4 2 4
0 0
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Tabla de frecuencia

Què vols fer en acabar l’ESO?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Batxillerat
Gm
Gs
sortida laboral
Total

5 20,8 20,8 20,8
1 2 50,0 50,0 70,8

4 16,7 16,7 87,5
3 12,5 12,5 100,0

2 4 100,0 100,0

Què t'agradaria ser en ser gran?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válido Administratiu/va
Electricista
Entrenador/a futbol
Fisic/a
Futbolista
Informàtic/a
Mecànic/a
NS/NC
Policia
Seguretat
Total

1 4,2 4,2 4,2
2 8,3 8,3 12,5
2 8,3 8,3 20,8
1 4,2 4,2 25,0
2 8,3 8,3 33,3
3 12,5 12,5 45,8
5 20,8 20,8 66,7
6 25,0 25,0 91,7
1 4,2 4,2 95,8
1 4,2 4,2 100,0

2 4 100,0 100,0

Gráfico de barras
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Què t'agradaria ser en ser gran?
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Què t'agradaria ser en ser gran?

     

    FILE='/Users/AntoniSimo/Desktop/TFM/INSTITUT TFM.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT.
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Annex 3. Taula de correlacions. 

La taula té una grandària molt gran i no hi cap dins un format foli. Enllaçam la taula en 
aquest enllaç: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1Pm8qetsropHuhn5aMwueXLQmVspAZsRTAmKV6EEG-dc/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pm8qetsropHuhn5aMwueXLQmVspAZsRTAmKV6EEG-dc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pm8qetsropHuhn5aMwueXLQmVspAZsRTAmKV6EEG-dc/edit?usp=sharing
Antoni Simó Tomàs Canyelles
Annex 4. Taula de correlacions



  

CESC- Conducta i Experiències Socials a Classe 
Collell, J. i Escudé, C. (2006). Full per a l’examinador. 

Preguntes per Educació Secundària 
1. Em cau bé: Quins dels nois i noies de la teva classe et cauen bé? Busca tres 

noms a la llista i escriu el seus números en el full de respostes. Un a cada 
ratlla al costat de les paraules EM CAU BÉ. 

2. No em cau bé: Ara, escriu el número dels tres nois i noies de la teva classe 
que no et cauen gaire bé. Pot ser que la majoria dels teus companys et 
caiguin bé, però potser algun et caigui menys bé que els altres. Posa els seus 
números en el full de respostes. 

3. Fa córrer rumors: Busca el número de tres nois i noies de la teva classe que 
parlen malament d’una persona a les seves esquenes o escampen rumors 
sobre ella perquè no  caigui bé als altres, perquè no vagin amb ell (fem el 
gest de parlar a l’orella d’algú i amb  l’altre mà fem com si assenyalem algú). 

4. Ajuda els altres: Busca els números de tres nois i noies de la teva classe 
que fan coses  bones per als altres, que ajuden els altres a integrar-se en el 
grup.  

5. Dóna empentes: Busca el número de tres nois i noies de la teva classe que 
peguen, donen empentes, patades, intimiden, amenacen…  

6. No deixa participar: Busca els números de tres nois i noies de la teva classe 
que quan estan enfadats amb una altra persona la ignoren, fan com si no 
existís, o li diuen que marxi, i no deixen que estigui amb el seu grup d’amics.  

7. Anima els altres: Busca els números de tres nois i noies de la teva classe 
que intenten animar als altres companys que estan disgustats o tristos per 
alguna cosa. Que intenten fer- los sentir bé.  

8. Insulta. Busca els números de tres nois i noies de la teva classe que insulten, 
ridiculitzen o se’n riuen dels altres.  

 

Ara anem a veure a qui li passen aquestes coses. Primer hem dit qui ho fa i ara 
direm a qui li passa:  

9. A qui donen empentes?: Busca els números de tres nois i noies de la teva 
classe que acostumen a rebre empentes, cops, amenaces dels altres 

10. A qui insulten o ridiculitzen?: Busca els números de tres nois i noies de 
la teva classe que els altres sovint els insulten o se’n riuen o es fiquen amb 
ells.  

11. A qui no deixen participar?: Busca els números de tres nois i noies de la 
teva classe que sovint estan sols, que els altres no els trien per fer treballs, o 
no els conviden perquè no els agrada que vagin amb ells.  

12. Els teus amics / amigues?: Busca els números dels tres nois i noies de 
la teva classe que són els teus millors amics. 

Antoni Simó Tomàs Canyelles
Annex 5. Enquesta per desenvolupar el sociograma



  

CESC- Conducta i Experiències Socials a Classe 

Full de respostes: Educació Secundària 

 

Nom: _____________________________________________    Número: 
____________ 

Data: _______________________ ☐   Noi        ☐ Noia 

Classe: ___________    Nom del tutor/a: 
_______________________________________ 

Centre: ______________________________  Població: 
___________________________ 

 

 

1 Em cau bé       

2 No em cau bé       

3 Fa córrer rumors       

4 Ajuda els altres       

        

5 Dóna empentes       

6 No deixa participar       

7 Anima els altres       

8 Insulta       

        

9 A qui donen empentes ?       

10 A qui insulten o ridiculitzen ?       

11 A qui no deixen participar ?       

12 Els teus amics / amigues       

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Annex 5. Rúbrica 

Rúbrica avaluació del desenvolupament (professorat)

Aspectes %
Excel·lent Bé Regular Necessita millores

4 3 2 1

Objectius 30

Els objectius proposats 
han estat ambiciosos i 

innovadors i s’han 
assolit.

Els objectius 
proposats han estat 

ajustats i s’han 
assolit.

Els objectius no 
estaven ajustats a 
les possibilitats del 

grup però s’han 
assolit parcialment.

Els objectius no 
s’han assolit.

Activitats 
assoliment 
objectius

20

Les activitats 
proposades per assolir 
els objectius han estat 

encertades.

Les activitats 
proposades per 

assolir els objectius, 
han presentat 

algunes dificultats.

Les activitats 
proposades per 

assolir els objectius 
no han estat 

encertades, i si bé 
s’han realitzat no 

s’han entès.

Les activitat 
proposades per 

assolir els objectius 
no han estat 

encertades i no 
s’han realitzat.

Funcionament 
de la proposta 
organitzativa 
de tutor de 

cicle

15

La proposta és 
aplicable, intuïtiva, 

oberta i permet 
introduir propostes.

La proposta és 
aplicable.

La proposta és 
complexa i no espot 
aplicar amb la seva 

totalitat

La proposta és gens 
intuïtiva, i mala 

d’aplicar.

Desenvolupam
ent de la 

proposta amb 
la resta 

d’equip docent

15

L’equip docent es 
mostra cooperatiu, 

desenvolupa la 
proposta i introdueix 
propostes de treball 
per millorar la seva 

realització

L’equip docent 
desenvolupa la 

proposta i es mostra 
cooperatiu

L’equip docent 
realitza la proposta 
però no es mostra 

cooperatiu

L’equip directiu no 
desenvolupa la 

proposta

Formació 10

La formació ha estat 
encertada i m’ha 

permès innovar amb el 
grup

La formació ha estat 
encertada i m’ha 

permès aplicar els 
coneixements al 

grup

La formació era 
general i concretava 
poc, però donava a 

conèixer alguns 
conceptes.

La formació no ha 
estat gens encertada

Presentació 
bones 

pràctiques
10

La presentació de 
bones pràctiques ha 

facilitat un clima per a 
compartir i reflexionar 
sobre les experiències 

i propstes de feina

La presentació de 
bones pràctiques ha 

permès donar a 
conèixer les 
experiències 

La presentació de 
bones pràctiques 

s’ha realitzat 

La presentació de 
bones pràctiques no 

ha servit per 
compartir 

coneixements

Antoni Simó Tomàs Canyelles
Annex 6. Rúbrica



Enquesta secundària per joves

1. Quina edat tens?

2. Com te sents?
Maqueu només un oval.

 Home

 Dones

 Altres

3. On has nascut?

4. D'on són els teus pares?

5. En el cas de tenir almenys un dels teus progenitors de fora, et sents, d'alguna manera,
del país dels teus pares?
Maqueu només un oval.

 Em sent molt del país dels meus pares

 Em sent bastant del país dels meus pares

 Em sent moderadament del país dels meus pares

 Em sent poc del país dels meus pares

 Em sent gens del país dels meus pares

6. Quina llengua acostumes a parlar en els següents àmbits:
Marqueu només un oval per fila.

Català Castellà Àrab-
Bereber Altres Totes les

anteriors

Amb la família
Amb les amistats
Amb les companyes i
companys de l'escola
Amb la gent desconeguda o
serveis

Antoni Simó Tomàs Canyelles
Annex 7. Enquesta seguiment



7. En quina mesura utilitzes la llengua catalana en els següents àmbits:
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüent Freqüent Ocasionalment Rarament Mai

Amb la família
Amb les amistats
Amb les companyes i
companys de l'escola
Amb la gent desconeguda o
serveis

8. En quin grau t'identifiques com a pobler/a?
Maqueu només un oval.

 Molt pobler/a

 Pobler/a

 Moderadament pobler/a

 Poc pobler/a

 Gens pobler/a

9. Et preocupa la realitat de sa Pobla
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens Molt

10. Quines són les teves principals preocupacions pel poble?
 

 

 

 

 

11. Et preocupa la realitat del poble o ciutat dels teus pares?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens Molt



12. Quines són les teves principals preocupacions pel poble dels teus pares?
 

 

 

 

 

13. D'aquests elements, digues quant els coneixes
Marqueu només un oval per fila.

Molt
conegut Conegut Moderadament

conegut
Poc

conegut
Gens

conegut

Plaça del metge duet
Poliesportiu
Skateparc
Plaça Alexandre Ballester
(plaça de darrera la
Biblioteca)
Dimoni
Sibil·la
Glosa
Can Cirera Prim
Crestatx
S'Albufera

14. Com te sents dins sa Pobla?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
bé

Molt
bé

15. En quin grau te definiries com una persona religiosa?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
religiós/a

Molt
religiós/a

16. En quina freqüència visites l'església o la mesquita?
Maqueu només un oval.

 Mai

 Rarament

 Ocasionalment

 Freqüentment

 Sempre



17. Què vols fer en acabar l’ESO?
Maqueu només un oval.

 Estudiaré Batxillerat

 Estudiaré un grau mitjà

 Estudiaré un grau superior

 Treballaré

18. Què t'agradaria ser en ser gran?

19. Has repetit alguna vegada?
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

20. Quantes assignatures has suspès el darrer trimestre?
Maqueu només un oval.

 Cap

 Entre 1 i 2

 Entre 3 i 4

 Entre 5 i 6

 Entre 7 i 8

 Totes

 No ho sé

21. Quina és l'assignatura que més t'agrada?

22. Com te sents a l'escola?
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gens
bé

Molt
bé

23. Què creus que milloraria el temps de
l'esplai?
Proposa algunes activitats que podrien millorar
l'hora de l'esplai.



24. Què creus que milloraria l'institut?
Proposa algunes activitats que podrien millorar
l'institut

25. A classe, quines són les 4 persones que es
seuen a prop teu (només el nom)

26. Acostumes a relacionar-te amb persones d'altres ètnies o cultures?
Maqueu només un oval.

 Mai

 Rarament

 Ocasionalment

 Freqüentment

 Sempre

27. Quin creus que és el motiu de la resposta
anterior?

28. En quina freqüència visites l'església o la mesquita?
Maqueu només un oval.

 Mai

 Rarament

 Ocasionalment

 Freqüentment

 Sempre

29. Anomena els noms de les teves 3 amistats
més properes

30. Normalment, on acostumes a quedar amb les teves amistat?
Maqueu només un oval.

 Casa

 Carrer

 Plaça

 Biblioteca

 Altres: 



31. De quina manera acostumes a comunicar-te amb les teves amistats
Maqueu només un oval.

 Telefonada

 Whatsapp

 Correu electrònic

 De tu a tu

32. Amb quina freqüència fas les següents activitats:
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüentment Freqüentment Ocasionalment Rarament Mai

Estic al carrer amb les
amistats
Vaig al cinema
Escolt música
Vaig a les activitats
extraescolars
Toc un instrument
Vaig a un club esportiu
Vaig a la bilbioteca

33. De la llista següent quin dispositius tens a casa:
Marqueu només un oval per fila.

Sí No

Televisió
Mòbil
Ordinador
Tauleta (com per exemple ipad)
Reproductor de música

34. Quin ús fas dels següents dispositius:
Marqueu només un oval per fila.

Molt freqüent Freqüent Ocasionalment Rarament Mai

Televisió
Ordinador
Mòbil
Videoconsola
Altres dispositius



Tecnologia de

35. Acostumes anar a les activitats que es fan al poble
Maqueu només un oval.

 Sempre

 Quasi sempre

 Ocasionalment

 Normlament no

 Mai

36. Quina és la darrera activitat que has
participat?

37. En quina freqüència visites la teva família? (en cas de tenir-ne a fora)
Maqueu només un oval.

 Molt freqüentment

 Freqüenment

 Ocasionalment

 Rarament

 Mai

38. De la següent llista de destiancions de viatge, amb quina freqüència les has visitat?
Marqueu només un oval per fila.

Molt
freqüentment Freqüentment Ocasionalment Rarament Mai

Països d'Europa
Països d'Àsia
Països d'Amèrica
País d'orígen dels
pares

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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