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RESUM  
En aquest TFM s’aprofundeix sobre la percepció de les mares magrebines           

residents a la comarca del Raiguer, sobre com viuen la transició dels seus fills              

de primària a secundària, quines dificultats s’han trobat, quines coses els han            

ajudat i quines diferències han experimentat entre les dues etapes. Es posa            

èmfasi en el rol que executen les mares dins el sistema familiar i educatiu, i               

com és percebut aquest per part de professionals. 

A nivell de metodologia es fa una recerca bibliogràfica sobre la participació de             

les famílies magrebines dins el sistema escolar, es realitzen entrevistes          

qualitatives a mares de la comarca i a professionals implicats en aquesta            

transició. Es fa una discussió entre les respostes de les mares i les             

professionals entrevistades, contrastant-ho amb la bibliografia referent del        

tema. 

Finalment es fa una proposta de les estratègies d’èxit a utilitzar per a obtenir              

centres educatius més inclusius, des d’una perspectiva sistèmica - comunitària. 

 

Paraules clau: magrebí - educació, participació de les famílies, transició          

escolar, secundària 
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1.JUSTIFICACIÓ  
El present TFM vol analitzar el tipus de relació que estableixen les famílies             

magrebines residents a la comarca del Raiguer amb els centres educatius. És            

un territori on els municipis analitzats no són majors de 8.200 habitants (INE             

2017) i el percentatge de població magrebina no supera el 15%. Al Raiguer des              

de el 2008 s’ha estat treballant amb projectes d’immigració i podem afegir que             

hi ha diferents figures professionals connectades a la comunitat i a centres            

educatius per part dels ajuntaments: mediadora intercultural, tècnica educativa,         

psicòlegs socials i des de 2016 Binissalem és Ciutat Educadora. 

S’ha escollit la població magrebina perquè és un col·lectiu que prové d’una            

cultura i religió diferent a l’autòctona, la majoria de les famílies marroquines            

residents al Raiguer procedeixen del nord de Marroc, de la província de Nador,             

del Riff Oriental, zona empobrida on la taxa d’escolarització és molt baixa,            

especialment entre les dones. El percentatge d’immigració que hi ha en els            

municipis escollits no és prou elevat per a la formació de “guetos”. Pel que              

partim de la hipòtesi que el fet de viure a un poble de petites dimensions pot                

afavorir la seva integració en el municipi i la construcció d’una xarxa de suport              

social real (escola, institut, comunitat de veïns, etc…). O contràriament poden           

establir estratègies de resiliència per no tenir aquest suport social. 

S’ha volgut donar una visió en perspectiva de gènere, per observar les            

diferències entre homes i dones en funció dels seus trets, funcions i rols i que li                

són culturalment associats. Pel que s’han fet entrevistes qualitatives a mares           

magrebines d’alumnes que han passat per les etapes de primària a secundària,            

per a posar el focus i donar veu a una figura que socialment sol estar               

invisibilitzada. 
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2. OBJECTIUS GENERALS  
1. Analitzar com es desenvolupen els processos de transició escolar de          

primària a secundària de l’alumnat magrebí en els centres educatius del           

Raiguer (IES Binissalem, on hi van alumnes d’Alaró, Binissalem i          

Consell i a l’IES Can Peu Blanc de Sa Pobla, que provenen de Búger,              

Campanet i Sa Pobla, però sols ens centrarem en els de Campanet). 

2. Analitzar què representa aquest procés i com el viuen les famílies           

magribines, amb especial interés en les estratègies que la família posa           

en marxa per tal de garantir/optimitzar els seus interessos en relació a            

l'educació dels seus fills/filles. 

3. Fer una proposta d’intervenció educativa en funció de les necessitats 

observades a les famílies i als centres educatius. 

Objectius específics 

● Analitzar quin tipus de relació estableixen les escoles amb les famílies           

magribines. 

● Investigar quines són les necessitats i demandes de les famílies en           

aquests processos i amb quines dificultats es troben 

● Observar quina perspectiva tenen les figures maternes magrebines        

dintre el sistema familiar i com a membres del sistema educatiu. 

● Entendre els rols familiars i de gènere i el seu pes en la presa de               

decisions i la interrelació amb l'escola.  

● Analitzar el paper dels professionals (del centre i de fora) en la relació             

família - escola en el cas de famílies magribines 

● Proposar línies d’intervenció per pal·liar les necessitats detectades i         

fomentar una presència més significativa dintre del sistema escolar. 
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3. METODOLOGIA 
La metodologia utilitzada per a realitzar aquest treball es divideix en 2 grans             

blocs: 

3.1. Recerca bibliogràfica / estat de la qüestió 

Per un costat s’ha partit dels diferents autors de referència a l’Estat espanyol             

que parlen de la participació de les famílies immigrants a l’escola: Garreta            

(2007), Carrasco (2009), Collet i Tort (2011) i Comas et al. (2013, 2014)... La              

majoria provinents de Catalunya.  

S’ha realitzat una recerca simple a través de CSIC - CINDOC utilitzant paraules             

clau com participació, família, escola, magreb, Marroc, rol, dona, migrant,          

transició escolar. S’ha fet una recerca àmplia sense acotar anys ja que no hi ha               

molts articles publicats en referència a la temàtica. Com a criteri d’exclusió            

s’han recercat sols articles en referents a l’estat espanyol, ja que les            

característiques socials d’altres estats com puguin ser de llatinoamèrica tenen          

un perfil molt diferenciat al d’aquí, i l’objectiu posterior era comparar-ho amb el             

que ens trobem al Raiguer. 

Referent a la recerca del rol matern dins el col·lectiu magrebí, principalment hi             

ha estudis de la Comunitat d'Andalusia, i concretament de Rascón (2011,           

2012). El perfil de dones que migren a Andalusia o les que migren al Raiguer               

són ben diferents, i és interessant analitzar-ho ja que allà acostumen a migrar             

soles per a treballar i al Raiguer solen venir reagrupades quan el marit ja està               

integrat a la nova terra. 

3.2. Entrevistes qualitatives 

S’han realitzat 7 entrevistes qualitatives a mares magrebines d’alumnes que          

han passat pel procés de primària i secundària. Són famílies que porten residint             

més de 8 anys a Mallorca, que tenen un mínim de competències lingüístiques i              

actualment també tenen altres fills a primària. Les entrevistes s’han dut a            
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terme des de diferents ubicacions en funció de la disponibilitat de les famílies,             

a casa seva, a serveis socials (lloc de treball de l’entrevistadora) o a l’escola.  

S’han executat a partir d’un guió preestablert sobre els temes a parlar, on era              

un diàleg obert per a permetre donar llibertat per a que elles expressessin el              

seu punt de vista, el que consideraven més rellevant del que se’ls hi plantejava,              

i en definitiva poder extreure aspectes comuns i diferenciadors entre els seus            

relats.  

El diàleg amb les mares ha anat dirigit en els diferents moments que han viscut:               

quan van arribar a Mallorca, com ha anat canviant la seva integració i             

participació a mesura que anava passant el temps i veure les diferències entre             

etapes educatives, reunions que realitzen amb els tutors i en relació al            

concepte d’escola que hi ha al Marroc comparat amb el d’aquí.  

Altrament s’han executat 5 entrevistes qualitatives a diferents professionals         

dels centres educatius per a contrastar la percepció de les famílies amb els             

centres. Han estat professionals que participen d’aquesta transició de primària          

a secundària: tutora de 6è, orientadora de primària, secretària de primària,           

PTSC i orientadora de secundària. Totes aquestes entrevistes s’han         

desenvolupat a l’escola o institut de referència. 

S’ha escollit la metodologia d’entrevista qualitativa ja que permet una major           

adaptabilitat al context, fomenta una interpretació personal sobre comportament         

i relats, pretén comprendre allò que ens relaten més que explicar, s’agafa el             

seu punt de vista, la seva resposta sol ser més emocional que no pas objectiva               

o racional. 

A l’entrevista es fan preguntes obertes per anar guiant un relat, el qual permet              

adaptar l’ordre de les pregunta en funció del que ens expliqui la persona             

entrevistada o adaptar el llenguatge a la capacitat de la persona, ja que es va               

seguint el relat o el camí que proposa l’entrevistat. El relat pot ser interroput en               

algun moment per qualque agent extern, ja que es realitza en un entorn natural              

de l’entrevistat. 
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Per a permetre un diàleg obert i més fluït, sense estar escrivint el que es diu,                

han estat gravades, i en segon lloc transcrites, ressaltant allò més destacable            

per a l’objecte d’estudi. Posteriorment s’ha utilitzat com a metolodolgia la           

triangulació, contrastant informacions a partir de diverses fonts, amb el que           

s’ha observat i el que s’ha dit en el moment de la conversa.  

3.1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
En els darrers anys la tipologia de famílies ha anat canviant, i s’ha fet més               

plural (famílies nuclears de dos pares, un pare a un altre país, monoparentals o              

monomarentals, famílies reconstituïdes, mares solteres, etc...). La       

multiculturalitat que caracteritza les nostres societats ha comportat també un          

augment de famílies procedents d’altres països, el que ha suposat que famílies            

que venien amb un altre model educatiu, famílies que tenien una concepció            

diferent del que suposa anar a escola venen amb el seu esquema, i             

desconeixen quina és la d'aquí quan venen.  

S’ha passat d’un model on el mestre era respectat i inqüestionat, on les famílies              

feien el que el propi mestre deia, a un altre extrem on els pares, que a vegades                 

participen com a sindicalistes dels seus fills (Carrasco et al., 2009). Segons            

Collet i Tort (2011, 22), és majoritària encara la visió de que “les famílies són               

quelcom aliè a l’escola; un agent que sovint “fa nosa” i esdevé un problema, un               

destorb per a l’ensenyament.” Per tant podem dir que el concepte d’escola i el              

seu sistema i xarxa ha anat canviant. 

Des de la perspectiva ecològica de Bronfenbrenner (1979) s’entén la concepció           

de l’escola com un espai on els diferents elements protagonistes hi interactuen:            

alumnat, docents i famílies. Ens plantegem quina hauria de ser la relació a             

establir entre aquests tres elements i quin paper concretament hauria de tenir el             

sistema educatiu en aquesta relació. 

Seguint la línia sistèmica, i agafant les paraules de Bert Hellinger (Travesset,            

2007, 113), psicoterapeuta que treballa a través de constel·lacions familiars per           
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aconseguir l’ordre lògic entre els membres de les famílies i de la societat,             

voldríem reubicar el paper d’aquest sistema:  

Voldria dir quelcom sobre la relació de progenitors i mestres: primer van els pares i               

mares, després els infants i després els mestres, aquest és l’ordre. Els pares i mares               

confien els infants als i les mestres, aquests representen els pares i mares davant els               

infants, i només poden fer- ho, si els progenitors tenen un lloc en els seus cors. 

Partim de la base que com millor sigui el vincle entre la família i el centre                

educatiu, millor clima es crearà a nivell d’escola entre els tres elements que el              

componen. 

Models de participació de les famílies a l’escola 

Centrant-mos sobretot amb les famílies procedents d’altres països, les que          

provenen d’un altre model educatiu i tenen una altra concepció de la relació             

que han de tenir amb l’escola, les que a vegades no entenen com és el               

funcionament local i el que s’espera d’elles… han començat a formar part de la              

nostra població, a ser veïns, a compartir espai, però són exactament els espais             

compartits així com s’espera compartir-los? 

Un concepte que ens agradaria destacar, és el capital social. Així com            

descriuen Carrasco et al. (2009), el nivell educatiu dels pares i del seu estatus              

socioeconòmic, és un factor clau per a predir la participació d’aquests a            

l’escola. Com més nivell educatiu té la família, major implicació hi ha amb el              

sistema educatiu, i en conseqüència afecta a les expectatives que diposita la            

família en vers l’escola, que és directament proporcional a la motivació i            

resultats que obtendran els seus fills.  

Per altra banda, s’ha de tenir en compte, com menciona Booth & Ainscow             

(2000), que és l’escola qui estableix el tipus de relació a tenir, i això pot               

suposar una barrera per a moltes famílies, i a la vegada per a altres agents               

externs que interactuen amb el sistema educatiu (serveis socials, PTSC,          

educadors socials…) . 
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Moltes vegades l’escassa presència de les famílies immigrants a les escoles           

s’associa a manca d’interès i en conseqüència un fre per a l’èxit escolar dels              

seus fills. Una de les parts que es relaciona amb la implicació de les famílies a                

les escoles, és el fracàs escolar. Tal com anomena Ruiz de Miguel (2001), les              

principals causes del fracàs escolar es relaciona amb factors externs a l’escola,            

com és la família.  

Tal com citen Collet i Tort (2011:44): 

Malgrat que els infants són els protagonistes de l’educació formal, i les famílies             

els possibilitadors i els pagadors, la visió dominant per part dels docents els             

concep i els “practica”, a través d’una lògica tradicional, com a “externs”, com a              

“perifèrics”, quan no directament com a destorb o com a problema clau de             

l’escolaritat. 

Per tant, des de la teoria sistèmica, hauriem de deixar patent que a l’educació              

formal, els docents no són els únics protagonistes sinó que són professionals            

que donen suport i servei a les famílies i als seus infants i alumnes (Collet i                

Tort, 2011). 

Cliff Cunningham i Hilton Davis (1988) citats a Collet i Tort (2011:50) van             

proposar tres estils per a relacionar-se entre docents i famílies:  

1. Model d’expertesa, similar al de metge - pacient. És un model clàssic            

on un sap  i decideix, que és el professional / docent. 

2. Model de “transplantament”, on es demana a les famílies que          

continuïn amb el mateix model educatiu, moral, de conducta que es fa            

servir a l’escola. El referent és el docent, i com més s’hi assemblin a              

casa, millors resultats tendrà l’infant, donant receptes, consells, pautes a          

seguir. Ha estat un model molt seguit els darrers anys al nostre territori. 

3. Model horitzontal. Es parteix de la base que els progenitors saben com            

educar als infants i són els principals referents i educadors, seguint una            

mica l’ordre de Hellinger (2001). Són famílies amb capacitats, saber i           

10 



competències. En aquesta línia és el plantetjament que volem         

desenvolupar el present treball. 

 

Barreres per la participació de les famílies 

Coleman (1990) citat a Carrasco et al. (2009) descriu, els aspectes que            

suposen una major amenaça pel sistema de confiança entre escola i família,            

que serien obstacles alhora de participar als centres educatiu com el baix            

reconeixement o rebuig als bagatges culturals, pràctiques culturals i          

religions o al propi idioma que parlen. També menciona diferències de models            

de socialització, i missatges unilaterals de l’escola cap a les famílies o de les              

APIMA formades per famílies autòctones a la resta de famílies nouvingudes.           

Pel que no situa els diferents elements en una mateixa latitud, i la participació i               

integració social es complica. 

En canvi segons Garreta (2007) els tres principals obstacles que dificulten la            

comunicació entre l’escola i els progenitors immigrants són els anomenats a           

continuació: 

Desconeixement del sistema educatiu (42%) 

Escàs interès de les famílies ( 32,5%) 

L’idioma (30%) 

Per a les famílies migrades a territoris de parla catalana, se’ls planteja un             

handicap. Moltes d’elles estan aprenent el castellà com a llengua per a            

comunicar-se amb la població autòctona, però al ser el català llengua           

vehicular de les escoles, no es senten incloses a les reunions de pares, a les               

quals sols es parla català. D’altra manera, si no hi participen, les mestres             

consideren que no se’ls respecta (Collet i Tort, 2011) . I aquest és un altre dels                

punts que separa la relació família - escola.  
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De l’estudi fet al. 2014 a Catalunya, de Famílies amb veu (Comas et al., 2014)               

per saber el grau de participació de les famílies dins el context escolar en van               

poder treure diferents conclusions: 

● El capital social i educatiu de les famílies que porten els seus fills a              

l’actualitat és més elevat que fa uns anys, la majoria de famílies té             

estudis, cicles formatius o carreres universitàries. Això és un factor que           

fa que estiguin més implicats en l’educació dels seus fills i a la vegada              

també siguin més exigents amb el que fan  a les escoles.  

● Les famílies que menys participen són les monoparentals, les         

estrangeres i les que tenen baixos recursos econòmics. 

● La causa és que són col·lectius que els costa més la conciliació familiar -              

laboral, solen tenir feines més precàries a nivell de sou i d’horaris, i             

que pel fet de fer poc que estan a un lloc, encara no tenen un arrelament                

prou fort com per involucrar-se, i d’igual manera pot ser que vagin            

canviant la residència per motius laborals o de disponibilitat d’habitatge.  

Partint de les barreres que posa el centre educatiu, una d’elles és l’horari, es              

demana a les famílies que s’adaptin als horaris que estableixen els mestres, i             

si no acudeixen es considera moltes vegades manca d’interès, on es confirma            

la preconcepció de que la família no hi posa interès en l’educació dels fills. Però               

no es té en compte la manca de flexibilitat horària per part del centre educatiu               

per adaptar-se a un horari que vagi bé a les dues parts, plantejat des de una                

horitzontalitat. 

Rol de les mares magrebines en l’educació dels seus fills 

Una vegada vistes les dificultats, ens agradaria endinsar-nos en el rol de la             

dona magrebina, com a mare i com a migrant a una altra terra, per a poder                

veure la seva percepció  del que s’ha trobat aquí i quin paper exercir . 

Així com anomena Rascón (2012), la visió de mares marroquines que viuen a             

Espanya, tenen la concepció de que aquí es sobreprotegeix massa als infants            
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i es limita la seva llibertat, se’l tracta com un ser dèbil i indefens. En canvi al                 

Marroc al nin se’l considera una persona activa, capaç d’ajudar a la criança             

dels seus germans i d’adquirir responsabilitats domèstiques. És una societat          

comunitarista on tots els adults es fan responsables de la cura i l’educació dels              

infants, siguin o no fills seus i de les persones majors. 

El rol tradicional de la dona al Marroc és tenir cura dels infants i de la llar                 

(comprar, cuinar, netejar…). A partir de la joventut tenen una educació           

diferenciada per sexes, on els pares ensenyen als fills (a socialitzar-se sobretot            

i a sortir fora de casa) i les mares a les filles (més tasques de la llar, cuinar...).                  

La figura materna exerceix un rol molt similar al que desenvolupaven les dones             

espanyoles abans de la incorporació massiva de la dona al món laboral. 

La comunicació amb l’escola al Marroc la sol fer el pare, i sol ser quan el seu                 

fill ha tengut un conflicte, no de forma habitual. A Espanya, actuar com a nexe               

d’unió entre escola i família és una nova funció que han hagut d’assumit moltes              

mares. 

Segons Rascón(2011), quan arriba la joventut, hi ha un contrast entre les            

dues cultures, on hi ha diferències substancials o de costums, com la roba             

que es porta, les sortides nocturnes, maquillatge, manera de relacionar-se, etc.           

Algunes vegades provoca entrar en conflicte amb la pròpia cultura, i els fa             

replantejar la possibilitat de reconstruir la pròpia identitat cultural. Moltes de les            

mares de l’estudi de Rascón (2011), tot i acceptar aquesta dualitat prefereixen            

que prevaleixi la cultura d’origen, que es casin amb algú de la mateixa religió,              

no és tan important el lloc d'origen, i sobretot donen molta importància a la part               

formativa, perquè aprofitin oportunitats que elles no van tenir i puguin accedir a             

un camp laboral diferent a l’àmbit domèstic o d’hoteleria i no hagin de dependre              

econòmicament d’un home. 

La presència del pensament feminista i de la igualtat de gènere ha influït en              

aquesta dualitat de vincle entre la societat d’acollida i d’origen, pel que provoca             

certes sorpreses quan es veuen famílies que no permeten fer certes activitats a             

les filles i als fills si, com nadar o anar de viatge d’estudis (Fernandez -               
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Larragueta et al., 2017). S’ha de tenir en compte que tenen rols de gènere              

diferenciats, sobretot quan es casen, l’home assumeix un rol més visible a            

l’espai públic i la dona assumeix un rol més privat, on es fa càrrec de les feines                 

de la llar i de la cura dels infants (Llorent i Terron, 2013)   

   

Propostes que plantegen els autors 

Partint de l’òptica sistèmica, es planteja quatre elements a tenir en compte per             

a la seva interrelació: família, fills / alumnes, docents i entorn, i no sols dos com                

es plantejava tradicionalment: docents i alumnes (Collet i Tort, 2011). 

Ho reforça Parellada (2004) citat a Collet i Tort (2011) dient que són les mares i                

els pares que escolleixen les escoles a on portar els seus fills, d’aquesta             

manera funden l’escola. Posteriorment venen els infants, i és a l’escola on se’ls             

educa i ensenya, juntament amb les famílies i finalment apareixen els docents            

que són qui els atenen. Amb això contextualitza l’entorn com escenari, agent i             

oportunitat. 

Per tant no hi haurà èxit pels infants mentre tots els elements que en formen               

l’escola es sentin reconeguts i reconeguin els altres elements implicats. Aquest           

reconeixement portarà, segons Parellada (2004) citat a Collet i Tort (2011), a            

construir un vincle positiu per a estar implicats en donar i rebre. 

Al primer informe de Famílies amb veu (Comas et al., 2013) es fa un anàlisi de                

les diferents avantatges de la participació de les famílies en el context            

escolar: 

1) el rendiment educatiu dels fills (Jaeggi, Osiek i Favre, 2003);  

2) el comportament dels fills vers l’escola (Epstein, 2001);  

3) la relació  pares-fills (Martínez, 1996);  

4) la satisfacció  i compromís dels professors (Martínez, 1996);  

5) el funcionament i la qualitat educativa del centre (Bolívar, 2006). 
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Bradford (1995) citat a Garreta (2007), proposa tres plantejaments que s’hauria           

de fer tot docent: 

1. Comprendre el bagatge cultural i l’estil de vida de les famílies amb            

les que un treballa. Quines formes tenen de resoldre els conflictes que            

els preocupa, a que donen prioritat amb l’educació 

2. Revisar quina és la seva pròpia cultura (valors, creences i pràctiques           

educatives), per determinar com afecta el seu bagatge personal al clima           

de l’aula i com influeix a com estableix relacions amb les famílies i els              

alumnes. 

3. Adquirir coneixements i estratègies per incorporar el bagatge cultural         

dels alumnes dins l’aula, a través de jocs, cançons, festes, promoguent           

el coneixement de la cultura i llengua de les diversitats culturals que            

componen l’aula per facilitar el coneixement i acceptació de les diverses           

cultures presents. 

 

De les propostes que elaboren Comas et al. (2014) per a obtenir una             

participació més alta, i sobretot incloure a aquelles famílies que queden al            

marge, sigui per qüestions econòmiques o culturals, són aquestes: 

● Reduir la ràtio d’alumnes per classe a fi de que el tutor pugui tenir              

més temps per a dedicar a les famílies. I d’aquesta manera establir tres             

reunions cada curs on anar pactant acord amb les famílies o objectius a             

arribar. 

● Comptar amb un tutor per família durant tota l’escolaritat amb la           

finalitat de crear un vincle i tenir un referent més estable. Aquesta seria             

una de les figures amb les que ens agradaria tenir en compte en aquest              

TFM. 

● Tenir una comunicació més fluïda tant a nivell virtual com físic entre            

escola i família. 
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● Tenir famílies d’acollida dins l’escola, perquè donin la benvinguda a les           

famílies nouvingudes i els facin una mica de padrins per a la            

incorporació al sistema educatiu a elles i als seus fills. 

● Realitzar activitats conjuntes entre alumnes, famílies, i docents, a fí          

d’activar la col·laboració ja que tothom hi surt guanyant, les famílies es            

senten més implicades, passen més temps amb les seus fills, coneixen           

els mestres i els companys dels fills i en definitiva els centres milloren ja              

es potencien les habilitats i capacitats de tots els implicats. 

 

Davant aquests canvis com s’ha adaptat l’escola? 

Davant aquests canvis, moltes escoles han optat per un paradigma          

d’assimilació / model de “transplantament” (Cunningham, 1988), és a dir,          

aquí les famílies participen d’una determinada manera, s’han contractat         

diferents professionals per part de l’administració pública per ajudar a fer           

aquesta adaptació, entendre com és el funcionament propi, quina és l’adaptació           

i participació que han de tenir les famílies, què és el que s’espera d’elles, etc. 

Referint-nos a la integració deIs alumnes i les famílies nouvingudes, s’ha de            

tenir en compte que en moltes ocasions s’ofereix una ajuda supletòria a            

l’alumne, dirigida a equilibrar i reparar la desigualtat, però aquesta fa l’efecte            

contrari. Com descriu Fernández - Larragueta et al. (2017) hi ha unes            

pràctiques pedagògiques que limiten aquesta interacció, com donant        

tasques individualistes als alumnes migrants, que en comptes de reparar les           

desigualtats, el que fan és aïllar-los del seu grup classe. Una altra pràctica és              

crear subgrups petits per oferir un suport, i en definitiva fa que molts dels              

alumnes es sentin més còmodes en aquests espais encoixinats i al estar amb             

el grup classe no tenguin confiança en sí mateixos per intervenir. I la darrera              

pràctica seria el sistema d’avaluació, on diferents joves han manifestat que si            

l’avaluació sols es valora en aprenentatges significatius i rellevants elles han de            
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fer doble esforç, ja que per un costat han de memoritzar el contingut, i per altra                

s’han d’expressar bé. 

Així com mencionen Carrasco et al. (2009), els centres educatius haurien de            

revisar els prejudicis i estereotips, ja que a vegades es posa en tela de judici               

les estratègies educatives i socialitzadores de les famílies, i més que afavorir la             

seva integració, s’estan posant en pràctica elements que desempoderen a les           

famílies. S’ha de tenir en compte que no tots els docents es senten tan              

còmodes en la participació de les famílies, i mostren certes reticències a la             

implicació d‘aquestes (Pedró, 2008), per atenuar això podria ser important la           

formació sobre com intervenir i incloure les famílies en la pràctica docent. 

Referint-nos a la comarca del Raiguer, hi ha diferents projectes o           

professionals contractats on miren de tenir en compte els diferents sistemes           

que formen la comunitat educadora: 

A nivell de primària dintre del centre hi ha els PTSC (Professors Tècnic de              

Serveis a la Comunitat), on entre altres funcions, té la de treball en famílies,              

treball en xarxa de la comunitat i protocols d’absentisme. 

Des del curs 2017/18 a 10 instituts de les Balears s’ha posat en marxa un               

projecte pilot de TISOC (Tècnic d’Intervenció Sociocomunitària), on diferents         

educadors han estat un element nou als centres educatius, on gran part de les              

funcions, entre d’altres són prevenir l’absentisme, o actuar quan es produeix,           

treballar amb les famílies que hi ha dificultats amb els seus fills i fomentar la               

xarxa de serveis existents al territori. Al curs 2018/19 es proposa un TISOC a              

l’IES Can Peu Blanc de Sa Pobla. 

Cal destacar el projecte “Un tracte pel bon tracte”, dut a terme a les escoles               

del Raiguer, que consisteix en unes sessions trimestrals de 4t a 6è de primària,              

realitzades per les educadores de serveis socials, on es treballen els següents            

continguts: prevenció d’assetjament escolar, empatia, assertivitat, coneixement       

de les emocions, control de l’ira, resolució de conflictes, cohesió de grup, entre             

d’altres. 
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Així i tot, el més innovador del Raiguer, des de juny 2016 ha estat formar part                

del projecte Binissalem Ciutat Educadora, on inclou a tota la comunitat com            

elements educadors, s’ha fet un estudi de necessitats, comptant amb la           

participació d’entitats, serveis del municipi i tothom que s’ha sentit interpel·lat           

per a poder crear el Projecte Educatiu de Ciutat que es posarà en marxa el curs                

2018/19. 

Per acabar voldriem posar de relleu, a nivell normatiu, també es parteix d’una             

òptica sistèmica quan s’estableix que «les famílies hauran de col·laborar          

estretament i hauran de comprometre’s en el treball quotidià dels seus fills i             

amb la vida dels centres docents» (LOE 2/2006), llei vigent que estableix            

aquesta col·laboració com obligatòria. 

D’igual forma, a la LOMCE, al seu preàmbul indica que «las familias son las              

primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema             

educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones», tot i que               

en el desenvolupament de la llei els hi dona menys poder de decissió. Ja no               

tenen vot sinó sols veu als Consells Escolars de Centre. 

 

3.2. ENTREVISTES QUALITATIVES 

3.2.1. Les mares marroquines 

Una vegada analitzades les diferents referències bibliogràfiques en relació a la           

participació de famílies migrants al sistema educatiu, ens endinsarem a          

diferents entrevistes qualitatives amb mares procedents del Marroc, i residents          

a diferents municipis del Raiguer. L’objectiu és observar com han viscut elles            

aquesta transició dels seus fills de primària a secundària i poder comparar el             

que diuen els autors amb el que han viscut les mares del Raiguer. 

S’han escollit diferents municipis de la zona: Alaró, Binissalem, Campanet i           

Consell, pobles d’entre 2.500 habitants fins a quasi 8.200 habitants, segon INE            

2017. Municipis on hi ha entre un 7% a un 16% de població estrangera i               
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migrant. El fet de triar municipis on el percentatge de població estrangera sigui             

tant baix parteix de la hipòtesi que pot ser més fàcil la integració en el               

municipi i més alta la seva participació a l’escola o a l’institut com a família. La                

peculiaritat dels centres de secundària en aquests municipis, excepte         

Binissalem, és que està ubicat a un altre municipi al que resideixen les famílies              

entrevistades: IES Binissalem i IES Can Peu Blanc de Sa Pobla. 

S’ha escollit com a figura entrevistada a la figura materna, per donar visibilitat a              

n’aquest element familiar. Tradicionalment a la cultura marroquina és el pare el            

que té un rol més social (Rascón, 2012), però és a Espanya on les mares               

adquireixen el paper d’intermediàries entre els centes educatius i la família.           

Altrament són les que passen més temps i qui tenen un paper més actiu en el                

dia a dia dels seus fills. 

S’han realitzat 7 entrevistes a mares. La majoria procedents de la zona del             

Rif, zona empobrida del Marroc on algunes d’elles no havien tengut oportunitat            

d’anar a escola quan eren petites i altres si. Són famílies que porten residint un               

mínim de 8 / 10 anys anys a Mallorca i els seus fills han passat per les                 

dues etapes de primària i secundària, per a poder valorar amb perspectiva            

el que ha suposat el canvi. Actualment totes tenen fills a les dues etapes i són                

mares que tenen un mínim de competències lingüístiques per a poder           

expressar-se i realitzar l’entrevista. 

L'objectiu de les entrevistes amb les famílies és entendre com perceben i            

viuen la seva relació amb el centre educatiu, com ha estat la transició de              

primària a secundària en aquesta transició, quines necessitats han tengut          

durant l’escolaritat, i quin paper juga tant la mare com el pare.  

S’han realitzat entrevistes qualitatives perquè el que ens interessava era que           

fos un diàleg obert, on elles poguessin expressar la seva opinió i visió             

lliurement, sense preguntes tancades o sugestionades. Per tal que l’entrevista          

fos distesa han estat gravades, ja que així com diuen Taylor y Bogdan (1986)              

consideren bàsic recordar tot el que es veu, s’escolta, se sent, mentre s’està en              

el camp. I posteriorment reproduïdes abstraient el més rellevant d’aquestes en           
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relació al tema objecte d’estudi. Cada mare entrevistada està representada          

mitjançant un genograma (representació gràfica dels membres de la família,          

usat en treball social, on surt l’edat i on el cercle significa sexe femení, i el                

quadrat el masculí), on indica els anys que fa que viu a Mallorca i si va ser                 

escolaritzada durant la seva infància.  

L’entrevista està distribuïda en 5 blocs: 

1. Reunions amb el sistema educatiu: La majoria de vegades que han tengut             

reunions amb els centres educatiu amb qui han estat, quantes vegades per            

curs, elles hi anaven amb preguntes a demanar o sols a escoltar, s’han sentit              

compreses, han estat reunions rutinàries o per algun motiu concret (positiu o            

negatiu), hi han anat els dos pares o sols un? 

2. Transició de primària a secundària. Quins canvis han trobat, com ha            

canviat la informació que els hi arriba a la família, per mitjà de qui o que els hi                  

arriba, com ha canviat la relació amb els seus fills en relació a l’autonomia i la                

feina que fan, etc. 

3. Referents al llarg de l’escolarització: A quin professional acudeixen quan           

volen demanar aclariments, explicar que fan a les aules, saber amb qui            

contactar quan hi ha alguna cosa que no els agrada. És algun mestre, pare de               

la classe, veïnat, orientador, PTSC, treballador social, mediador, etc.? 

4. Dificultats que s’han trobat (idioma, analfabetisme, com es comuniquen les           

escoles amb elles, quan ha sorgit una dificultat, de quin tipus ha estat i com han                

actuat…). Quin paper hi juga el pare i quin la mare en aquestes dificultats. 

5. Participació amb les AMIPES. Saben el què és, perquè serveixen, per a qui              

són útils? Són sòcies? En quines activitats solen participar o han participat? 

Exposem cada mare per separat ja que volem donar veu i explicar una mica la               

seva perspectiva del viscut breument. Se’ls ha identificat amb algunes inicials           

per a no donar els seus noms reals. 
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Mare KHA.HO, Campanet 
 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Genograma d’elaboració pròpia. 

KHA.HO va enviudar en el moment del canvi de primària a secundària dels fills,              

això ha fet que hagi hagut d’assumir els dos rols patern i matern. El fet de fer                 

feina fa que no pugui dedicar-lis tant de temps als fills. Els seus fills han anat                

fluixos a nivell acadèmic durant tota l’escolaritat i han comptat amb diferents            

suports que ofereix educació: a l’aula, aules més reduïdes, ara FPB... Ella            

sempre els hi ha donat un missatge als fills que anar a l’escola és per millorar                

el teu futur. 

Ara ha d’anar a moltes reunions al CEIP pel tema de comportament del seu fill,               

cosa que pels fills grans sols hi havia anat per qüestions acadèmiques. En             

canvi a l’IES hi ha hagut d’anar moltes vegades a reunions pel baix rendiment              

dels seus fills grans. Té dificultats de transport per anar al l’IES, ja que la van                

citant tot sovint, però l’educadora, el policia municipal o un veïnat són qui             

han fet els acompanyaments. La seva filla falla molt perquè hi ha molts dies              

que no es troba bé i es queda a casa. Ha d’estar més a sobre de la filla perquè                   

faci les coses, tenen uns caràcters que xoquen. El fill és més autònom i              

responsable, és qui ajuda al germà petit a fer els deures, ja que té més               

paciència que la germana. 

Considera que les professionals de Serveis Socials són qui li han donat un             

suport constant i l’han ajudat a posar límits als seus fills. Si s’ha de posar en                

contacte amb l’IES també ho sol·licita a través de Serveis Socials.  
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Mare JA.DA, Consell 

Imatge 2. Genograma d’elaboració pròpia. 

Quan JA.DA va arribar a Mallorca quasi no sortia de casa perquè el marit              

trobava que ella no ho necessitava i no tenia contacte amb l’escola. El seu gran               

canvi ha estat poder anar a classes de llengua castellana al municipi on             

residia, on a part d’aprendre l’idioma es treballen habilitats socials i de            

comunicació, cosa que l’ha empoderada per a poder decidir per a sí mateixa el              

que vol fer i prendre decisions pels fills sense dependre del marit. 

Quan els seus fills grans anaven a primària no li donava tanta importància a la               

interacció amb l’escola. Ara que els seus fills petits hi van té una comunicació              

fluïda amb les mestres i se sol assabentar del que fan, el que han de dur,                

sortides, etc. Considera que va desatendre als fills grans quan anaven a            

primària, perquè no sabia que havia d’anar sovint a l’escola a parlar amb els              

mestres i perquè no sabia parlar castellà. 

La comunicació amb secundària sols existeix quan alguna cosa no va bé ja             

que l’avisen al mòbil. I la manera que ella utilitza per saber com els hi va als                 

seus fills és observar-los i que li contin què fan i com estan… Amb la filla gran                 

hi té més comunicació, en canvi el fill gran és qui l’amoïna més ja que moltes                

vegades es tanca a l’habitació i explica poques coses. 

Posa èmfasi en el fet que els serveis socials del municipi facin classes de              

castellà i tenguin una constant comunicació amb els centres educatius, l’ha           

ajudat a ella saber com relacionar-se amb els centres educatius.  
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Mare FA.TA, Campanet 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Genograma d’elaboració pròpia. 

El més difícil per a FA.TA va ser el principi d’arribar a Mallorca quan el seu fill                 

va començar a anar a l’escola, perquè ni ella ni el seu fill parlaven castellà o                

català. Qui li traduïa, era el seu marit, qui relatava que el nin seia sol al pati                 

perquè no entenia l’idioma. Dona molta importància al fet d’haver après           

castellà a les classes que té al municipi, per a poder-se comunicar amb les              

mestres. Es considera una mare participativa, quan li demanen ajuda. 

Per a ella el més rellevant de l’escola és la cohesió de grup classe, més que                

les notes, la procedència, el color de la pell… Cosa que denota que hi ha hagut                

algun tipus de rebuig en l’escolaritat dels seus fills. Pensa que a l’escola             

aprenen moltes coses, matemàtiques, geografia, anglès… però si a la família hi            

ha un missatge de respecte, els infants ho transmeten als demés companys. 

La comunicació amb l’IES sols és quan les coses no van bé, i sol ser el marit                 

que va a les reunions ja que té cotxe per anar fins a Sa Pobla i ell parla millor                   

castellà. Per tant el marit ha anat a les reunions inicials de l’escolarització             

del seu fill gran i és qui va a les reunions a l’institut. Per valorar com està el                  

seu fill gran, observa molt com està a nivell anímic, diu que és molt              

transparent i si alguna cosa ha fet que no tocava, se li nota en la cara. Li                 

explica poques coses de l’IES, i desconeix quines assignatures fa, quins horaris            

té de pati… La tranquilitza escoltar els dos fills grans quan se’n van a dormir,               

explicar-se en català com els hi ha anat el dia i sentir-los riure, els veu feliços. 

23 



Mare KA.OU, Binissalem 

Imatge 4. Genograma d’elaboració pròpia. 

KA.OU va venir a Mallorca quan es va casar. Va voler aprendre castellà al              

Marroc, però sols feien classes de gramàtica i no li va anar bé, pel que en va                 

aprendre mirant dibuixos a Mallorca, apuntant el que no entenia i després            

demanant-li al seu marit. Opina que aprendre l’idioma d’aquí, és el que t’obre             

portes, a tots els nivells. Ara treballa de conserge a una escola i està estudiant               

per treure’s la nacionalitat espanyola. 

Està molt contenta sobre com els hi ha anat l’escolaritat a les seves filles. Té               

bona relació amb les dues filles. KA.OU és la única interlocutora familiar amb             

els centres educatius, ja que el seu marit treballa tot el dia. La gent es pensa                

que està separada perquè sols la veuen a ella. És l’única mare entrevistada             

que ha format part de l’APIMA a primària, per a donar suport a l’escola, però               

sols li ha servit per a pagar menys a les sortides. 

Va tenir un problema a primària amb la tutora sobre com tractava a la seva               

filla gran, amb missatges no reforçadors que li minaven l’autoestima. No va ser             

fins a final de curs que li va comentar com li havien afectat aquells comentaris a                

la filla, no ho va fer abans perquè no agafés represàlies contra la nina, i la                

mestra li va reconèixer que havia passat un període depressiu durant el curs.             

Abans d’entrar a l’IES va tenir una xerrada sobre sexualitat amb la filla gran              

perquè ho sabés “tot” per part seva. Confia molt en la seva filla gran, però               

veu que hi ha companys de la seva filla que el fet d’anar a l’IES, han començat                 

a fumar, a no anar a classe… Quan va començar secundària, va tenir un              

problema de rebuig amb el grup d’amigues que havien pujat juntes de            
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primària, i KA.OU va acudir a l’educadora de Serveis Socials, que va fer unes              

sessions amb la filla. Actualment ha canviat de grup d’amigues, amb les que             

diu sentir-se millor.  

  

Mare KA.CA, Campanet 

Imatge 5. Genograma d’elaboració pròpia. 

KA.CA és la mare entrevistada que explica menys coses, potser efecte del            

Ramadà quan l’entrevistem. Ella és qui companya els fills a primària i per això              

la solen avisar de les novetats en aquest moment les mestres. No forma part de               

l’APIMA, però potser el curs que ve se’n fa pel descompte de les sortides. 

La comunicació amb l’institut sols és si les coses no van bé, i el seu marit ja                 

hi ha hagut d’anar varies vegades aquest curs pel baix rendiment acadèmic.            

Tot i això, al fill gran el veu més content des de que va a secundària. Quan                 

anava a l’escola era l’únic magrebí de la classe, i el fet de compartir classes               

amb altres de la mateixa cultura el fa estar més integrat. 

Aquest curs ha hagut d’anar a parlar a l’escola pel fill mitjà que ha tengut               

problemes de comportament, però per a la filla petita no hi ha anat cap vegada,               

ja que ni ella ni l’escola ho ha sol·licitat. Bàsicament va a reunions amb els               

centres educatius quan hi ha problemes o dificultats, no per iniciativa seva.            

No té cap professional referent de l’escola, si li sorgeixen dificultats o reb una              

carta que no entén, es sent més segura comentant-ho a una amiga o al seu               

marit. 
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Mare KA.AL, Alaró 

Imatge 6. Genograma d’elaboració pròpia. 

KA.AL és l’única família marroquina del seu municipi, cosa que fa que a             

vegades no pugui compartir les seves inquietuds amb altres dones que parlin la             

mateixa llengua materna. Quan va a parlar amb la tutora es sent insegura, tot i               

que sap que li parla més a poc a poc de l’habitual i amb paraules senzilles.                

Potser és perquè sent que no hi ha prou confiança encara. A l’arribar a              

Mallorca no anava a les tutories perquè no parlava castellà, ara hi acudeix 3              

vegades l’any a primària. 

A l’IES l’única vegada que hi ha anat el marit va ser a una reunió grupal que                 

van parlar en català. Ell va tornar a casa sense haver entès res, i tampoc va                

demanar que li traduissin en acabar la reunió. 

Els seus fills han tengut problemes d’adaptació i rebuig escolar, que no            

s’han treballat gaire ni per part de l’escola ni per serveis socials. Ho ha              

comentat sols a la tutoria, quan li ha tocat, no en el moment que ha succeït el                 

conflicte. La filla no es trobava a gust amb els companys de classe, donat que               

anava amb infants més petits que ella, degut a que quan va arribar a Espanya               

la van posar dos nivells inferiors del que li tocava per no parlar català. Durant               

un any i mig van haver de tornar al Marroc, perquè arrel de la crisi, el seu marit                  

no tenia feina. La filla quan s’ha sentit realitzada és actualment que va a              

l’escola d’adults, ja que els alumnes són de la seva edat. En canvi, allà on el fill                 

s’ha pogut sentir com els seus iguals és jugant a futbol, a un entorn              
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extraescolar. KA.AL prioritza que el seu fill realitzi les mateixes activitats que            

els iguals del municipi. A nivell de relació amb altres famílies, KA.AL està al              

grup de whatsapp de les mares de classe, cosa que poc a poc es va               

informant de coses que fan a l’escola, fotos que envien, etc. 

Mare NA.EL, Consell 

Imatge 7: Genograma d’elaboració pròpia 

NA.EL és una dona molt nerviosa, i reconeix que està més tranquil·la quan els              

fills estan a l’escola. Pel primer fill va haver d’anar molt a reunions a l’escola               

perquè es movia molt, inclús van anar a Palma a fer-li proves perquè els              

mestres pensaven que tenia alguna discapacitat, però ho van trobar tot           

“normal”. Ha hagut d’anar moltes vegades a l’escola i a l’IES per a parlar de               

problemes conductuals dels fills. Ella és molt temperamental i sol ser el marit             

que va a l’IES per aquestes dificultats, ja que és més tranquil, parla més fluid               

castellà i té cotxe. Als fills els fa més respecte la reacció de la mare que del                 

pare. No ha sabut dir quin curs estudien els seus fills. 

El que l’ha ajudat a aprendre castellà és mirar la TV d’aquí, abans sempre              

mirava la TV del Marroc, i per això no parlava gaire espanyol. Ara si mira la TV                 

d’Espanya, i els seus fills grans li parlen castellà al germà petit, i per això               

també li ha estat més fàcil al fill petit la integració a l’escola. 

Va a les reunions de pares de primària, i es queda fins el final, ja que parlen                 

amb català i no ho entén, però en acabar la reunió la mestra els explica als que                 

no parlen en català tot el que han dit. Altrament acompanya al fill petit a               

l’escola, si hi ha alguna cosa a comentar,  li diuen al moment. 
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3.2.2. Els  professionals 

Una vegada finalitzades les entrevistes amb les mares, hem volgut tenir           

entrevistes amb diferents professionals que estan més en contacte amb          

aquestes famílies que fan la transició, per a poder confrontar la percepció que             

tenen les famílies. També s’han realitzat entrevistes qualitatives, les quals han           

estat una conversa per a veure la seva percepció de la implicació i participació              

de les famílies magrebines, veure quines són les coses que si funcionen i             

quines han estat les majors dificultats. També han estat converses / entrevistes            

obertes, estructurades en els següents blocs: 

1. Freqüència amb la que es solen entrevistar amb les famílies? Qui sol            

acudir? Pare, mare o ambdós? Diferència si el seu fill va bé en els              

estudis o té comportaments disruptius? 

2. Principal comunicació que hi ha amb les famílies? Missatges, reunions          

de pares, tutories, cap estudis…? Per quin motiu sol ser, és en            

connotació positives o negatives? 

3. Aspectes que han ajudat i/o que podrien ajudar a acostar a les            

famílies al centre: altres famílies que els hi ho comuniquin,          

professionals dedicats més a l’atenció familiar: PTSC, treballador social,         

educador social, mediador intercultural, orientador… Propostes que       

consideren qua facilitarien la millor comprensió i acostament de les          

famílies. 

4. Referent. Quan necessiten ajuda per acostar-se a alguna família a qui           

recorren: professional extern, intern de l’escola, familiar de l’infant,         

serveis socials... Com ho fan quan han de convocar les famílies? per a             

què les solen convocar? obtenen resposta? com podrien millorar? 

5. Dificultats que s’han trobat alhora de treballar amb famílies immigrades.          

Han estat de comprensió, de temps material per a veure’s, competències           

de com acostar-se a elles, comprensió de quins són els seva forma de             

vida 
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De la mateixa manera han estat converses gravades, de les que n’hem extret el              

contingut més rellevant per a comparar i poder comentar les conclusions que            

hem tret de les entrevistes amb les mares. 

Tutora de 6è. CEIP Campanet 

La tutora és el primer any que està a n’aquest centre. Les famílies magrebines              

que ha tengut enguany en general han estat bastant participatives, tots els            

nins magrebins han anat de viatge d’estudis, menys una nina, que a            

l’entrevista amb la família els va voler convèncer i va ser el pare que va dir que                 

ell li deixava anar però era la nina que no ho volia, cosa que ella posa en dubte.                  

També és la mateixa família que no deixa anar a nedar a la filla, quan tots els                 

altres companys de classe sí ho fan. 

A les reunions solen venir un dels dos pares, indistintament. Ella no hi veu              

diferència. Sols amb una família li ha costat que venguéssin a la reunió per un               

tema greu de comportament que havia passat, ja que el pare treballa tot el dia               

fins tard, i la mare viu al Marroc. Al final hi va haver de quedar el director un                  

vespre, i no li van fer una devolució de com havia anat. Opina que és una                

qüestió més de voluntat que no de possibilitat horaria. 

A les tutories de principi de curs va donar moltes pautes a seguir alhora de fer                

la feina casa, i creu que hi ha hagut bona resposta. Moltes vegades venen a               

les 14h per a fer algun aclariment que no hagin entès, ja que també recullen               

altres germans, és una relació fluïda amb les famílies. 

Secretària del CEIP Campanet 

La secretària fa 8 anys que està a l’escola, i considera que allà on solen tenir                

més dificultats amb les famílies és al cicle inicial, quan s’incorporen a            

l’escola, ja que moltes mares parlen poc castellà, i per alguns infants és la              

primera incorporació al sistema educatiu. Sobretot es troben amb dificultats de           

límits i normes familiars. Altrament tenen alguns problemes d'absentisme a          
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infantil, ja que no és un cicle no obligatori, llavors sol intervenir el PTSC. Ella               

creu que a les famílies no els agrada que “els facin els comptes”. 

Referent al canvi de primària a secundària, els alumnes de 6è fan una sortida              

a l’IES per veure el centre i allà els expliquen el procediment de matrícula.              

Enguany han facilitat recollir els papers de matrícula a l’escola, per no haver-se             

de desplaçar a Sa Pobla, i són sobretot les famílies magrebines les que             

s’han preocupat de dur tot el que era necessari pel canvi de centre. També              

fan una reunió amb les orientadores de l’IES per veure els alumnes que tenen              

adaptacions, i valorar quins alumnes és millor que segueixin junts, quins és            

millor separar, per tal de garantir el seu desenvolupament tan social com            

acadèmic.  

A on han hagut de posar límits és quan els alumnes han de sortir del centre                

per anar al metge, moltes famílies els diuen als fills que surtin de l’escola i               

pugin a la plaça del poble per agafar el bus i anar a l’Hospital d’Inca (moltes                

famílies no tenen cotxe propi). L’equip directiu ha hagut de posar la norma que              

cap alumne pot sortir al metge si no el venen a cercar els seus pares, a                

excepció dels de 6è que ho poden fer amb una autorització.  

Quan tenen alguna dificultat amb alguna família, es posen en contacte amb            

Serveis Socials, que és qui coneix a les famílies i qui solen tenir un vincle amb                

la família. 

Considera que moltes de les famílies magrebines estan al punt que estavem la             

societat espanyola fa 50 anys i és per això en alguns punts és una societat               

més tancada. Valora molt la feina que han fet algunes tutores, les quals             

s’han implicat molt i han aconseguit una col·laboració per part de les famílies,             

com anar a la sortida de la platja de final de curs, disfressar-los per              

carnestoltes, venir a la piscina… 
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Orientadora de l’EOEP. CEIP Campanet 

Així com ens ha relatat l’orientadora, el que s’ha trobat més respecte a famílies              

marroquines és una dificultat idiomàtica. Quan ella els cita, els ha d’explicar            

conceptes de desenvolupament, aprenentatge... i tot i que li diguin que           

l’entenen, a vegades té la sensació que són conceptes abstractes i que les             

famílies no ho acaben d’integrar. Les principals dificultats que detecta als           

alumnes solen ser dificultats per un tema de desfasament de llenguatge i de             

vocabulari. El curs de 3 anys el conceben com un any d’adaptació i l’EOEP              

tampoc posa especial esment en les dificultats que es donen, però si alguns             

problemes persisteixen és quan comencen a intervenir, i sol ser a partir dels 4              

anys. 

Amb els alumnes que estan diagnosticats de NESE sí que tenen una relació             

més constant amb la família i fan un traspàs a l’IES del que s’ha fet amb                

l’alumne i el que necessita per a la seva posterior evolució.  

A les entrevistes solen assistir els pares (homes), no sap si és per una qüestió               

idiomàtica o pel fet de citar-lo l’EOEP, que és un tema més formal. Per tema de                

pautes parentals solen ser les tutores que ho treballen a les tutories, i a              

vegades ella fa entrevistes per reforçar el que ha dit la tutora. El PTSC que no                

té aquest centre com a preferent sols ha intervingut per temes d’absentisme,            

on ha de posicionar-se amb la importància de la regularitat a l’escola al cicle              

inicial. 

PTSC de l’EOEP 

És el PTSC dels municipis de Binissalem, Consell i Santa Maria. De professió             

treballador social. És un dels pocs PTSC que és treballador social, la resta són              

mestres. Considera que es nota si el PTSC té una formació social o sols és               

mestre, ja que té una òptica més familiar i comunitària. 

La majoria d’intervencions que ha fet ell han estat per absentisme, higiene,            

manca de supervisió familiar i radicalisme islàmic (molt puntual). 
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Referent a les famílies magrebines, s’ha trobat amb dos perfils molt diferenciat,            

per un costat amb famílies que no donen gaire importància al fet d’anar a              

l’escola, i al moment de passar a secundària, les al·lotes deixen d’anar-hi, ja             

que els pares passen pena de que vagin amb al·lots i que les puguin              

embarassar, així com també passa amb les famílies d'etnia gitana, i per altra             

costat ens trobem amb famílies que tenen molt a aportar a la societat i troba               

que donarien una lliçó a moltes altres famílies autòctones, però pel fet de ser              

migrants ja no se’ls valora igual. 

A la majoria d’entrevistes hi van les mares, però si és per parlar d’un tema               

seriós hi acudeix el pare. Ha notat que en entrevistes on hi ha desacords              

entre la parella, el pes del que pensa l’home queda patent. Segons la seva              

visió, el sistema familiar marroquí es bastant funcional ja que un membre de la              

parella es fa càrrec d’aportar ingressos i l’altra es fa càrrec de la cura de la                

casa i els infants, tot i que ha observat desajustos quan es donen manques de               

respecte entre la parella. Cal afegir que quan alguna dona vol sortir del seu              

sistema familiar, es queda a un limbo on no li dona suport ni la seva societat                

d’origen ni la societat d’acollida i es senten molt aïllades i amb molt de              

sofriment. 

De les iniciatives que seguiria potenciant serien les classes de llengua a on             

assisteixen moltes dones magrebines, ja que a part d’aprendre l’idioma          

d’aquí s’afavoreix que surtin de casa i permet als seus fills que visquin un altre               

model de família, ja que es treballen altres habilitats socials i de comunicació,             

d’empoderament de la dona i de criança positiva. Altrament continuaria amb les            

escoles de pares que ell ha posat en marxa on hi acudeixen sobretot famílies              

de minories ètniques. 

Segons el PTSC la inclusió de les persones migrades anirà en funció de la              

feina que tenguin en un futur, si tenen un desenvolupament laboral           

considerable, o són feines precàries, si hi ha una relació de respecte o de              

menyspreu… tot això afectarà a la seva integració. 

32 



Orientadora IES Can Peu Blanc, Sa Pobla 

L’orientadora de 1r i 2n d’ESO de l’IES Can Peu Blanc de Sa Pobla, de               

formació psicòloga considera que la majoria de famílies tenen una manca           

d’implicació a l’IES, però les magrebines i les mallorquines. Des de l’institut es             

dona facilitats per a comunicar-se amb les famílies a través de telèfon, mail o              

presencialment. El que ella diu a les famílies és que per a qualsevol dubte es               

posin amb contacte amb ells. A l’institut tenen 700 alumnes, però la família té              

sols 1, 2 o 3 fills. Citen a les famílies quan ja en duen més de 4 suspeses. Si                   

veuen un bon rendiment dels alumnes pressuposen que hi ha una família            

implicada al darrera. En molts dels alumnes magrebins, hi denota una           

deixadesa per part de les famílies. Moltes pensen que sols per dur els fills a               

l’IES ja compleixen amb la seva part. 

Quan a vegades estan citades les famílies i no compareixen, no avisen o             

arriben tard, per a ella és una manca de formalitat ja que hagués pogut citar a                

altres famílies en aquell moment. A la majoria d’aquestes reunions parlen de            

pautes a seguir a casa. Hi ha molts alumnes (80%) que sols fan un mínim molt                

petit de feina escolar, en canvi  una minoria sí que va fent feina a casa. 

Referent a la comunicació que sols és per a informar de coses que no              

funcionen de l’IES a les famílies no hi està d’acord, ja que diu que funcionen               

molt per agenda, i és allà on apunten les coses per a la família, coses que han                 

anat bé, notícies, etc. Ara bé, que els fills els ho mostrin a la família o no ja és                   

una altra cosa. 

Una de les propostes que plantejaria és que l’APIMA fes uns tallers familiars             

per implicar les famílies al centre, no sols a nivell acadèmic, sinó per a              

conèixer-nos uns als altres.  

Quan hi ha una incorporació d’un nou alumne fora de termini Serveis            

socials de Sa Pobla acompanya la família i fa un seguiment durant mig curs fins               

que aquell alumne està integrat al centre. 
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A nivell de pati sí que és cert que es relacionen magrebins amb marroquins i               

cada un amb els del seu poble, no ho valora com un gueto, sinó el fet                

d’ajuntar-se amb els iguals, ja que problemes de fer treballs amb parelles            

mixtes no en solen tenir, ja és una cosa superada. 

4. DISCUSSIÓ / ANÀLISI DE LES 

ENTREVISTES  
Tot i que de les entrevistes realitzades no se’n puguin extreure conclusions            

generalitzades, s’han analitzat alguns trets similars que hem trobat en elles,           

que relatem a continuació: 

Parlar l’idioma, la porta de la comunicació 

Totes les entrevistades donen molta importància al fet de conèixer i parlar            

l’idioma d'aquí per a poder-se comunicar amb l’escola. Les classes de           

castellà al municipi on viuen ha facilitat poder aprendre l’idioma d’una forma            

més ràpida. La televisió ha estat un altre recurs no formal a on aprendre el               

castellà. 

Podem trobar certes coincidències amb el que diuen els professionals, els           

quals també han considerat rellevant el fet d’entendre i parlar un dels dos             

idiomes, català o castellà. Les famílies es troben amb més dificultats en iniciar             

el seu procés d’escolarització al cicle infantil. És en aquest moment quan            

solen arribar a Espanya i tan les mares com els infants desconeixen l’idioma             

autòcton. Podem afegir que, a més, es troben amb dificultats per a l’enteniment             

de certes paraules de vocabulari, principalment per entendre conceptes         

abstractes (aprenentatge, desenvolupament…). Sobretot passa amb mares que        

no han tengut la oportunitat d’assistir a escola quan eren petites. 

Com ens han relatat la majoria de mares, al principi de l’escolarització és el              

pare dels infants el que ha fet d’interlocutor amb l’escola, ja que era qui tenia               
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més competències lingüístiques en aquell moment, degut a que en general           

treballava des de feia uns anys i havia desenvolupat habilitats de comunicació.            

Per part de la dona encara estava a la part inicial del seu aprenentatge              

lingüístic i per part de moltes en un inici d’empoderament arrel de les classes              

de llengua del municipi. Posteriorment són les mares el lligam entre família i             

escola, ja que en totes les ocasions són les que acompanyen als infants al              

centre educatiu i això ja facilita uns contactes freqüents, encara que siguin            

informals.  

Es desenvolupa un canvi substancial de les mares en com es relacionen amb             

primària quan hi acudeixen els primers fills que tenen, on no hi acudeixen tant              

freqüentment o no tenen una comunicació tan fluïda. En comparació a quan hi             

acudeixen els fills petits, llavors han pogut experimentar l’evolució dels fills           

grans, i afegint que ja saben parlar més castellà, la conseqüència és una             

comunicació més fluïda amb l’escola i més participació. És a n’aquest moment            

que valoren la importància d’estar present en el dia a dia de l’escola.             

Aquesta evolució es nota sobretot amb les dones que no havien anat a l’escola              

durant la seva infància, ja que no concebien del tot el funcionament dels             

centres educatius i la implicació que han de tenir les famílies. 

Les mares que si havien anat a l’escola durant la seva infància, han manifestat              

que el funcionament dels centres educatius del Raiguer és bastant similar a les             

escoles del Marroc, exceptuant la distància física o que aquí els mestres les             

avisen si les coses no van bé. Al Marroc la conversa ha de sorgir de la iniciativa                 

familiar. 

Podem afegir com element que no acaba de facilitar aquesta integració el fet             

que les famílies marroquines aprenen el castellà com idioma per a           

relacionar-se amb la societat i als centres escolars és el català l’idioma            

vehicular. Aquest és un detall que a algunes famílies les inmobilitza i els             

provoca una barrera més, en canvi per a altres ho viuen com a font de               

motivació per a seguir aprenent i voler entendre el que diuen els seus fills, ja               
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que entre germans molts es parlen en català. El que si queda patent és que a                

les reunions de pares no estan en igualtat de condicions que els altres. 

La comunicació positiva incentiva reaccions positives 

Així com hem observat que la relació i comunicació entre primària i família és              

molt més fluïda i freqüent, segons les mares, la comunicació amb els IES sols              

és a través de reunions grupals a principi de curs. De tutories sols n’hi ha si hi                 

ha problemes conductuals o dificultats de baix rendiment. El que ens indica que             

tota notícia extra que reben de l’IES és si les coses no van bé. 

Encara que les mares manifestin que la comunicació entre institut i família sols             

és si les coses no van bé, ho contradiu l'orientadora de l'IES de Sa Pobla, que                

ens relata que la comunicació amb les famílies és via agenda (positiva o             

negativa). Aquesta informació no ha estat percebuda per part de les famílies,            

potser és perquè els seus fills no els ho han fet arribar, o potser perquè no li                 

han donat importància per part de la família. 

Agafant la teoria de la comunicació humana de Watzlawick (1981), tota           

comunicació té un aspecte de contingut i un altre relacional. Si parlam en             

positiu des dels centres educatius, incentivam respostes positives a la família i            

que aquestes tenguin un predisposició en positiu cap als centres, en canvi si             

parlam del que no va bé, el que no funciona, posam el focus en el negatiu, i                 

generam una homeostasis del que no funciona. En relació a n’aquesta idea,            

consideram que la comunicació en positiu i del que sí funciona cap a les              

famílies hauria de ser més important i freqüent que la dels aspectes que no van               

bé. 

L’institut està en un altre municipi a on es resideix, per a la majoria de famílies, i                 

aquesta distància física és un factor que allunya les famílies del centre escolar             

i obstaculitza la fluïdesa d’aquesta comunicació. Moltes famílies ho resolen          

assistint-hi el pare dels alumnes, que tenen cotxe, i altres ho han de demanar a               
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serveis socials, veïnats o policia que els faci l’acompanyament, com podem           

veure amb KHA.HO que es va quedar vídua i no té cotxe. 

La percepció d’alguns professionals com l’orientadora de l’IES Sa Pobla, en           

relació a la implicació de les famílies, al igual que famílies mallorquines, com             

més elevat és el curs, més es van desentenent a nivell educatiu dels seus fills. 

D’altra banda Ruiz de Miguel (2001) comentaven que el fracàs escolar           

s’atribueix a factors externs al centre educatiu, com la família i no a aspectes              

de funcionament de centre. Per tant ens qüestionem com es pot fer un             

plantejament on cada sistema assumeixi la seva part de responsabilitat? 

Concloent aquest apartat, on valorar quin rol ha pot tenir el sistema familiar i              

quin el sistema educatiu, ens agradaria assenyalar que hem observat tant en            

famílies com en professionals que han estat utilitzant un model de           

“trasplantament” (Cunningham, 1988), allà on el centre educatiu diu a la           

família què és el que ha de fer quan les coses no van bé, o com han de seguir                   

el mateix model educatiu que s’estableix des de l’escola. En cap cas hem pogut              

observar que algú parlés d’un model horitzontal. 

El mirall de l’ànima 

La majoria de mares dona una rellevància especial a la comunicació que            

estableixen amb els seus fills, és el que valoren i observen més quan estan a               

secundària, ja que deixen de fer tutories rutinàries. Observen el seu estat            

d’ànim, és com un baròmetre. Aquí es pot observar com es basen en el que               

elles veuen, senten i els hi expliquen els seus fills, ja que si les coses no van                 

malament, no tenen notícies per part de l’IES. D’alguna manera volen seguir            

sent-hi presents i assumint una supervisió. Per tant posen en pràctica la teoria             

de la comunicació humana de Watzlawich (1981): és impossible no          

comunicar. 

Volem destacar la manera que elles tenen de saber com estan els seus fills, en               

varies entrevistes han manifestat que és observant-los i en altres parlant amb            
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ells, el que implica que hi ha molta comunicació ( a excepció d’algunes). Podem              

interpretar i posar en valor que el fet de passar tantes hores a casa tenint cura                

dels infants, desenvolupen aquesta habilitat d’observació i comunicació. També         

es pot relacionar amb l’educació i aprenentatge que han tengut de petites, quan             

eduquen de forma diferent al Marroc als nins i les nines. Aquestes darreres les              

eduquen en un rol d’observació, servicialitat i passiu (Rascón, 2012). 

Al passar el temps i observar com els seus fills grans han passat a secundària,               

en el moment que els fills petits s’incorporen a primària, les mares tenen un              

coneixement més gran del funcionament de l’escola i en general la comunicació            

s’ha tornat més fluïda amb els centres educatius, afegiriem que s’han           

empoderat a nivell idiomàtic, i moltes vegades han perdut la por a manifestar             

la seva opinió. És a n’aquest moment que els fills grans estableixen un nou rol               

de cara als més petits i assumeixen certes responsabilitats de cura,           

d’aclariment del que està passant, d’alguna carta, ajuda alhora de fer els            

deures, etc. Per tant el nivell sistèmic els rols que van assumint els             

membres de la família va canviant a mesura que els fills es fan grans. 

La xarxa que ens sosté 

Entenem que la xarxa de suport que algú va obtenint és important pel             

desenvolupament personal, però encara més quan anem a viure en un altre lloc             

on no és el propi. Seguint la hipòtesi inicial, on partiem del fet que pot ser més                 

fàcil una integració a un municipi petit on les relacions són més de tu a tu, hem                 

observat per exemple a la família d’Alaró, que és la única marroquina en el              

municipi, on en comptes de ser una motivació per a relacionar-se amb altres             

famílies del municipi, ha fet que es senti més aïllada i li sorgeixin dificultats per               

establir confiança amb altres famílies o professionals. La conseqüència ha estat           

un sentiment de bloqueig alhora d’anar a l’escola. En contraposició, la família            

de Binissalem, que tampoc ha tengut una xarxa de suport del país d'origen, ja              

que no es relaciona tant amb altres famílies magrebines, ha estat un impuls per              

aprendre l’idioma a través de la televisió, relacionar-se amb altres famílies,           
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migrants o no i tenir una participació més activa, per exemple formant part de              

l’APIMA, és la única que en forma part de les mares entrevistades, això ho              

podem relacionar amb el nivell social i educatiu que té la família. 

El capital social, així com es comentava a l’estudi de “famílies amb veu”             

(Comas et al., 2014) , influeix alhora de com es relacionen les famílies amb              

l’escola i amb els seus iguals, a més de quines projeccions de futur fan de cara                

als seus fills. Moltes de les mares amb un capital social i educatiu més elevat               

han donat importància a treure bones notes, però també ens han fet reflexions             

tan vàlides com que si a casa es transmet respecte, els fills tendran aquest              

valor integrat. També han estat les que han vist que hi havia certes conductes              

de discriminació per part d’altres alumnes o que a la classe no hi havia una               

cohesió de grup. Són aquestes les mateixes mares que se’ls ha sentit més             

segures del que pensaven i a la vegada més clares alhora de transmetre la              

idea. 

Un dels aspectes i que trascendeix a l’escola, és la importància que moltes             

mares han manifestat a que els seus fills es relacionin amb el grup d’iguals              

fora de l’escola, o participin en activitats extraescolars, com ara el futbol            

amb l’objectiu de fomentar la seva integració al municipi. Algunes han estat            

una iniciativa sorgida d’observar les necessitats dels seus fills. Aquestes          

iniciatives de participar en diferents activitats extraescolars, ha col·locat a les           

famílies nouvingudes en una posició d’igualtat a les famílies autòctones i han            

creat unes sinergies positivistes entre comunitat - escola - família. Altrament           

han creat un efecte dominó per a altres famílies on han denotat la importància              

de participar en activitats normalitzades del municipi. 

Aquest punt ens agradaria comparar-lo amb la percepció que tenien les mares            

andaluses, que consideraven que aquí es sobreprotegia als infants (Rascón,          

2012), i ens agradaria comentar-ho com la frase que ens va dir KHA.HO de              

Campanet, la qual hi ha coses que no està d’acord amb el que fa la seva filla,                 

però intenta fomentar la seva autonomia i escoltar les seves necessitats i            

reivindicacions com a jove educada a un país occidental. 
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La majoria de les mares no fan èmfasi en cap de les figures professionals              

revellants per a elles que no siguin les tutores. No mencionen ni directora, ni              

orientadora, ni PTSC, a no ser que sorgís algún conflicte. El que si han              

remarcat algunes professionals i mares és el vincle que estableixen algunes           

tutores o mestres amb els alumnes, els quals afavoreixen i potencien la seva             

implicació en activitats del centre. 

Ens agradaria destacar el moment que hi ha hagut algun problema de relació             

entre companys, com les relatades per les mares de rebuig alhora del pati o              

de manca de cohesió del grup classe. En alguns casos ha estat serveis             

socials que ha intervingut perquè estaven treballant altres temes amb la família            

i això ha afavorit crear un clima de confiança per a poder-ho expresar. Són              

aquests temes d’inclusió que valorem de vital importància per afavorir la           

integració de les famílies i els alumnes migrants. Valorem que les famílies ens             

ho han comentat, però no van ser recollides les seves necessitats en el             

moment que més ho necessitaven.  

Amb això podem afegir que si hi ha alguna figura social de referència al              

centre educatiu, a qui tan alumnes, docents com famílies puguin expressar les            

seves inquietuds, problemàtiques, suggerències, etc… afavoreix crear un espai         

de confiança i recollida d’aquests aspectes que a vegades han quedat sense            

abordar. Tendria la funció de vetllar pel benestar i integració d’aquests tres            

elements. 

Perquè no arriba l’APIMA a algunes famílies? 

L’APIMA és poc coneguda entre les entrevistades, sols una de les mares            

entrevistades està a l’APIMA, amb l’objectiu de donar suport a l’escola. S’ha de             

dir que aquesta mare és de les que té un nivell educatiu dels més alts. Les                

altres o no saben què és o no entenen per a què serveix, ja que tampoc fan                 

servir o no necessiten les activitats que organitza. Podem relacionar-ho amb el            

rol de cuidadores que tenen les dones magrebines, ja que moltes d’elles no             

treballen i la majoria de les activitats que organitzen les APIMA és per poder              
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deixar al seus fills coberts en els moments que es treballa. Si partim d’una              

situació econòmica precària, com moltes d’elles han reconegut, és normal que           

no es prioritzi aquesta despesa. 

Contràriament a que no participin de l’APIMA, com alguna d’elles ha manifestat,            

si que valoren positivament el fet que els seus fills puguin participar en             

activitats d’horabaixa. Si són organitzades per l’APIMA sí que tendria sentit           

que en fossin sòcies, però si a les activitats que participen són altres, com el               

futbol, llavors és normal que prioritzin pagar a l’altre lloc. 

Encara que no formin part de l’APIMA, moltes d’elles si que mantenen una             

relació amb les altres mares i pares de la classe, tan presencial quan deixen els               

infants al centre com pel fet d’estar al mateix whatsapp. És una eina de              

cohesió i que posa a tothom en el mateix lloc, encara que com que molts               

missatges estan en català, senten inseguretat per a participar-hi i hi tenen un             

rol sols d’observadores. Així i tot entre fills i el google traductor es van informant               

de mica en mica del que diuen. 

Del patriarcat a l’empoderament de la dona 

Hem pogut denotar que les dones de la cultura marroquina a vegades no             

expressen el que pensen o el que els preocupa, entenem que moltes            

vegades és pel fet que han estat educades vers un rol passiu i no actiu.               

Aquesta ha estat una de les dificultats (no expressades en les seves paraules,             

però si observades per part de l’entrevistadora), on en alguns casos, han            

experimentat un conflicte a l’entorn escolar, però no ho havien manifestat en el             

moment que havia passat. Podem afegir que a l’explicar els seus problemes            

o dificultats, senten que poden molestar a altres persones o professionals,           

així com relata KA.AL. Aquest tret pot venir influït per la cultura patriarcal i de               

submissió que han estat educades algunes d’elles.  

A les entrevistes han pogut manifestar dificultats que havien detectar o viscut al             

llarg de l’escolaritat del seus fills, com la manca de cohesió de grup classe,              
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rebuig al pati per part de companys de l’escola, o inclús desconeixement de             

quin comportament havien de tenir al principi de l’escolaritat en relació a            

l’escola. Cosa que posa de manifest el fet de si hi hagués un referent familiar               

de confiança, com proposava Comas et al. (2014) hagués estat la persona a             

qui manifestar aquest malestar i poder intervenir en el que estava succeint. 

Així com diu Carrasco et al. (2009) s’ha de fomentar una cultura            

d’empoderament de les famílies. En el cas de secundària és el pare que sol              

anar a l’institut, que és qui té més facilitat de transport i segons la majoria de                

mares entrevistades parla millor castellà. Per tant els pares són els que han fet              

d’interlocutors al principi de l’escolarització, i a secundària. Aquí queda          

palès que tot l’empoderament aconseguit fins llavors per part de la figura            

materna a primària, torna a quedar en segon pla. Aquest fet es pot relacionar a               

la inèrcia que porten d’origen, on és el pare el que fa d'interlocutor a les escoles                

del Marroc, i on a Espanya sol ser un nou rol adquirit per les mares (Rascón,                

2012). 

El PTSC entrevistat és el que ha posat de relleu el capital social que tenen               

algunes famílies migrades, on moltes vegades, sols pel sol fet de ser migrades,             

se les engloba dins un mateix sac com si totes les famílies migrants venguessin              

amb el mateix bagatge educatiu i cultural, i no és així. Proposa que d’elles ens               

podriem nutrir de la seva informació, valors i participació, per aportar a altres             

famílies o a la societat en general. 

Les diferències entre el rol masculí i el femení quan van a les entrevistes,              

queda palès tan pel relatat per alguns professionals com per les mares. Quan             

s’han de prendre decisions importants és el pare el que hi va. Per tant moltes               

vegades no es poden prendre decisions sense que ell hi sigui, com diu             

l’orientadora de l’IES Can Peu Blanc, de vegades per una qüestió idiomàtica i             

altres per una qüestió de gènere cultural, així com menciona Rascón (2012),            

moltes de les dones marroquines passen de dependre de les decisions del pare             

a dependre de les decisions del marit. En aquest cas es torna a col·locar el rol                

masculí en una posició de superioritat o de major importància, deixant enrere            
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tot el camí que ha realitzat la mare en el seu dia a dia com a responsable de la                   

cura dels infants i les seves relacions diàries amb l’escola. Referent als rols que              

cada un estableix, voliem mencionar el fet que el PTSC hagués considerat la             

distribució de rols “tradicionals” (Rascón, 2012) com un aspecte de          

manteniment funcional i sistèmic de la família, on un es fa càrrec d’aportar             

diners a casa i l’altra de la cura dels infants i de la llar, sempre i quan hi hagi                   

respecte entre els membres, i no un aspecte de superioritat de l’home cap a la               

dona. 

Efecte pigmalió 

Relacionat amb els missatges que donem com a famílies o com a docents,             

estem influïnt en les expectatives que els propis joves vagin tenint en relació a              

ells mateixos. A l’estudi de Fernández-Larragueta et al. (2017) queda patent           

que els missatges o les intervencions que es fan amb l’objectiu d’afavorir la             

integració de les alumnes migrants, creant grups de suport aïllats del gran grup,             

du com a resultat que les expectatives de futur de les pròpies alumnes siguin              

més baixes del que podrien ser inicialment. Això ho comparem amb el            

comentari del PTSC on posava en valor el llegat que moltes famílies porten a              

sobre, i sols pel fet de ser migrants ja no se’ls hi dona la oportunitat que puguin                 

desenvolupar-ho més o donar-ho a conèixer. 

Alguns professionals denoten canvis del que si poden fer les al·lotes           

magrebines i els al·lots magrebins, canvis diferenciats en funció del gènere,           

però aquests canvis van més en funció de la família que no tant com una cosa                

generalitzada. Sobretot ho han comentat fent referència al fet d’anar de viatge            

d’estudis, anar a la piscina amb la classe, o el fet de dur mocador, on algunes                

de les alumnes fan una transformació al canviar de primària a secundària i             

d’altra manera algunes es posicionen a no dur-lo. Molts d’aquests elements           

més conductuals, vendria lligat al missatge que se li dona des de casa, si              

aquest és molt contradictori al que elles es troben a la societat d’acollida els pot               

crear una gran dicotomia, en canvi si aquest dona suport a l’esforç de             
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superació, ajuda a que les joves puguin creure i superar les expectatives            

creades en elles mateixes.  

Per això resaltem el missatge d’empoderament que han de tenir els centres            

educatius en vers els alumnes i les famílies, i poder partir d’un model             

horitzontal (Cunningham, 1988) on es posi en valor i sigui considerat com a             

vàlid les capacitats, saber i competències de les famílies. 

5. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA 
Després d’analitzar com viuen les mares magrebines la transició de          

primària a secundària dels seus fills, havent observat les necessitats          

expressades, o les interpretades per l’entrevistadora, s’ha conclòs que moltes          

de les respostes anaven relacionades amb la comunicació, tant amb els           

centres educatius com en el seu nucli familiar.  

Es valora que hi ha intervencions que haurien d’iniciar-se a primària i tenir             

una continuació en la transició cap a secundària, donat que és un procés             

continu, i és a l’inici quan hi ha més predisposició familiar a participar. 

Per tal de pal·liar les necessitats detectades a les entrevistes i amb els             

objectius com millorar la cohesió social, incentivar la participació de les           

famílies migrants, empoderar a les famílies per obtenir una comunicació i           

participació més fluïda, es proposen 3 estratègies d’èxit educatives per          

aconseguir una escola inclusiva entre els diferents elements del sistema          

escolar (alumnat - famílies - docents): 

1. Fomentar el coneixement de l’idioma: classes i intercanvi lingüístic. 

2. Incentivar un referent social familiar a nivell d’escola i d’institut. 

3. Fomentar activitats per a promoure el coneixement de les cultures. 
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Imatge 8. Les tres estratègies de la proposta del TFM. Elaboració pròpia 

5.1. L’idioma, font de connexió 

Ens agradaria focalitzar-nos en la importància que li han donat tant les mares             

com els professionals a la comunicació. Veim que elles mateixes han fet un             

canvi alhora de comunicar-se amb l’escola quan els seus fills van començar            

l’escolarització, ja que era el moment que sabien menys castellà i desconeixien            

el funcionament del sistema educatiu, en comparació a com ha estat           

posteriorment on s’hi han trobat més còmodes, es saben expressar millor i            

coneixen quin és el funcionament a seguir.  

Totes les dones donen molta importància al fet d’aprendre l’idioma d’aquí,           

algunes ho han fet a través de la TV i altres a través de classes de llengua que                  

ofereixen els ajuntaments. Pel que proposariem, que als municipis on hi ha un             

grup de famílies amb dificultats d’expressió idiomàtica i cultural, es puguin crear            

o mantenir classes de llengua, i així com han comentat moltes entrevistades,            

incloure-hi els temes transversals com puguin ser habilitats parentals,         

empoderament, coneixement del funcionament escolar, igualtat de gènere, etc..         

Per a fer aquest aprenentatge es pot utilitzar material visual com el d’Educam             
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en Salut (Melià, 2010), creat expressament per a treballar habilitats parentals           

amb famílies que encara no tenen una competència lingüística. 

En el moment més necessari per donar suport en aquest aprenentatge és en el              

moment de la incorporació al sistema educatiu, a infantil, ja que és quan tan              

elles com els professionals han remarcat que hi ha més dificultats, i si s’inicia              

bé el procés educatiu té més possibilitats de que progressi amb èxit i hi hagin               

més suports familiars ferms durant tota l’escolaritat. Aquesta proposta podria          

ser conjunta per part d’educació amb els ajuntaments. Actualment al Raiguer           

s’imparteixen classes de llengua per a migrants a diferents municipis que han            

apostat per aquesta línia: Binissalem, Búger, Campanet, Lloseta i Santa Maria. 

És important anotar que el perfil de la persona que ensenya l’idioma ha de              

ser específic, ja que no és el mateix aprendre un altre idioma diferent al propi               

quan has estat escolaritzat, a alfabetitzar-se en una llengua que no sigui la             

materna. S’ha de tenir en compte que algunes de les dones que resideixen al              

Raiguer provenen del Rif, i duen associats uns condicionants culturals i           

masclistes. Per tant afavorirà que la persona que dugui a terme aquestes            

classes pugui conèixer la cultura i l’idioma àrab o amazic, al tractar-se de             

població magrebina, així com passa actualment amb la mestra que tenen a les             

classes de llengua de Binissalem i Santa Maria, que és filòloga àrab .  

Per a reforçar aquesta iniciativa tindrem en compte a la comunitat, per tant si              

les classes de llengua poguessin anar lligades a un intercanvi de parelles            

lingüístiques entre mares que duen els seus fills a la mateixa escola,            

d’aquesta manera incentivam que aprenguin un idioma d’una forma interactiva i           

a la vegada vagin creant xarxa social al propi municipi. El fet de conèixer              

mares de la mateixa escola, fa que les nouvingudes puguin tenir un            

acompanyament i relació constant en els diferents processos que es fan a            

l’escola, com passa a Catalunya on hi han famílies d’acollida (Comas et al.,             

2014). Aquesta iniciativa encaixa dins el projecte de Binissalem Ciutat          

Educadora, on ja hi ha una consciència comunitària del que implica educar i             

just fa un any que s’han posat en marxa les classes de llengua per a dones                
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magrebines. La iniciativa podria ser fruit de la coordinació de diferents agents            

de la comunitat educativa: APIMA - PTSC - mestra de les classes - mediadora              

intercultural. 

5.2. Referent social - familiar al centre escolar 

Com hem pogut percebre a les diferents entrevistes, algunes mares no           

s’havien permès manifestar dificultats de relació o d’enteniment cap a          

l’escola. Volem afegir que és en el moment inicial d’incorporació al sistema            

educatiu, el període que han manifestat, tant mares com professionals, més           

desconeixement i inseguretat alhora de saber com relacionar-se les famílies          

amb l’escola. Per tant agafant la proposta que fa Comas et al. (2014),             

proposariem incloure un tutor per família durant tota l’escolaritat, per tal de            

facilitar aquest acompanyament i estar més pendent de les necessitats de           

l’escola com de la família. 

Baix el nostre punt de vista hauria de ser algun referent d’àmbit social             

(treballador social, educador social o psicòleg social), qui estigui format en           

tècniques d’intervenció familiar, intervenció socioeducativa amb la       

família, habilitats de comunicació, relació d’ajuda i resolució de conflictes          

entre d’altres on pugui fer un abordatge sistèmic (contingut impartit als graus            

universitaris d’educació i treball social). Emfatitzam que aquesta figura sigui          

d’àmbit social, donat que s’ha observat que algunes mares no manifestaven el            

seu malestar al centre, ja que no volien “molestar”, o no havien contemplat el              

fet que poguessin dir coses que no els semblaven bé, en relació a com es               

relacionaven els seus fills amb els iguals. Demandes que moltes vegades           

havien passat desapercebudes pel sistema educatiu i ens agradaria posar-hi          

esment. Partim de la hipòtesi que si a l’iniciar l’escolaritat dels infants, les             

famílies estableixen un vincle de confiança amb una figura referent a l’escola,            

es dona cabuda a un coneixement més proper de les famílies, de les seves              

necessitats, dificultats, punts forts, etc… i si arriba el dia que s’han de tractar              
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dificultats socials, familiars, de relació, etc… al tenir un vincle previ creat, la             

intervenció és molt més efectiva i implica molts menys recursos i esforços. 

Dins aquesta estratègia es pot fer una intervenció sistèmica i preventiva en            

l’àmbit social i familiar dels alumnes, per exemple en quant a pautes parentals,             

incorporant tècniques pròpies d’aquesta branca, com la metodologia        

centrada en solucions, realitzant visites domiciliàries, a vegades necessàries         

per tal d’establir el vincle amb les famílies, etc. El més important és que seria               

un referent a qui les famílies li podrien traslladar les seves preocupacions i             

dubtes, i en definitiva acabaria de donar forma al pilar que representa            

l’educació dins el sistema d’Estat de Benestar, incorporant aquesta part          

preventiva i social. 

De figures socials ja n’hi ha dintre els sistema educatiu de les Balears, el PTSC               

(Professors Tècnics de Serveis Comunitaris) a primària i TISOC (Tècnic          

d’Intervenció Sociocomunitari) a secundària. Tant un tècnic com l’altre ja          

formen part del sistema educatiu, el segon, pla pilot del curs 2017/18 es             

contracta del borsí d’educadors socials del Govern Balear, per tant ja tenen            

aquesta formació social a la que ens referíem. En canvi a la figura de PTSC hi                

poden accedir tant treballadors socials, educadors socials com mestres. Dels          

municipis on hem fet les entrevistes sols comptem amb 3 diferents PTSC,            

assignats a diferents centres / àrees, i de TISOC el curs que ve se n’assignarà               

un a l’IES Can Peu Blanc de Sa Pobla. Ens agradaria destacar que la figura del                

TISOC, té entre les seves funcions, dues que trobem essencials per aquesta            

estratègia:  

● “Col·laborar i impulsar la xarxa de coordinació socioeducativa entre el centre           

educatiu, els serveis socials comunitaris, la conselleria competent en matèria de           

menors i família, els serveis sanitaris i les famílies.  

● Implicar les famílies amb alumnes al centre educatiu en situació de vulnerabilitat o             

risc organitzant activitats informatives i formatives, especialment en competències         

parentals.” 

(http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/TISOC/) 
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Emfatitzem la funció de xarxa de coordinació socioeducativa, ja que valorem           

que el PTSC i el TISOC haurien de ser una continuació una figura de l’altra,               

sobretot quan estem parlant de la mateixa família que té fills que van a les dues                

etapes, on s’establís una xarxa de col·laboració i coordinació per a fer una             

intervenció conjunta des dels centres educatius, on no sols es mirés a            

l’alumne com a element aïllat que està al centre, sinó que es tengués la              

perspectiva familiar sistèmica, on tots els fills de la mateixa família           

participaran en un moment o altre del sistema educatiu. La seva funció aniria             

dins un model horitzontal (Cunningham, 1988), on es tractaria d’entendre i           

empoderar a les famílies en el que si fan bé i no en dir-los sols el que els                  

manca o han de modificar. 

Volem deixar patent que això representa una aposta política, i ajudaria a            

millorar la qualitat d’educació, per reforçar el paper que tenen les famílies            

dintre d’ella. Pel que requereix incorporar més professionals amb dedicació          

horària als centres per a poder intervenir des de la prevenció. El fet de tractar               

les problemàtiques en el moment en que sorgeixen, i des d’un àmbit tan             

normalitzador com són els centres educatius, pal·lia moltes dificultats que          

puguin sorgir en un futur. La prevenció estalvia intervencions futures quan la            

situació està més agreujada i els infants ja pateixen unes conseqüències. 

5.3. Activitats de coneixement cultural 

Per acabar de reforçar les diferents estratègies, ens agradaria incorporar algun           

element comunitari, i agafant les propostes que realitza Bradford (1995) sobre           

comprendre el bagatge cultural i l’estil de vida de les famílies amb les que              

es treballa, la darrera proposta seria conèixer en profunditat les cultures que            

ens envolten i sobretot donar-ho a conèixer als seus companys.  

La primera proposta aniria dirigida a infantil i primària on es pugui realitzar             

alguna setmana cultural, amb la participació de les famílies. La figura social            

que impulsaria aquesta proposta seria el PTSC, si té la dedicació horària que             

hem comentat prèviament. Centrant-nos en les mares magrebines del Raiguer,          

49 



la proposta aniria lligada amb les classes de llengua, el fet de que siguin les               

mateixes mares que estan aprenent l’idioma d’aquí, és una manera          

d’empoderar-les i veure que el que estan aprenent té un resultat pràctic.            

Altrament podria estar reforçada tant per la parella lingüística que té la mare o              

mares que realitzen les classes. Les propostes classificades per cicles escolars           

serien les següents: 

A infantil on necessiten que sigui una activitat més manipulativa podria ser fer             

pa, veure els vestits típics que porten a les seves festes i que els infants se’ls                

poguessin assajar, posar-se henna a les mans, i tastar el pa que han cuinat… 

Al primer cicle de primària, quan aprenen a escriure, s’ensenyaria l’alfabet           

àrab i que cada alumne escrivís el seu nom en àrab, podrien aprendre les              

quatre frases bàsiques en àrab i com contestar-les, fomentant així l’expressió           

oral i escrita. Per acabar jugar a joc de pati del seu país. 

Al segon cicle de primària, que ja estudien més geografia, podrien veure les             

diferents ciutats o zones d’on són les famílies que hi ha a l’escola, quina              

bandera té el país, com es diu originalment el país en el propi idioma, veure               

quina moneda utilitzen i com es diuen i s’escriuen els números en àrab. I per               

acabar que ens expliquéssin un conte típic del Marroc. 

Si aquestes activitats s’han anat treballant durant primària, facilita que els           

alumnes i les famílies estiguin acostumats a tenir un rol actiu i de             

participació, on donar a conèixer la pròpia cultura i aprendre de les altres.  

A secundària seria el TISOC el referent a proposar la setmana cultural, el qual              

ha estat en coordinació amb el PTSC, que pot donar continuïtat al que ja s’ha               

iniciat a primària. Tinguent en compte que a secundària les famílies no            

participen d’una forma tan activa, però ens interessa tenir-les connectades, la           

proposta seria donar a conèixer les diferents tradicions que acompanyen a la            

cultura musulmana, com el Ramadà, quines implicacions i simbologia té per           

un musulmà, les diferents festes que es celebren, com la festa del xot (Eid al               

Adha) o la festa final de Ramadà (Eid al Fitr). Aquesta part a secundària tendria               
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una doble finalitat, per un costat serviria pels propis alumnes de famílies            

magrebines puguin conèixer la seva pròpia cultura, fet que a vegades entra            

en conflicte en aquesta edat, parlar amb les seves famílies, estructurar les            

idees que els hi donen per ser capaços de transmetre-ho als companys i             

desenvolupar l’expressió escrita i oral. I per altra costat s’aconseguiria l’objectiu           

de conèixer una de les cultures dels companys, veïnats, alumnes amb els que             

convivim. 

Volem relacionar la teoria de la comunicació humana, on tota comunicació té            

part d’informació i part de relació (Watzlawich, 1981), amb el que han            

comentat moltes mares, que sols reben notícies de l’institut quan les coses no             

van bé. Ens agradaria potenciar que hi hagi un foment de la comunicació             

positiva per part dels instituts cap a les famílies perquè puguin positivar la             

relació que tenen i la predisposició i els missatges que donen cap als seus fills.               

Per tant no seria sols una relació per a donar informacions negatives, així com              

ho perceben ara les mares, sinó també per a donar a conèixer els avenços que               

es fan i implicar-les en el que fan els seus fills, i que elles siguin partíceps                

d’aquesta comunicació. 

Pel que relata l’orientadora de Sa Pobla, la qual fomentaria que les famílies             

tinguessin una proximitat amb el centre. La proposta que plantegem seria           

dotar de contingut un blog de classe, connectat a la web del centre, on es               

vagin penjant les diferents iniciatives i informacions del que es va fent a l’institut              

i a la classe. D’aquesta manera les famílies podrien tenir un seguiment i             

coneixement del que fan els seus fills a l’institut. A la vegada els propis              

alumnes aprenen a utilitzar el blog digital i mostren a les seves famílies el que               

fan des de un caire positiu. Aquesta tasca la podrien realitzar el grup classe              

conjuntament, amb l’objectiu de donar valor i ser conscients del que estan            

treballant a l’aula. Amb el que aconseguiriem fomentar la cohesió de grup, el             

treball en equip i utilitzar una metodologia centrada en solucions / veure            

el costat positiu que té una classe. També per a fomentar que els joves              

expliquin a les seves famílies coses positives que realitzen al centre. Podria            
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ser en un format més creatiu, incorporant noves tecnologies, utilitzant          

manualitats i fent-ne fotografies, es podria fer tant una exposició a l’IES com             

penjant-ho a la web de l’institut. L’objectiu final és fer un canvi de mirada, i la                

informació del que arriba a les famílies sigui molt més tot el que realitzen a               

l'institut, en comptes del que no funciona. 

5.4. Avaluació de la proposta 

Amb l’objectiu d’avaluar si les diferents estratègies posades en marxa han           

ajudat a aconseguir els objectius proposats com obtenir un centre educatiu més            

inclusiu, aproximar les famílies als centres educatius, millorar les competències          

lingüístiques de les persones nouvingudes, tenir un coneixement més gran de           

les cultures que ens envolten, i valorar quin impacte ha tengut a la xarxa              

educativa, es durà a terme una avaluació qualitativa de les parts implicades,            

passant enquestes de satisfacció: a les mares participants de les classes, a            

les parelles lingüístiques, a l’alumnat i famílies participants a les setmanes           

culturals, als docents i a les famílies ateses pel PTSC i TISOC (Veure             

annexes). 

Per avaluar el grau de satisfacció de les mares magrebines que assisteixen a             

classe, hem de tenir en compte que algunes d’elles s’estan alfabetitzant, i altres             

tendran poques competències lingüístiques. Pel que farem una avaluació més          

pràctica i visual amb els dits d’una mà (veure annexes), d’aquesta manera            

obtendrem la seva opinió i a la vegada elles s’aniran habituant a donar-la.  

6. CONCLUSIONS 
Considerem que aquest TFM és d’interès per a la comunitat educativa de la             

zona del Raiguer (escoles, instituts, serveis socials, APIMA…), ja que s’han           

tengut en compte els recursos existents en el territori a nivell educatiu. De la              

hipòtesi inicial plantejada, hem constatat que és més fàcil la integració de            
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famílies migrades en municipis petits, tot i que algunes seguiran requerint el            

suport dels professionals.  

La proposta realitzada s’ha fet amb l’objectiu d’obtenir centres educatius més           

inclusius, on les famílies es sentin interpel·lades a participar-hi. Posa el focus            

en la participació de tota una xarxa educativa, posant especial esment en les             

famílies migrants. Per a promoure aquesta xarxa i treballar des de un            

enfocament sistèmic s’emfatitza la presència d’uns referents socials a dintre          

el centres educatius, el PTSC a primària i el TISOC a secundària, el que pot               

ser una limitació, ja que implica una inversió i aposta política d’aquestes            

figures. Des del nostre punt de vista aquesta inversió ajudarà a pal·liar les             

desigualtats de les que parteixen algunes famílies i alumnes, i prevenir futures            

intervencions. Al Raiguer ja hi ha una aposta dels ajuntaments en aquesta            

direcció, amb l’existència de grups de classes de castellà per a dones            

migrades, i es proposa ampliar el seu diàmetre per connectar-ho amb els            

diferents elements que hi ha a la comunitat: centres educatius, APIMA, parelles            

lingüístiques, setmanes culturals, etc. 

Com a limitació s’ha observat una actitud de les mares entrevistades molt            

cauta, on algunes vegades els ha costat donar la seva opinió d’alguna cosa             

que no estaven d’acord amb el centre educatiu o expressar alguna necessitat al             

respecte, aspecte que ha pogut afectar a la consecució dels objectius           

proposats. El que ha suposat que s’haguessin de clarificar alguns punts amb            

elles o treure conclusions a partir de l’observació del llenguatge no verbal i de              

la interpretació del narraven. 

Una vegada finalitzat aquest TFM, s’han observat altres possibles línies          

d’investigació a seguir: com afecta l’educació d'origen que han tengut les           

mares migrades en l’educació dels seus fills, quines estratègies repeteixen i           

quines modifiquen, analitzar els elements que ajuden a empoderar a les dones            

magrebines, o quins són els factors que han ajudat a alumnes d’entorns            

desafavorits a finalitzar els seus estudis a cicles formatius o graus universitaris,            

com exemples d’èxit. 
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9. ANNEXES 

9.1. Enquesta de satisfacció classes de llengua per a 

persones migrants  

Per a fer una avaluació visual i fàcil, on la simbologia de cada dit ens ajuda a                 

entendre el que volem expressar, utilitzarem els dits d’una mà, en comptes            

d’enquestes de satisfacció en paper. 

 
Imatge 9: Elaboració pròpia 
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9.2. Enquesta de satisfacció a parelles lingüístiques 

1. Data en la que hem iniciat l'intercanvi lingüístic: _______________ 

 

2. Data en la que hem finalitzat l’intercanvi: ________________ 

 

3. Freqüència amb la que ens hem trobat 

a. Setmanal  

b. Quinzenal  

c. Mensual 

d. De forma puntual 

 

4. Lloc en el que hem fet les trobades 

a. Casa meva  

b. Casa seva 

c. Lloc públic  

d. Hem anat variant 

 

5. M’he sentit reconfortada per ajudar a aprendre l’idioma a una altra 

persona 

a. Sempre 

b. Freqüentment 

c. Algunes vegades 

d. Rarament 

e. Mai 
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6. He conegut aspectes de la persona i la seva cultura que desconeixia 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

7. Temàtiques tractades durant les converses: 

a. L’escola 

b. La família 

c. La vida al Marroc 

d. Com és la vida al nostre municipi 

e. Altres 

 

8. M’agradaria continuar amb l’intercanvi lingüístic 

a. Si, amb la mateixa parella 

b. Si, però amb una altra parella 

c. Si, però no tant sovint 

d. Com experiència m’ha estat suficient 

e. No ho vull repetir 

 

9. El que més m’ha agradat de l’experiència 

 

 

 

10.Propostes de millora 
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9.3. Enquestes per a docents  

Nom de l’alumne: _________________ 

 

Número de tutories / entrevistes: _______________ 

 

1. En quins projectes ha participat la família durant el curs: 

a. Classes de llengua per a persones migrades 

b. Parelles lingüístiques 

c. Setmana cultural 

d. Intervenció amb el PTSC 

e. Intervenció en Serveis Socials 

f. altres ____________________ 

 

2. Necessitats detectades a l’alumne/a 

a. No detectam necessitats especials 

b. Necessitats idiomàtiques 

c. Manca de límits i normes 

d. Necessitats acadèmiques 

e. Necessitats de relació amb els iguals 

f. Necessitats de comportament 

 

3. Evolució que ha fet l’alumne/a durant el curs 

a. No hi ha hagut evolució 

b. L’evolució ha estat molt lleu 

c. S’han vist canvis a nivell de llenguatge i comportament 

d. L’evolució ha estat notòria 
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4. La implicació de la família ha estat adequada, sempre i quan se l’ha 

citat 

a. Sempre 

b. Freqüentment 

c. Algunes vegades 

d. Rarament 

e. Mai 

 

5. Assenyala els aspectes d’evolució que ha tengut la família durant el 

curs 

a. Millora de competències lingüístiques 

b. Límits més clars a l’infant 

c. Participació més activa 

d. Solicita ajuda quan la necessita 

e. Consciència de les dificultats que té l’infant o la família 

 

6. Professionals que han intervengut amb la família 

a. Tutor/a 

b. PTSC 

c. Equip directiu 

d. Orientador/a 

e. Serveis Socials 

 

7. Aspectes que han dificultat la comunicació amb la família 

 

 

8. Propostes de millora de cara el curs que ve 
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9.4. Enquesta a les famílies 

1. Assenyala els diferents projectes que coneixes que es realitzen el 

centre educatiu dels teus fills: 

a. Classes de llengua per a persones migrades 

b. Parelles lingüístiques 

c. Setmana cultural 

d. Intervenció amb el PTSC / TISOC 

e. Un tracte pel bon tracte 

f. Altres ____________________ 

 

2. A quin d’ells has pogut participar 

a. Classes de llengua per a persones migrades 

b. Parelles lingüístiques 

c. Setmana cultural 

d. Intervenció amb el PTSC / TISOC 

e. Altres ____________________ 

 

3. Si ja has anat a la tutoria del teu fill, t’has sentit escoltada i has pogut 

expressar les meves inquietuds i necessitats respecte al meu fill 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 
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4. Si has tengut entrevista amb el PTSC / TISOC / orientador/a, t’has 

sentit escoltada i has pogut expressar les teves inquietuds i necessitats 

respecte al meu fill. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

5. Compartesc les actuacions plantejades per la tutora / centre a fer 

amb els meus fills i hi posaré de la meva part perquè així es realitzin. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

6. De cara el curs que ve m’agradaria poder participar en els següents 

projectes: 

a. Classes de llengua per a persones migrades 

b. Parelles lingüístiques 

c. Setmana cultural 

d. Intervenció amb el PTSC / TISOC 

e. Altres ____________________ 

 

7. Altres propostes de millora 
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9.5. Enquesta als alumnes participants de les setmanes 

culturals 

1. Les activitats que hem realitzat  a la setmana cultural m’han agradat. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

2. He après coses noves d’altres cultures que desconeixia. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

3. M’ha agradat que venguin les famílies a fer un taller a la classe. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

4. Amb els companys comentem els tallers quan ja han passat. 

a. Sempre 

b. Freqüentment 

c. Algunes vegades 

d. Rarament 

e. Mai 

65 



 

5. Després dels tallers explico el que hem fet a casa a la meva família. 

a. Sempre 

b. Freqüentment 

c. Algunes vegades 

d. Rarament 

e. Mai 

 

6. M’agradaria que la meva família vengués a fer un taller. 

a. Totalment d’acord 

b. Parcialment d’acord 

c. Ni d’acord ni en desacord 

d. En desacord 

e. Molt en desacord 

 

7. Quan pengem un post al blog amb la classe, ho comento a la meva 

família. 

a. Sempre 

b. Freqüentment 

c. Algunes vegades 

d. Rarament 

e. Mai 

 

8. Altres propostes de millora. 
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