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Resum 

 
El següent treball de Fi de Grau (TFG) estudia com són les relacions entre l’alumnat produïdes 

dins una aula d’Educació Primària a Menorca. En el marc teòric s’explica el fenomen migrator i 

i s’exposa les problemàtiques existents en relació a la diversitat cultural a l’aula i la importànc ia 

del treball amb valors per erradicar aquests problemes. A més, s’expliquen les diferències 

existents entre la multiculturalitat i la interculturalitat. A banda, s’explica una experiènc ia 

d’escola intercultural i, per tant, que aconseguir una escola inclusiva quant a la diversita t 

cultural existent, és possible. A partir d’unes enquestes realitzades a l’alumnat, ens endinsam 

dins una visió més propera de la realitat. 

Finalment, es presenta diferents propostes didàctiques per treballar la interculturalitat a l’aula. 

 
Paraules clau: interculturalitat, multiculturalitat, nouvinguts, relació, valors. 

 

Abstract 
 

The following TFG studies how the relations between students take place inside a Primary 

School class in Menorca. Through the theoretical context the migration phenomenum is 

explained and the existent problems are exposed related to the class' cultural diversity and the 

importance of values work with the aim of eliminating these problems. Moreover, the existing 

differencies between multiculturality and interculturality are explained. On the other hand, an 

experience of an intercultural school is explained and, because of that, the knowledge that an 

inclusive school with an existing cultural diversity is possible. Using surveys that have been 

done to students, we begin our way through a nearer reality's view. 

 

Finally, different didactic proposals are presented to work interculturality inside the school 

classrooms. 

 

Keywords: interculturality, multiculturality, newcomer , relationship, values. 
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1. Justificació 
 

Avui dia, estem vivint en una societat on predominen els prejudicis, l’etiquetatge, ja sigui pel 

seu color de pell, pel gènere, per alguna discapacitat, etc. Aquestes creences es veuen reflectid es 

en les relacions entre les persones, arribant a generar faltes de respecte que ocasionen conflictes 

a les aules, els quals dificulten la cohesió de grup i el treball cooperatiu, provocant que cada 

vegada hi hagi més disrupcions que dificulten la tasca dels mestres i l’aprenentatge integral de 

l’alumnat, entre d'altres.  

És molt important que les persones ens tractem amb respecte, sense jutjar actes, opinions o 

maneres de ser, ja que cadascuna és un món, és a dir, cada persona és diferent de la resta i 

actuarà segons els valors i les creences que ha anat adquirint al llarg de la seva vida. Per això 

és important que ens tractem com el que som, persones; En aquest sentit, la Declaració 

Universal dels Drets Humans (General, 1948) en l’article 1 manifesta que: “Tots els éssers 

humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han 

de comportar-se fraternalment els uns amb els altres” (pag. 1). Mentre que, en l’article 2 

(General, 1948) ens diu: “Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, 

sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra 

mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició” (pag. 2). 

D'altra banda, fa uns anys vaig escollir un nou camí: dedicar el meu temps lliure fent un 

voluntariat internacional amb l'ONG dels salesians de Ciutadella. Avui dia, ja fa 4 anys que 

estic relacionat amb aquesta ONG i he visitat diferents països, tals com Etiòpia, Perú, Ceuta, i 

aquest any visitaré Tànger. Tots ells, relacionats amb l'educació; En primer lloc, a Etiòpia vaig 

donar classes d'anglès a una escola durant un mes; d'altra banda, al Perú, vaig estar a una casa 

d'acollida on vam ajudar als nens amb els estudis (classes de repàs, etc.). Finalment, a Ceuta 

vaig ensenyar la llengua castellana a les persones migrants que acabaven d'arribar a territori 

espanyol. Cada una d'aquestes experiències m'ha donat un enriquiment personal molt gran, ja 

que m'ha fet canviar la manera de pensar i veure la vida i, també, d’entendre l'educació.  

Tot això m'ha portat a conèixer, des d'un altre punt de vista, el món que ens envolta i, sobretot, 

m'ha fet obrir els ulls davant les injustícies existents de la societat en què vivim. Concretament, 

l'experiència de Ceuta ha estat per mi una de les més dures quant a observar les relacions 

existents entre persones migrants i persones autòctones dintre del territori espanyol, i l’he 

considerat el punt de partida del meu treball d’investigació:  l’existència de la xenofòbia i fins 

i tot, en alguns casos, l’odi cap a persones que arriben al nostre país de manera no legalitzada. 
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Com a conseqüència de les experiències, anteriorment comentades, m’ha despertat l'interès de 

voler investigar en quin punt es troben les relacions dels fillets dins l’aula, per tal d’analitzar  si 
es trobem en una escola d’aules multiculturals o interculturals. 

Per dur a terme el treball de camp, tots els alumnes d'Educació Primària respondran a una 

enquesta semiestructurada, que permetrà obtenir informació real i específica de quina és la 

situació actual a Menorca quant a les relacions que s’estableixen dins l’aula. Aquesta 

investigació comença a partir de la hipòtesi que ens trobem en un entorn d’escoles 

multiculturals i, per tant, les enquestes ens serviran per saber quina visió tenen els alumnes en 
relació als infants nouvinguts. 

Quant a l’educació, crec que és l’eina fonamental per canviar la societat, per fer-la més 

inclusiva i igualitària en tots els àmbits. Per això, considero important treballar l’educació en 

valors des de ben petits, per tal que els fillets s’acostumin a considerar a tothom per igual, sense 

distincions de sexe, raça, o qualsevol tipus de diversitat funcional, etc.  

Bona (2016)  explica: 

Hi ha qui pensa que l'escola és un reflex de la societat. No obstant això, uns altres pensem que 

és l'escola la que pot canviar aquesta societat, que és el millor camí per a aconseguir-lo i 

construir un món millor. Els alumnes han de sortir millor preparats individualment i 

col·lectivament de les escoles (pag. 15) 

L’educació actual ens demana una educació integral de l'alumnat, fomentant el treball 

cooperatiu i les competències personals i socials necessàries per a assolir la ciutadania 

responsable, justa i democràtica dels infants. Per això, considero que, com a futurs docents, 

tenim molt treball per fer per tal d’incloure a tots els alumnes dintre les aules, no tan sols a les 

persones migrants, sinó també a la gran diversitat humana existent. A més, l'atenció a la 

diversitat i,  l'ideal d'una escola inclusiva, sembla que ja són ben presents en qualsevol centre 

de primària. Però, la meva experiència durant les pràctiques, em fa pensar que això està molt 
lluny, ja que segons Stainback & Stainback, (1999):  

L'educació inclusiva és el procés pel qual s'ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció de la 

discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l'oportunitat de pertànyer a una classe, on 

aprengui dels seus companys i al costat d’ells, així com de la vida quotidiana de l’escola i de 

la comunitat escolar. 
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Com he comentat abans, la meva experiència de pràctiques m’ha permès no veure reflectit 

aquest oferiment igualitari que comenten Stainback & Stainback, ja que durant les pràctiques 

molts alumnes surten fora de l’aula amb la mestra de suport, en lloc de ser ella mateixa qui 

entra a l’aula. 

Per tant, la finalitat d’aquest treball de recerca és investigar com es relacionen diferents cultures 

dins una aula d’Educació Primària (EP), per tal d’establir quins valors i comportaments s’han 

de dur a terme per a arribar a ser una escola intercultural, que reflecteix la importància de les 

relacions entre els infants i l’ensenyament-aprenentatge de cadascun d’ells. Finalment, per no 
deixar-ho només en una base teòrica, es portarà a terme una proposta didáctica. 

2. Objectius. 

Els objectius generals d’aquest TFG són els següents: 

• Reflexionar en quin punt ens trobem quant a la multiculturalitat.  

• Investigar com s’integren actualment els alumnes nouvinguts a l’escola. 

• Saber si l’escola multicultural ajuda als nouvinguts en la seva integració a la societat. 

 

D’altra banda, l’objectiu específic és: 

• Crear propostes pràctiques que fomentin els valors de respecte i igualtat. 

 

3. Metodología 

Aquest treball tindrà tres parts diferenciades. Primerament, el marc teòric, elaborat a partir de 

la recerca bibliogràfica i el recull de 3 entrevistes. En segon lloc, l'apartat de les enquestes que 

recollirà la visió dels alumnes referent a la interculturalitat. Per acabar, les propostes pràctiques 

realitzades a partir de la recerca bibliogràfica i que recolliran una sèrie d'actuacions per dur a 

terme una escola intercultural i, per tant, més inclusiva. 

La recerca es realitzarà a partir de diferents bases de dades, com per exemple, Dialnet. També 

s'utilitzarà el cercador de Google acadèmic i la biblioteca digital de la UIB. A més, s'utilitza ran 

diferents llibres en relació a la temàtica escollida. 

Per acabar, es realitzaran diferents entrevistes. Els entrevistats seran en Sani Ladan, mediador 

intercultural, nascuda a Camerun i que va arribar a Espanya fa 7 anys. En 

Santiago Luna, advocat nascut a Colòmbia i que va arribar a Espanya fa 18 anys. Per últim, la 

Núria Pons, mestra de l'institut Miquel Guàrdia d'Alaior i persona molt involucrada amb la 

rebuda d'alumnes immigrants. 
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4. Marc teòric 

4.1. Fenòmen migratori 

En primer lloc, abans de centrar-nos en el tema, cal deixar clar el terme migrac ió. 

L'Organització Internacional per les migracions (OIM) defineix el terme migrant com a: 

 
cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o 

dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su 

situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas 

del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.      

 

D’altra banda, trobem dos conceptes diferents a l’hora de referir-nos a la migració. Podem 

parlar d'emigrar o immigrar. El Diccionari català - valencià - balear (DCVB) defineix el 

concepte emigrar com el fet d'anar-se'n del seu país per a habitar en un altre. En canvi, define ix 

immigrar com l'acció de venir a establir-se a un país la persona que pertany a un altre país. És 

a dir, la diferència rau amb el punt de vista que ho miris. Per exemple, si ets espanyol i un 

company teu va a viure a Amèrica, el que està fent és emigrar al país americà. En canvi, si tu 

ets americà i vius a Amèrica, per tu, la persona de nacionalitat espanyola, serà un immigrant. 

 

Segons la definició les persones poden dur a terme migracions des del seu punt de residència 

fins a un altre lloc. A més, en relació a les paraules de l’OIM, un turista també seria un migrant, 

ja que està canviant de residència, encara que sigui per un espai curt de temps. Respecte a això, 

en una entrevista realitzada al diari, El día de zamora, Mylene Ghariani (2016) comenta que 

“al final todos los emigrantes son iguales, todos reciben el mismo rechazo en los países de 

acogida, por desgracia la historia se repite. [...] En realidad la diferencia entre un turista y un 

emigrante es sólo cuestión de dinero”.  S'ha de tenir en compte que un turista viatja per plaer, 

per conèixer algun altre lloc diferent del seu. En canvi, un immigrant se’n va per motius laborals 

o d'estudis. Així doncs, la principal diferència rau amb els diners, perquè uns es poden permetre 

viatjar per descansar i gaudir i els altres surten del seu país per buscar-se la vida, sense saber 

que els presentarà el futur. 

 

En alguns casos de persones immigrants, podem veure un procés d’exclusió social, que provoca 

que les persones se sentin discriminades, oblidades o desemparades per la societat. Això es veu 

caracteritzat per la incapacitat de concebre i apreciar a tots els individus, en aquest cas ciutadans 

d'una mateixa nació, com a mereixedors de les mateixes condicions. 
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De fet, Palomares (2006) afirma: 

 
La exclusión social se enmarca en la larga trayectoria histórica de las desigualdades sociales 

y económicas, constituyendo una realidad tan antigua como el hombre; sin embargo, a partir 

del siglo XIX, desde el inicio de los procesos de industrialización, se convierte en un problema 

plurifactorial y multidimensional que genera graves dificultades en el tejido social, al incidir 

en problemas como el fracaso escolar, la desprotección social, la segregación étnica, 

etc.(pag.1) 

 

Convé destacar que no hi ha una veritable causa de l’exclusió social, sinó que hi ha moltes. És 

cert que la manca de recursos econòmics, la pobresa o l’absoluta dependència de l’ajut oficia l 

poden ser un factor determinant quant a l’exclusió hi ha diferents col·lectius que són propensos 

a patir exclusió social, com ara la immigració, les persones sense llar, tercera edat, els 

desocupats, etc. Tots ells pateixen un tipus d’exclusió, per exemple, en el cas dels immigrants 

estan exclosos de la societat receptora, en canvi, els desocupats estan exclosos del sistema 

productiu i laboral. En aquest sentit, segons (Rosetti, s.d.) es poden identificar vuit àmbits 

d’exclusió que corresponen a les diferents dimensions vitals de les persones i que es concreten 

en l’accés a determinats recursos i oportunitats. Aquests queden reflectits en la següent taula: 
Àmbits d’exclusió Concreció 
Econòmic - Monetari (renda) 

- Usos del temps i càrrega de treball 

Ocupacional - Accés al mercat laboral 

- Condicions laborals 

Formatiu - Accés al sistema formatiu 

- Capital formatiu 

Sociosanitari - Morbilitat 

- Accés a recursos sanitaris 

Habitacional - Accessibilitat 

- Condicions dels habitatges 

Relacional - Xarxes familiars i personals 

- Vincles comunitaris 

Comunitari i polític - Ciutadania 

- Participació 

Espacial i territorial - Físic 

- Socioespacial 
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- Econòmic 

Font: Elaboració de Natalia Rosetti 

 

En aquests 8 àmbits és on podem trobar els diferents factors de l’exclusió social, com ara: 

l’origen, classes social, orientació sexual, ètnia, diversitat funcional, problemes de salut 

específics. 

 

Cal remarcar que el fet de ser immigrant no té com a conseqüència l’exclusió social. No hi ha 

una relació causa-efecte. Per exemple, en Santiago, persona de Colòmbia que fa 18 anys que 

va arribar a Menorca, afirma que: “Me relacionaba con todo tipo de personas, siempre he sido 

una persona sociable y no he tenido inconveniente alguno en ese aspecto.” 

Per tant, no tota persona estrangera se sent marginada de la societat, com veiem, el cas d’en 

Santiago és un exemple d’això. 

 

Però no totes les persones que arriben al nostre país tenen la sort d’en Santiago, ja que la 

inclusió dels immigrants als nous països de residència no sempre és fàcil. De fet, Palomares 

(2006) afirma:  
Los procesos de inserción social de los inmigrantes se ha convertido en un problema de raíces 

ideológicas, no siempre acordes en todos los países de nuestro entorno. Sólo parece que les 

une el interés de intervenir activamente para tratar de evitar el deterioro de su calidad de vida, 

sin la menor preocupación por la de otras personas que buscan —en los países 

«desarrollados»— un espacio para vivir dignamente. (pag.1)  

 

En aquest sentit, a l’entrevista Sani ens parla dels reptes que tenen els immigrants, ens diu que:  

 
Cuando llegas en un sitio hay dos retos. Primero, tienes que integrate en la sociedad, y 

aprender el idioma. Evidentemente este es el más complicado ya que la cultura es totalmente 

diferente a la tuya a la que estás acostumbrado. 

Por lo que se intenta no olvidar tu propia cultura para que no sea una especie de asimilación 

cultural. Entonces estas son un poco las dificultades de todo este proceso.  

En segundo lugar,  nos encontramos obstáculos des del punto de vista administrativo, ya que 

sigues siendo esa persona indeseada, sigues siendo el otro o la otra. 

 

Cal destacar que les migracions han existit sempre, de fet, és una de les causes de l’evoluc ió. 

Per tant, hauríem de concebre aquest fenomen com a natural dels éssers humans. A més, totes 



11 
 

les persones tenim dret a moure’ns lliurement. En aquest sentit, en la Declaració dels Drets 

Humans en l’article 13 (General, 1948) afirma: “Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, 

àdhuc el propi, i a retornar-hi” (pag. 3). 

 

És per això que, tant els que venen com els que són autòctons, haurien d'adoptar una actitud de 

normalitat vers la migració. Sani, ens comenta que per part dels immigrants, aquesta ha de ser 

coherent, saber d'on vens i on vols anar sense oblidar el teu passat. Ens explica que tractar-ho 

des de la normalitat és importantíssim per "no desarrelar-nos i per cercar un equilibri amb les 

coses que portes i el que et trobes" . Aquesta també és l'actitud que han de tenir les persones 

autòctones de cada lloc, cap persona va a un altre país per llevar-te el que és teu, per canviar- te 

la cultura, senzillament entre tots es pot aportar el que es du d'origen i ajuntar-ho per crear una 

nova cultura, on la diversitat estigui present. I tot això no es pot fer sense l'actitud de naturalita t, 

aquesta és la que ens permet apropar-nos a l'altre sense cap mena de prejudici.  Però això no és 

fàcil, ja que per aconseguir tractar-ho amb naturalitat, en primer lloc s’han de donar altres 

factors. És molt complicat tractar la migració com un fet natural si no ens sentim ciutadans del 

món. És a dir, hem de pensar més com un tot i no tenir el pensament que les persones pertanyen 

a un lloc en concret. En primer lloc s’ha de començar per generar una vertadera identita t 

col·lectiva (Hormigos Ruiz & Oda Ángel, 2014, pag.10). Aquesta implica una intercess ió 

continuada entre la tradició i la renovació cultural; la permanència i la seva transformac ió ; 

l’emoció i el coneixement. (Hormigos-Ruiz, 2010, pag.10) 

En relació al concepte d’identitat, Hormigos Ruiz & Oda Ángel (2014) afirmen: 

 
En el mundo de la globalización, el concepto de identidad, se torna fundamental. Los individuos 

hacen frente a los cambios generados por la dinámica de la sociedad a través de la creación 

de la identidad colectiva, entendida como el conjunto de cualidades en las que un grupo de 

individuos se ven intrínsecamente reconocidos y que generan un sentimiento de pertenencia 

compartido, mediante el cual es interpretada y definida una determinada parcela de la 

realidad, orientando las acciones, individuales y sociales, de todos aquellos que comparten 

dicho sentimiento. Por tanto, la identidad no algo innato en el individuo, sino que aparece 

como un instrumento de integración construido a partir de la acción social de los individuos 

que comparten un mismo escenario. (pag.10) 

 

La construcció de la identitat cultural col·lectiva no és fàcil, ja que molts cops es converteix en 

un conflicte que suposa un obstacle per la integració de cada individu. Aquest conflicte sorgeix 
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pel qüestionament de les entitats comunitàries tradicionals i, en molts de casos, només existeix 

el pensament d’acceptar o rebatre les cultures sense pensar en un diàleg intercultural (Hormigos 

Ruiz & Oda Ángel, 2014, pag.10).  

 

Per tant, en resposta al rebuig de les cultures,  Hormigos Ruiz & Oda Ángel (2014) argumenten 

que:   
la identidad se crea al compartir los componentes de una cultura, esto es, los símbolos, los 

valores y creencias, las actitudes, los espacios y territorios, etc. que el individuo, en cuanto 

miembro de una comunidad o grupo, entienden como propios y, por tanto, como identificatorios 

(pag.11). 

 

Així doncs, segons Dahrendorf (2005) referenciat a (Hormigos Ruiz & Oda Ángel, 2014):  “las 

identidades, en un mundo global, se construirán en el proceso de interrelación social dentro 

de sociedades multiculturales, facilitando, de esta forma, el diálogo cultural” (pag.11). 

 

Cal tenir en compte, que la problemàtica real de les identitats està en el fet que cadascú defensa 

la seva, sense voler-se adaptar a les situacions que puguin fer-la canviar. Per entendre millo r  

aquest concepte, com a tall d'exemple, tenim una situació molt clara al territori espanyol amb 

una comunitat autònoma, on hi ha un conflicte d'identitats.  

 

Així doncs, per fer front a aquesta problemàtica, és necessari canviar el sentiment individua l 

per la voluntat d'una identitat cultural compartida, on les diferents cultures tenguin la mateixa 

importància dintre la societat, sense sentir-se amenaçats per conviure amb una altra cultura. Per 

tant, és important canviar el tipus de societat actual, per una global. 

D’altra banda, estem davant d’una situació que implica uns canvis en la identitat dels 

immigrants. En relació al canvi d’identitat, Santiago afirma que: 

 
El hecho de sentirme acogido tanto por mis compañeros de clase como los profesores influyó 

positivamente en la formación de mi identidad personal, al ser extranjero te invaden muchas 

inseguridades que son inevitables. Siempre piensas en cosas como ¿encajaré? ¿me querrán 

como amigo?  ¿me tendré que sentar solo en el patio? 

En cuanto a mi identidad personal, me refiero a la percepción individual que tiene uno sobre 

sí mismo.  Entender que ahora soy un inmigrante, que vive en otro país que no es el suyo es 

algo, que para incluso un adulto resulta complicado de asimilar. 
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És a dir, és difícil entendre per un immigrant, que el país que està vivint no és el seu. Però 

segons en Santiago, un mestre té molta influència en aquest sentit, en la inclusió dels alumnes 

estrangers a la vida escolar. Ell comenta: “que uno de los profesores de primaria, explicará a 

mis compañeros mi origen y mis circunstancias provocaron empatía y comprensión.”.  

Aquest fet el va ajudar molt amb la relació que va establir amb la resta de companys. 

 

A més d’aquests canvis d’identitat, s’ha de produir una acceptació de la diferència i acceptar 

que l’arribada de nouvinguts al teu país implica sortir de la teva zona de confort, és a dir, t’has 

d’adaptar a les noves situacions, canvis, llengües i comportaments.  

 

Per tant, perquè els immigrants puguin integrar-se, s’han de sentir ciutadans de la societat 

d’acollida i això només passa si se senten acceptats com a membres de la societat (Hormigos 

Ruiz & Oda Ángel, 2014, pag.11); En el cas de sentir-se rebutjats, no existeix un diàleg entre 

cultures i per tant, no es pot establir una identitat cultural compartida (Hormigos Ruiz & Oda 

Ángel, 2014, pag.11).  

 

Cal recordar que el fet migratori fa anys que existeix i, per tant, és necessària una visió 

acollidora i adquirir noves perspectives, fent un canvi de mirada i adaptar-se a la gran diversita t 

existent.  

 

4.2. Com ha afectat el fenòmen migratòri a Menorca? 

Les Illes Balears s’han convertit des de l’augment del turisme de masses en un territori 

d'acolliment d’immigrants, procés que en els darrers 15 anys està marcat per l’increment cada 

vegada més significatiu de nouvinguts d’origen estranger. 

 

A Balears, Salvà (2008) afirma que: “Segons les dades de la Revisió del Padró de Població a 

1 de gener de 2007 la població de nacionalitat estrangera en les Illes Balears era de 189.437 

persones que representaven el 18,4% de la població empadronada.” (pag.2) 

Això ha ajudat en gran part, al fet que en menys d'un segle, les Illes Balears hagin passat de 

caracteritzar-se per ser una societat rural a una economia basada en el turisme i els serveis  

(Salvà, 2008, pag.2). 
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Es produeix una important relació entre la immigració i l’economia, ja que el fet que venguin 

immigrants és beneficiós pel país d’acollida i augmenta l’economia  i això provoca que venguin 

més immigrants. 

En relació a aquesta afirmació, l’obra social de La Caixa l’any 2011 va publicar un estudi on 

argumenta que els immigrants assentats a Espanya aporten més del que reben. Moreno Fuentes, 

Francisco Javier & Bruquetas Callejo (2011) afirmen que:  

 
Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad son 

europeos). A su vez, se calcula que la  alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a 

retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el 

envejecimiento poblacional (pag.1) 

 

Aquesta afirmació presenta dos conceptes claus pel que fa als immigrants. Per una banda, 

demostra la falsedat quant a que els estrangers s’aprofitin de les pensions. D’altra banda, a 

causa de la crisi econòmica, moltes parelles han optat per tenir menys fills i això té com a 

conseqüència la disminució de la natalitat. Aquí la immigració pot ser clau per frenar 

l’envelliment de la població, ja que l’arribada de joves entre 20 i 30 anys provoca l’augment de 

natalitat. 

 

Pel que fa a la revisió del padró de població de l’any 2018, la població de nacionalitat estrangera 

a les Illes Balears era de 192.861 persones que representaven el 17.08% de la població 

empadronada, segons l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT, 2018) 

 

Aquestes dades mostren com el nombre d'immigrants ha incrementat proporcionalment a la 

població autòctona. 

Així doncs, està clar que la confluència de diferents cultures dins un mateix territori, ha tingut 

certes conseqüències, entre elles, sortir de la zona de confort, expandir la nostra mentalitat i 

visió... A més, cal recordar que sortir del que estem habituats no és fàcil, ja que implica uns 

canvis en relació a la conducta davant les situacions noves, és a dir, cal adaptar-se als diferents 

idiomes, conductes i canvis culturals. D’altra banda, per expandir la mentalitat, s’ha de voler 

conèixer les diferents cultures i compartir els diferents trets per anar més enllà i aconseguir la 

interrelació de les diferents cultures.  

Les cultures no són tancades, reben múlitples influències que poden anar assimilant en diferents 

graus. D’altra banda, pot existir un rebuig a algun fet cultural aliè. Aquest rebuig serveix per 
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enfortir la pròpia identitat enfront de la cultura que és rebutjada, és a dir, les diferents persones 

d’un mateix col·lectiu enforteixen la seva identitat i, per tant, no s’adapten a nous canvis. Per 

exemple, els menorquins del segle XVIII es van mantenir (amb poquíssimes excepcions) forts 

en la fe catòlica i van rebutjar tots els intents de propagació del protestantisme i van fer del 

catolicisme un tret de la seva identitat: Els menorquins són catòlics mentre que els dominadors 

britànics són protestants i heretges.                                               

 

4.3. Educació 

4.3.1. Diversitat dins l’aula 
 

En primer lloc, cal dir que la immensa diversitat cultural en què estem immersos que, com ja 

s’ha mencionat, queda reflectida també a les aules, no és l'únic tipus de diversitat que s’hi troba 

dins d'aquestes, és a dir, no hi ha cap alumnat que tengui les mateixes característiques ni el 

mateix entorn familiar. I és per això que la  diversitat es converteix en un fet fonamental a l'hora 

d'analitzar les relacions interpersonals i intrapersonals que es duen a terme entre un grup 

d’iguals. Per aquest motiu, es considera necessari analitzar la diversitat com a concepte ampli, 

que va molt més enllà de la interculturalitat, per després centrar-se en la cultural. 

Avui dia, ens trobem davant una gran varietat d’alumnes hi ha diferents maneres d’interpretar 

la informació, possibilitats d’accedir a la informació, formes de relacionar-se amb els altres, 

ritmes d’aprenentatge, etc. Per tant, és necessari que les persones disposin de diferents 

estratègies per poder progressar satisfactòriament segons les necessitats i capacitats de cada 

alumne. 

 

En aquest sentit, l’article 2 del Decret (32/2014) de 18 de juliol, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació primària a les Illes Balears afirma que:  

 
L’acció educativa en aquesta etapa es basa en el principi de l’educació personalitzada i de 

l’orientació permanent, ha de procurar la integració de les diferents experiències i 

aprenentatges dels alumnes i s’ha d’adaptar als seus ritmes de treball, per garantir una 

progressió satisfactòria de tots els alumnes d’acord amb les capacitats i els interessos de 

cadascun. (pag.5) 

 

Les diferents necessitats educatives vénen donades per l’heterogeneïtat de l’alumnat dintre les 

aules. Això provoca la necessitat de tenir en compte a tot l’alumnat, és a dir, atendre la 

diversitat.  
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El Decret (67/2008), de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels 

ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a 

les Illes Balears defineix l’atenció a la diversitat com:  
 

Tot l’alumnat, amb independència de les seves especificitats individuals o de caràcter social, 

té dret a una educació adequada a les seves necessitats i característiques. Per això, les mesures 

d’atenció a la diversitat hauran d’orientar-se a donar resposta a les necessitats educatives, a 

l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l’educació infantil i de l’educació 

bàsica i no podran, en cap cas, suposar discriminació que dificulti aquest assoliment i la 

titulació corresponent. (pag.10) 

 

Per fer-ho s’ha de saber quines estratègies adquirides tenen cadascun d’ells per tal de donar-

los-hi un aprenentatge significatiu. També és important conèixer les seves pors, inquietuds, els 

seus hobbies, etc. Això només es pot fer a partir de la interacció amb ells, de transmetre valors 

i actituds de proximitat als alumnes. Però no és suficient amb una correcta atenció a la diversita t, 

per tant s’hauria d’anar una passa més enllà, o sigui, s’hauria d’atendre la diversitat dins d’unes 

escoles inclusives.  

 

Per exemple, cal esmentar que a un centre d’educació especial hi ha una gran atenció a la 

diversitat, però estan lluny de ser escoles inclusives. En relació a això, s’observa que no és 

suficient atendre la diversitat, ja que igualment es produeixen barreres en l’aprenentatge dels 

alumnes. En el moment que se separen a alumnes en centres especials o en aules especials són 

accions contraproduents per aconseguir la igualtat i el respecte a la diversitat. Per tant, s’ha 

d'afavorir la presència, la participació i el progrés de tot l’alumnat, sense tenir en compte 

l’idioma, els valors culturals, les dificultats específiques d’aprenentatge o les necessitats 

educatives especials. No perquè un fillet acabi d’arribar i no entengui l’idioma hem de portar-

lo a una aula diferent, ja que estàs fomentant la diferència i segregant els alumnes. Cal doncs, 

analitzar que necessita l’infant en cada situació, ja que no tots els casos són iguals, de manera 

que, cada nouvingut necessitarà una estratègia o una altra. 
 

4.3.2. Educació en valors  

A l’escola trobem el problema esmentat anteriorment, la por al desconegut. En aquest sentit cal 

donar estratègies als alumnes perquè, a partir d’uns valors, superar aquestes pors i per tant, 

aprendre a ser competents per viure d’acord amb els valors propis de la societat global. En 
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aquest sentit, García Moriyón, (2003) afirma que: “debemos considerar los derechos humanos 

como el conjunto de valores compartidos al que aspiran los seres humanos, y son precisamente 

los valores sobre los que hay que cimentar un mundo globalizado.” (pag.5)  

 

Cal donar recursos als alumnes perquè siguin capaços de viure de manera positiva en el seu 

entorn, podent així contribuir al benestar de les persones que tenen al seu voltant, ja sigui dels 

companys més propers com dels que passen més desapercebuts. 

 

Tot això, adquireix gran importància si es té en compte que tant a l'aula  com a l'escola, són una 

petita comunitat, on conviuen diferents persones durant tot el curs. És per això, que l'educació 

en valors agafa molta importància. Cada fillet/a ha de saber conviure i respectar a la resta de 

companys i mestres. 
 

García Moriyón (2003) argumenta que: 

 
los derechos humanos son los valores que necesitamos para ayudar a los niños y a todos 

nosotros a Ilegar a ser ciudadanos del mundo y de nuestro país, nación o comunidad. Pueden 

ayudarnos a resolver y abordar de forma adecuada alguno de los complejos temas a los que 

deben enfrentarse las sociedades modernas. (pag.5) 

 

Cal destacar la importància de les emocions en relació a l’educació. Els sentiments són presents 

en el procés d’ensenyament - aprenentatge. Si l’entorn on s’adquireix està envoltat d’emocions 

i sentiments positius sempre s’adquirirà de manera més efectiva que si l’entorn no ho està. Les 

emocions són vitals en l’aprenentatge de cada persona. Qualsevol record d’una experiènc ia 

passada va sempre associat a un record emocional. D’aquestes experiències depenen la 

motivació i la resiliència. Per exemple, si a una aula hi ha un fillet que té dificultats per realitza r 

alguna tasca i, la resta de companys el ridiculitzen, aquest alumne associarà aquest aprenentatge 

amb una emoció negativa, com ara por o tristesa. En canvi, si la resta d’infants l’ajuden a 

entendre el que s’està treballant, aquest nen ho relacionarà amb emocions més positives. Això 

provocarà que aquest alumne estigui més motivat a l’hora de treballar. D’altra banda, cal 

esmentar que les coses que interessen, creen curiositat o, simplement,  agraden, es realitza ran 

d’una forma molt diferent que d’altres que s’han de fer de manera obligatòria.  
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D'altra banda, l'educació en valors és imprescindible perquè ajuda a desenvolupar les 

dimensions de la persona que són més difícils de treballar a partir d'un contingut fix, com per 

exemple la dimensió cognitiva, conductual, social i afectiva, entre d'altres. 

Paral·lelament, les emocions estan interrelacionades amb els valors i, per tant, també cal 

considerar-les. Tot i que està bé deixar uns moments per a treballar les emocions, per tal que 

els alumnes les puguin identificar correctament, aquestes s'han de treballar en un context 

concret, per exemple arran d'un conflicte entre dos alumnes, ja que en aquest instant els alumnes 

se sentiran d'una manera concreta, que cal identificar i saber gestionar. En l'exemple anterior, 

quan el nen se sent ridiculitzat per la resta de companys, s'ha de treballar a partir dels valors i 

les emocions per resoldre el conflicte. A vegades, els nens actuen per impulsos i no se n'adonen 

si estan actuant malament, per tant, cal reflexionar a partir d'aquestes conductes per poder 

millorar com a persones i, la pròxima vegada no actuar de la mateixa manera. 
 
A les escoles amb una gran diversitat cultural cal fomentar i incrementar el valor de respecte, 

ja que s'ha de fer veure a tots els alumnes que per tenir una cultura, creença o manera d’actuar 

diferent a la seva no implica que sigui una conducta inadequada. És a dir, senzillament té una 

visió  diferent i, per tant, una manera de ser diferent. Tots els alumnes són diferents, així com 

totes les persones som diferents, cadascú amb les seves virtuts, els seus defectes, els seus 

interessos, etc. Per tant, el que s’ha d’ensenyar és a comprendre els altres i ser respectuosos 

amb la vida.  

 

Normalment, les persones tenen por a les coses desconegudes, per la senzilla raó que una cosa 

que no es coneix no es pot controlar, és a dir, les persones es poden sentir insegures davant una 

situació que surt fora de la nostra zona de confort.  

En aquest sentit, Mestres (2014) apunta que "Con mucha frecuencia el miedo tiene su base en 

lo desconocido y por tanto el conocer y entender su origen minimiza o incluso puede evitar su 

expresión". (pag.2) 

Cal tenir en compte que Mestres en aquest cas està parlant de forma general, per tant, això pot 

variar depenent de la situació. 

 

La meva experiència de voluntariat a Etiòpia, Perú i Ceuta, m’ha permès viure en persona el 

que ens diu Mestres. Per tant, veure diferents cultures m’ha fet obrir els ulls i no tenir tanta por 

al desconegut. M'he endinsat a la seva cultura, en cada cas una de diferent i he pogut observar, 

reflexionar i entendre la seva visió del món que no sempre encaixa amb la nostra. Això no 
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significa que sigui una forma errònia de veure les coses ni tampoc menys valida, simplement 

és una visió diferent de la nostra que ells han creat a partir de les seves vivències. En el 

moment en què coneixes aquesta manera d'observar la vida, et fa ampliar la teva pròpia visió 

d'un conjunt de coses i, per tant, aquesta sofreix un canvi: es transforma.  

 

L'educació, tan formal com informal, ha de ser una via per la qual les persones puguin compartir 

les inquietuds i reflexionin a partir d'una visió crítica de la realitat. Aquest tipus de reflexió 

permet valorar i comprendre l'existència i les causes de les pors. Aquestes són naturals i 

necessàries i s'han de viure per tenir un aprenentatge vers a elles. En el moment en què la por 

ve imposada pel pensament d'una societat, i aquesta està influïda pel desconeixement, la 

persona ha de ser capaç de jutjar si és real tota la informació que reb i per tant ha de reflexiona r 

sobre els seus pensaments per poder actuar lliurement sense cap mena de prejudici ni influènc ia 

de l'entorn. Per una banda, els mitjans de comunicació donen una informació tergiversada. Per 

tant, això provoca un desconeixement pel que fa a la resta de cultures. En aquest sentit, a les 

persones els hi arriba una informació no sempre certa al 100%. Això ho demostra el fet que 

segons el canal de televisió del qual et miris les notícies, rebràs la notícia d'una forma o altra, 

amb unes paraules o altres. És a dir, el contingut és el mateix però canvien la manera de dir les 

coses i ja ens trobem en una situació on la informació no és neutral. Un factor que hi influe ix 

és la família. En funció del que aquesta transmeti als seus infants, provocarà que els fille ts 

actuin d’una manera determinada, a partir del què aprenen i escolten dels seus familiars. Això 

ho podem justificar a partir d'alguns comentaris que han anat sorgint de les enquestes, com per 

exemple, que les persones que arriben de fora, vénen a envair Espanya.  

Això és una clara mostra que els infants ja no tenen la capacitat d'actuar lliurement, ja que tenen 

uns prejudicis adquirits. Actualment, els mestres es troben en la difícil situació que tot el que 

diguin pot jugar a la seva contra, és a dir, a la mínima cosa es poden trobar la família d'algun 

alumne demanant explicacions d'alguna cosa en concret. Això suposa una major complicac ió 

pels docents el fet de tractar segons quins temes a l'aula. 

 

El fet de viure en una societat on tot està tergiversat, fa que adquireixi gran importància el 

coneixement mutu, compartir pensaments, emocions, trets culturals, etc. amb la finalitat que 

cada persona creí la seva pròpia visió, fora de prejudicis i estereotips. 
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4.3.3. Rol de l’escola  
L’escola és un pilar fonamental de la societat en què vivim. Actualment , a més d’ensenyar 

continguts,  l’escola té la missió de mostrar i fomentar uns valors positius i necessaris per 

aprendre a viure en comunitat. En aquest sentit, la seva tasca ha de ser potenciar la inclusió i la 

creació d’un ambient d’igualtat entre tots. Per aconseguir-ho tots els mestres han d’estar 

convençuts i remar tots en la mateixa direcció.  

D’altra banda, així com durant els darrers anys les escoles promouen la major implicació i 

comunicació de les famílies amb l’escola, s’ha de tenir en compte les diferències culturals quant 

a la implicació de les famílies dins l’aula.  

Núria Pons afirma que:  

 
Igual que fem feina amb les famílies d'aquí, amb els problemes que tenim, imagina't si 

ara passem a xerrar d'una família nouvinguda que en el seu país no hi ha cultura quant a 

què els pares entrin a l'escola. A més, si és amb una llengua que desconeixen, aleshores aquesta 

implicació és molt complicada. 

 
Hi ha d’haver un esforç de les dues direccions, és a dir, per part de l’escola i per part de la 

família.  

Per fomentar la interculturalitat, l’escola ha de desenvolupar el currículum des d’una 

perspectiva intercultural. El currículum actual és universal i integrador, però segons GENCAT 

(2016) s’han d’utilitzar recursos i estratègies per treballar la interculturalitat des del currículum: 

- Incorporar la perspectiva intercultural a les accions educatives i a les àrees del 

currículum.  

- Prioritzar l'aprenentatge de la llengua catalana com a eina d'igualtat d'oportunitats en un 

marc de projecte plurilingüe i de respecte a la diversitat cultural. 

- Incorporar el tractament integrat de llengua en els continguts curriculars de totes les 

àrees. 

- Intervenir amb l’alumnat abans que apareguin les dificultats d’aprenentatge. 

- Promoure metodologies participatives: treball cooperatiu, treball entre iguals, grups 

interactius, Aprenentatge Servei… 

- Elaborar i difondre recursos metodològics per gestionar la diversitat de necessitats dels 

alumnes. 

- Fer de la lectura una eina per acostar mirades, aprendre a valorar la diversitat, donar a 

conèixer el patrimoni, compartir experiències i facilitar la creació d'identitats múltiples. 
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Així doncs, l’escola no ha de substituir els continguts del currículum, sinó que ha d’enfocar 

aquests a partir d’una visió més inclusiva i justa. Per exemple,  revisant els materials didàctics 

per evitar els continguts racistes, sexistes i discriminadors que pugui haver. En relació a això, 

la majoria de les escoles no realitza les tasques esmentades. 

4.3.3.1. Què diuen els documents sobre l’atenció dels alumnes nouvinguts?  

Després d’una extensa revisió  d’alguns dels documents de les diferents escoles de Menorca 

que tracten el pla d’atenció dels alumnes nouvinguts, s’ha pogut observar quines són les línies 

d'actuació i els protocols establerts per tal de garantir la seva inclusió completa i de manera 

permanent. 

 

En termes generals, l’escola ha de proporcionar un contacte amb la família, per a afavorir la 

integració i la immersió lingüística i cultural de l’infant. A més, si l’alumne nouvingut no 

coneix la llengua vehicular, l’escola pot implantar una Adaptació Curricular Individualitzada 

(ACI), almenys durant el primer any, tot i que, la duració d’aquesta dependrà de les 

característiques individuals dels fillets (edat, origen i temps en el territori). D’altra banda, els 

companys de la classe han d’entendre la situació de l’alumne nouvingut per normalitzar- la i 

ajudar-lo.   

En aquest sentit, totes les escoles fan referència al protocol d’acollida d’un infant nouvingut, 

encara que no tots els centres li donen la mateixa importància, pel que es pot veure en els seus 

documents oficials. 

 

4.3.3.2. Normativa 

Aquest apartat fa referència a quina és la normativa vigent quant al pla d’acollida d’alumnes 

nouvinguts. També es fa menció a les diferents orientacions que proposa el BOIB per 

l’elaboració i execució d’aquest pla. 

 

La normativa del pla d’acollida dels alumnes nouvinguts en l’educació primària es basa en el 

Decret (67/2008), de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de 

l’Educació infantil, l’Educació primària i l’Educació secundària obligatòria a les Illes Balears. 

Segons aquest Decret, tots els alumnes procedents d’altres sistemes educatius que s’incorporen 

a les etapes d’ensenyament obligatori als centres docents de les Illes Balears han de rebre, des 

del primer moment, una atenció específica que s’ha de regir pels principis de normalització i 
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d’inclusió. Per això, cal facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a la llengua i a la cultura 

pròpies de les Illes Balears mitjançant el desenvolupament de programes específics 

d’aprenentatge. Per fer-ho, la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears 

proposa el Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural per donar resposta a l’augment del l’alumna t 

de procedència estrangera. 

Cal fomentar el reconeixement i l’estima de la cultura i la llengua de la comunitat en el qual és 

viu, sempre partint d’una actitud de respecte. Fomentar aquest interès en els alumnes 

nouvinguts són els principals instruments d’integració i adquisició dels valors compartits. 

 

El Decret (39/2011) a l’article 14 proposa les següents mesures adreçades als alumnes 

d’incorporació tardana: 

1. S’entén per alumne d’incorporació tardana el que:  

a. Procedeix d’altres països i s’incorpora al sistema educatiu de les Illes Balears. 

b. Procedeix d’altres comunitats autònomes i desconeix la llengua catalana.  

2. Els centres han d’adoptar mesures d’acolliment i d’adaptació per als alumnes que 

s’incorporin en qualsevol moment a qualsevol etapa educativa, obligatòria i no 

obligatòria, per tal que assoleixin tan aviat com sigui possible la competència lingüíst ica 

que els permeti aprofitar el currículum propi del curs al qual estan adscrits.  El GOIB 

posa una sèrie d’orientacions per tal de dur a terme aquestes mesures, però cada centre 

elegeix quines són les mesures que es duran a terme i, aquestes, han d’aparèixer al 

Programa d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC) 

3. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha de promoure el disseny 

d’actuacions per atendre els alumnes d’incorporació tardana en qualsevol de les etapes 

obligatòries i no obligatòries, amb la finalitat que aquests alumnes puguin assolir els 

objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel 

desconeixement de les llengües d’aprenentatge. Igualment, aquestes actuacions han 

d’incloure el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de 

les Illes Balears.   

4. L’atenció als alumnes d’incorporació tardana s’ha de dur a terme sempre dins el grup 

de referència. Quan de manera excepcional això no sigui possible, les mesures que 

s’estableixin tindran una durada limitada en el temps i serà indispensable fer un 

tractament globalitzat de les àrees o matèries.  

5. Les mesures d’atenció específica per als alumnes d’incorporació tardana han de tenir 

en compte les circumstàncies personals que han originat aquesta situació, les dificulta ts 
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que comporta la incorporació al context social, cultural i escolar de la societat 

d’acolliment, i la repercussió que se’n deriva per al desenvolupament personal i 

l’aprenentatge. 

És important tenir en compte les circumstàncies personals de cada alumne, ja que això farà que 

actuï d’una manera o altra. S’ha de tenir en compte que el procés d’immigració té diferents 

fases i, una d’aquestes és el procés del dol. Per tant, s’ha de tenir en compte per tal d’ajudar de 

la millor manera a l’alumnat nouvingut. També cal fer especial èmfasi amb la importànc ia 

d’atendre l’alumne nouvingut dintre del grup de referència, ja que s’ha de sentir un més de la 

classe des del primer dia per tal de sentir-se acompanyat en el seu procés.  

 

Els objectius del pla d’acollida dels alumnes nouvinguts proporcionats pel Govern de les Illes 

Balears. Conselleria d’Educació, (2008) són:  

- Aprengui a expressar en català les formes lingüístiques dels conceptes que té 

interioritzats en la seva llengua materna i assoleixi una suficient competència lingüíst ica 

en la llengua d’aprenentatge per tal de no reduir aquests aprenentatges.  

- Reconegui les característiques culturals personals i les que defineixen tant la cultura 

pròpia de les Illes Balears com d’altres de l’entorn. 

- Desenvolupi les habilitats lingüístiques i socials necessàries per a la interacció amb els 

altres companys i amb les persones adultes. 

- Incrementi el seu sentit de pertinença a una cultura nova, com és la del territori que els 

acull, i integrin al seu patrimoni personal els trets definitoris d’aquesta cultura, 

assumint-ne la incorporació com un enriquiment de les seves possibilitats personals 

com a membres de la societat de les Illes Balears. 

- Aconseguir l’assistència regular al centre i evitar l’absentisme.  

 

El Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació (2008) ens proposa els següents punts 

que ha de tenir un pla d’acollida: 

- Preveure recursos humans i materials necessaris per a una bona acollida. 

- Revisar els documents de gestió: pla d’atenció a la diversitat i projecte lingüístic per tal 

d’adequar-los a la realitat del centre. 

- Garantir una comunicació eficient amb la família proporcionant-los la informac ió 

adequada sobre el funcionament del centre, el tractament i ús de les llengües. 
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- Designar un coordinador o coordinadora d’acollida i interculturalitat entre els 

professionals amb destinació definitiva al centre, a fi de garantir la continuïta t 

pedagògica. 

- Garantir el traspàs d’informació al tutor i a l’equip docent. 

- Facilitar el procés d'integració de l'alumnat nouvingut en el seu grup de referència i al 

grup d’aula d’acollida per tal de garantir espais comuns de socialització des del primer 

moment. 

  

A més, el Pla d’Acollida ha de fomentar: 

-    Espais de col·laboració entre els diferents professionals que intervenen a l’atenció 

de l’alumnat. 

-    La potenciació d’una educació intercultural que aposti per la cultura del diàleg i de 

la convivència i ajudi a desenvolupar el sentiment d’igualtat com a condició prèvia 

per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la realitat 

escolar. 

 

D’altra banda, aquest document proposa encarregar a la comissió pedagògica l’elaborac ió 

d’aquest pla i, a més, es pot designar un coordinador d’interculturalitat que s’ha d’encarregar  

principalment a potenciar les actuacions encaminades al tractament intercultural i planifica r 

conjuntament amb l’equip directiu el Pla d’Acollida del centre. A més, específica que tot 

l’equip docent ha de formar part de l’anàlisi de la situació de l’alumne nouvingut amb la finalita t 

d’informar a tota la comunitat educativa per tal que assumeixi el paper que el pla li atorga i les 

línies d’actuació a seguir com a centre. 

 

Convé destacar que cada centre elabora el seu pla d’acollida i pot fer cas o no de les orientacions 

que vénen donades pel  GOIB. És a dir, depèn  de la metodologia,  objectius i equip docent de 

cada centre, entre altres factors, dur a terme un bon pla d’acollida. Per tant, cal recordar que tot 

l’esmentat anteriorment és el que hauria de ser, però no sempre és així i, no tots els centres 

tenen com a objectius els proposats des del govern. 

 

Sabent el que diu la normativa, cal reflexionar sobre el que es fa a les escoles. Per una banda, 

hi ha escoles que tenen una aplicació on posen les informacions dirigides a les famílies. Aquesta 

aplicació permet a les famílies traduir el text en l'idioma que més els convengui. Aquest és un 

bon sistema per tenir la seguretat que totes les famílies entendran el missatge proporcionat. Així 
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i tot, seria convenient citar a les famílies per explicar-los-hi personalment el contingut del 

missatge. D'altra banda, hi ha escoles, tant públiques com concertades, que ofereixen classes 

de repàs als alumnes que ho necessitin. Això és una bona iniciativa, ja que hi ha famílies que 

no es poden permetre pagar una mestra de repàs. A més, cal destacar que pel fet de ser estranger 

no significa que s'hagi de matricular un curs més avall. Hi ha alumnes que es poden posar al 

dia molt ràpidament, tenint en compte que una llengua no l'aprens amb un espai curt de temps. 

Per acabar, na Núria explica a l'entrevista que fa uns anys la conselleria d'educació va posar en 

marxa un programa d'acollida de famílies nouvingudes: 

 
 Quan arribava una família, se'ls feia una entrevista per veure un poc la seva realitat i quines 

expectatives tenien. A més, se'ls ajudava a preveure les possibles dificultats que es podrien 

trobar. A continuació es realitzava un acompanyament de les famílies a les escoles, de manera 

que les escoles ja sabien quin dia hi anirien. Si arribaven diversos alumnes en un espai curt de 

temps, se'ls podia oferir unes classes d'immersió lingüística. Finalment amb la crisi i el canvi 

de govern això va quedar aturat. Aquest programa hauria d'estar vigent per facilitar la 

immersió de les famílies nouvingudes. 

 

4.3.4. Canvis socials i culturals 

Pel que fa als canvis socials i culturals que s’han anat produint durant aquests darrers anys, s’ha 

observat un gran canvi, com ara, la globalització que ha obert les fronteres entre els diferents 

territoris, la incidència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials; i els diferents 

programes de visibilització i normalització de determinats col·lectius.  
 

La globalització va començar a incidir a la nostra societat al voltant del boom turístic, que 

coincideix amb l’opertura de l’aeroport de Menorca, al llarg dels anys 60, moment en què 

masses de gent van començar a mobilitzar-se per trobar, en primer lloc, un espai on gaudir de 

les vacances en un destí diferent del seu (exotisme) i, més endavant, per cercar una millo r 

qualitat de vida. Tot això hauria estat més difícil si la mentalitat no hagués anat canviant i 

obrint-se progressivament, però amb l’ajuda dels mitjans de comunicació van permetre fer 

visibles les realitats d’arreu del món que abans semblaven molt llunyanes. 
 

Cal dir que el fenomen de la globalització ha fet que la nostra cultura (conjunt de creences, 

valors, hàbits, activitats, patrons socials, tecnologia i formes de producció que caracteritzen 

una determinada societat) canviés; En aquest sentit, no es pot deixar de banda l'educació perquè 
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així com ha anat avançant la societat i la cultura, l'educació també ho ha fet. Qualsevol persona 

que xerri amb els seus avis o pares podrà observar que s'han produït molts canvis: anys enrere, 

els mestres anaven amb un regle a la mà i si un fillet es comportava inadequadament, el podien  

ferir una mica amb el regle, i això no acabava aquí, perquè si ho explicava a casa, la família 

també s’hi sumava.  En canvi, això actualment és impensable, ja que els drets humans han anat 

adquirint un paper més important en la societat actual. Avui en dia els valors socials no són els 

de fa 50 anys. En aquest context, Delors (1994) defensa que “La educación a lo largo de la 

vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser”. (pag.36) 

 

Mitjançant les investigacions científiques i els documents recollits per la UNESCO, es destapa 

la importància de treballar l’educació emocional, posant-se en evidència que els mètodes 

transmissors d’informació no produeixen un aprenentatge significatiu en l’alumne, ja que 

només se centren a transmetre uns coneixements concrets en lloc de preocupar-se perquè el seu 

aprenentatge sigui competencial i significatiu, coincidint així amb els quatre pilars fonamenta ls 

que defensa Delors en l’informe de la UNESCO; Per exemple, en l’àmbit de l’educació formal, 

fins fa relativament poc, no es donava importància a les emocions, ja que els docents no 

s’interessaven per com se sentia un fillet durant el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, sinó 

que donaven més importància al fet que aprenguessin uns continguts concrets. 

 

A més, Delors (1994) planteja la clau per fer possible la interculturalitat i la inclusió als centres: 

 
la sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las 

capacidades del individuo.[...] Se trata de que ofrezca la posibilidad de recibir educación a 

todos, y ello con fines múltiples, lo mismo si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión 

educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal. (pag.37) 

 

És a dir, l’educació ha d’aprofitar totes les oportunitats que ofereix la societat. De manera 

paral·lela, Delors (1994) ressalta la importància d’adaptar l’educació primària als contextos i 

països subdesenvolupats: 

 
Adaptar la educación básica a los contextos particulares y a los países y poblaciones más 

menesterosos. Partir de los datos de la vida cotidiana, que brinda posibilidades tanto de 
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comprender los fenómenos naturales como de adquirir las distintas formas de sociabilidad. 

(pag.38) 

 

4.3.5. Rol de la família  

La família té una gran influència tant en la vida dels seus membres com en la societat perquè 

les normes, els valors, la cultura i les tradicions que es transmeten d’una generació a una altra 

en la vida familiar són els que els ensenya a relacionar-se amb els altres membres de la societat.  

 

La família, però, no només té importància en l’educació dels seus fills. Uns dels majors reptes 

de l’educació intercultural és la integració acadèmica dels alumnes nouvinguts. Per aconseguir-

ho no serà possible sense la implicació de les famílies. Aquest fet pren gran importància perquè 

el rendiment escolar i el nivell de participació de l’alumnat immigrant està condicionat per 

diferents factors que estan relacionats amb el context familiar: nivell socioeconòmic, situació 

jurídica, domini de diversos idiomes, predisposició a la integració de les famílies, coordinació 

de les famílies amb el mestre, etc.  

 

Cardona (2003) referenciat a (González Falcón, 2007, pag.3) sosté que no es pot ensenyar 

educació intercultural si família i escola estan separades i (Jordán, 1995) referenciat a 

(González Falcón, 2007, pag.3) manté que la participació de la comunitat en la vida escolar, 

fonamentalment a través de les famílies, és elemental per a la construcció d'un currículum 

intercultural. De fet, un dels reptes específics de l’educació intercultural és entendre que a 

través de la participació activa de totes les famílies en els centres educatius és lluita en pro de 

la igualtat d’oportunitats. 

Cal destacar, que la participació de les famílies a l’escola produeix una sèrie de beneficis: 

Alumnat: 

- Els pares poden ajudar més als seus fills, seguint el model d’ensenyament de l’escola. 

- Un alumne que veu una bona relació família-escola se sentirà amb més confiança a 

l'hora de, per exemple, contar un problema que hagi tingut. 

- Els alumnes se senten molt realitzats o gojosos quan veuen la participació de les seves 

famílies a l’escola. 

Professorat: 

- Acords compartits i accions coordinades amb les famílies. Adhesió amb les famílies. 

- Major relació amb les famílies, per tant, major coneixement de la situació familiar del 

nen i major confiança amb les famílies. 
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- Sentir la confiança de la família permetrà al mestre poder fer feina més a gust i tenir 

ganes d’estar en contacte amb la família. 

Família: 

- Informació més clara del progrés del seu fill en l’aprenentatge. 

- Més comunicació de les famílies amb els seus fills en termes escolars, és a dir, els pares 

estan més informats del que fan a l’escola i els fillets els hi poden explicar les activita ts 

que realitzen. 

- Observar als seus fills fent classe, per exemple, amb una visita guiada durant l’horari 

escolar. 

 

4.3.6. Formació dels mestres  

Si bé els mestres han de saber com actuar per tal de garantir una correcta inclusió i participac ió 

activa de tot l’alumnat a les nostres aules, haurien d’estar tots ben formats i preparats per 

desenvolupar aquesta tasca de manera exitosa. Així doncs, podem afirmar que com a 

professionals del món de l’ensenyament, que treballen en una societat constantment canviant i 

totalment diversa, haurien de tenir al seu abast tot un conjunt d’eines, recursos i facilitado rs, 

que els permetessin millorar cada dia i poder assegurar un aprenentatge de qualitat i adaptat a 

les característiques personals i específiques de cada alumne. En aquest sentit, la conseller ia 

proporciona diferents formacions a partir del centre de professors de Menorca (CEP)  

 

És molt important que els mestres vagin adquirint nous coneixements en relació a la 

multiculturalitat existent. Com per exemple, coneixement de les diferents cultures, creences i 

costums. 

D’altra banda, els docents han d’estar disposats a formar-se en aquest sentit. Un bon exemple 

d’això és la distinció que en fa Asenjo (1994) quant a les diferents maneres de percebre les 

cultures minoritàries: 

- Aquells que conceben les cultures dels nouvinguts més aviat com a nocives, deficitàr ies 

o, fins i tot, dificultoses del progrés acadèmic i de la integració escolar. 

- Aquells que perceben amb major sensibilitat les diferents cultures. 

- Els que es mostren molt sensibilitzats respecte al valor de les cultures minoritàries. 

Per tant, entre altres factors, segons la manera en què el mestre percebi les cultures aquest 

estarà, més o menys predisposat a formar-se. 

 A. Jordán (1994) referenciat a (Asenjo, 1994, pag.2) determina quines són les actituds bàsiques 

per ensenyar a la gran diversitat cultural: 
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- Sentiment d'eficàcia en la ment del propi professor, és a dir, l’actitud de: “puc i estic 

preparat per ensenyar a aquests alumnes”. 

- El respecte i interès per cada alumne en singular, en cada persona. Cada fillet té trets 

i problemàtiques diferents. 

- El compromís per canviar les pròpies actituds quan no són del tot adequades. 

 

La formació és necessària, però cal canviar la perspectiva d’aquesta. A més, es fan formacions 

per atendre a la diversitat però, aquest és un concepte molt gran. Per tant, caldria realitzar- la 

amb diferents mòduls per aconseguir una formació de qualitat quant a l’atenció a la diversita t. 

Per exemple, un mòdul de com atendre la diversitat cultural i lingüística, els diferents ritmes 

d’aprenentatge, les diferents necessitats educatives especials, etc.  
 

4.4. Multiculturalitat VS Interculturalitat 

L’escola és una institució que reprodueix o reflecteix les divisions socials preexistents. 
  

S’ha de concebre el grup classe com a una estructura biopsicosocial en que estan 

interrelacionades les característiques socials i psicològiques, amb tipus d’agrupaments formals 

i informals. 

  

S’ha d’advocar per una educació intercultural (convivència cultural), però en un món tan 

jerarquitzat com l’actual món capitalista, la realitat és assimilacionista i aculturadora, és a dir, 

en molts casos el que fan els mestres és donar a entendre a l’alumne que ha de deixar de banda 

la seva cultura i integrar la nostra, com si fos la bona. Per tant, com a màxim podem parlar 

d’una societat multicultural amb una situació molt diversa en el marc de l’estructura social. 
  

A les escoles, trobem que gran part dels materials curriculars i didàctics utilitzats a les aules 

són uniformes i estandarditzats, a més reprodueixen els tòpics i les visions etnocentristes. 

L'educació intercultural implica, doncs, una revisió dels materials escolars per introduir 

l'aportació de les minories, formació i sensibilització del professorat i reflexió sobre el rol que 

ha de tenir l'escola. Existeix però, una tendència a la folklorització, atès que s'agafen elements 

descontextualitzats d'una forma paternalista sense comprendre la realitat d'aquests col·lectius. 

 

D’altra banda, el fet que uns dels elements de selecció per accés a l'escola, sigui el referent al 

domicili, implica que una majoria d'immigrants que es concentren en determinades àrees 

urbanes (sol ser l'extraradi, per raons purament econòmiques, atès que en aquests llocs 
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l'habitatge és més barat), se'ls adjudiqui una escola propera, implicant una guetització i 

segregació de l'escola. Així doncs, és molt comú que a les escoles situades a les afores, l'alumna t 

d'origen illenc sigui minoritari, per exemple Antoni Joan de maó. 

Cal doncs, canviar el sistema de selecció per un altre que faciliti la distribució equitativa dels 

alumnes. 
  
 

S’ha de reivindicar la necessitat que, l’escola ha de proporcionar contextos de reflexió a través 

de casos per la regeneració d’una ciutadania responsable i solidària. Els fonaments filosòfics 

del que és la interculturalitat, el valor cívic del diàleg contra la violència i els drets humans, es 

proposen com a categories bàsiques per construir contra fonaments a la discriminació ètnica 

dins els contextos educatius formals i a través dels seus elements curriculars. 

 

Per tant, segons  com diu Salinas (2003) referenciat a (González Falcón, 2007): 

 
La escuela, la escuela intercultural, tiene que educar para vivir juntos. La escuela no debe 

preparar para la vida, tiene que ser vida. Una parte importante de la vida de aquellos niños y 

niñas, maestras y maestros que estamos tantas horas allí. (pag.3) 

 
Així doncs, segons com diu Gairín Sallán (2004, pag.4) les diferències entre l’escola 
intercultural i la multicultural són les següents: 
 
 

Escola multicultural Escola intercultural 

- Dimensió fonamentalment estàtica 

- Planteja la intervenció educativa quan hi ha 

alumnes de diferents ètnies, com si els altres 

no la necessitassin. 

- Planteja una visió no globalitzadora 

- Se centra en les diferències 

- Promou un enfocament més descriptiu que 

valoratiu. 

- Fa un enfocament de superposició. 

- Té una visió dinàmica. 

- Planteja intervencions educatives encara que 

no hi hagi alumnes de diferents ètnies. 

- Hi ha un enfocament globalitzador. 

- Se centra en les relacions igualitàries de les 

diferents cultures. 

- Facilita i promou el procés d’intercanvi, 

interacció i cooperació de les diferents 

cultures. 

- Posa més èmfasi en les similituds i no tant en 

les diferències. 

- Contempla el procés educatiu com un 

element d’unió. 

- Fa un enfocament interactiu. 



31 
 

 

A més, Sales (2004) proposa la següent taula per diferenciar una escola inclusiva intercultura l 

d’una que no ho és. Aquesta comparació, s’ha realitzat a partir de les experiències de diversos 

centres públics que han resultat ser escoles per a tots. 

 

No ho és És 
Segregar 

Etiquetar 

Ridiculitzar 

Inclusió 

No estereotipar 

Dignificar 

Assimilació 

Relativisme 

Diàleg 

Valors mínims compartits 

Monolingüisme Multilingüisme 

Organització escolar rigida Flexibilitat: horaris, espais, coordinacions, 

agrupaments, normes 

Desconfiar de les famílies Comunitats d’aprenentatge 

 

Metodologia tradicional 

Aprenentatge cooperatiu 

Projectes de treball 

Tutorització entre iguals 

Adaptacions curriculars individualitzades 

Tractament especialitzat 

Currículum comú, obert i flexible. 

Personalització dels aprenentatges 

Professorat saturat i desorientat Formació en centres 

Equips de treball 

4.5. Perquè una escola intercultural? 

4.5.1. Teoria 

Segons Aguado Odina (2004): 
 

la reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural, y basada en la 

valoración de la diversidad cultural. Está promueve prácticas educativas dirigidas a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo de análisis y de 

actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr la 

igualdad de oportunidades (entendida como oportunidades de elección y de acceso a recursos 

sociales, económicos y educativos), la superación del racismo y la competencia intercultural 

en todas las personas sea cual sea su grupo cultural de referencia.(pag.2) 

 

Aguado fa referència que l’educació intercultural sustenta els principis de l’educació inclusiva, 
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on el referent pedagògic és la vivència i convivència de la diferència cultural i social com a 

factor d’enriquiment educatiu. 

 

En aquest mateix sentit es basa Jordán (2007) referenciat a Leiva Olivencia (2017) quan afirma 

que:  
los sistemas educativos deben asegurar unas bases sólidas para la igualdad de oportunidades 

en la escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de géneros, etnias y culturas 

a partir de un reconocimiento entre iguales basado en el respeto a la diversidad. (pag.2) 

 

L'educació ha d’estar enfocada cap a la igualtat d’oportunitats, centrant-se amb les virtuts dels 

alumnes i aprofitant la diversitat per aprendre uns dels altres. 

 

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa BOE (2013) 

afirma a l’article únic que:  

 
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo 

de discapacidad. (pag.11) 

 

Així doncs, només en el moment que les persones siguin capaces de normalitzar i equilibra r 

les diferències individuals, aquelles que les fan úniques, es podrà entendre que aquestes no han 

de convertir-se pas en una font de desigualtats, sinó de possibilitats gairebé infinites, doncs 

la diferència individual hauria de ser sinònim d'enriquiment col·lectiu. 

 
4.5.2. Experiències 

La teoria de com ha de ser una escola intercultural és molt interessant, però el que importa són 

les experiències pràctiques i si aquestes impliquen una millora col·lectiva en benefici de 

l'alumnat. 

En aquest apartat, es centrarà la mirada a l'experiència del CEIP Juan Sebastian Elcano (2013) 

de la província d'Almeria com a model de pràctica activa. Aquest centre, l'any 2012-2013, 

comptava amb 307 alumnes d'11 nacionalitats diferents (Algèria, Espanya, 
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Marroc, Lituània, Romania, Equador, Ghana, Nigèria, Pakistan, Senegal i Regne Unit), dels 

quals el 52% dels alumnes era Espanyol i un 48% era procedent d'altres països, amb majoria 

de Marroquins amb un 34%. 

Amb aquesta situació, han plantejat diferents programes i projectes enfocats a la inclusió de tot 

l'alumnat i potenciant el desenvolupament individual de cada alumne. 

 

S’adopta agrupaments flexibles per nivells de competència lingüística (castellà) i la 

matemàtica. A cada alumne se’ls avalua el nivell competencial per dur un treball més 

individualitzat i posar-lo en el grup més adequat pel seu nivell: 

- Castellà: organitzat amb 10 nivells competencials amb un currículum graduat: Des del 

coneixement de les primeres lletres fins a perfeccionar la lectura i escriptura. 

- Matemàtiques: Organitzat amb 9 nivells competencials amb un currículum graduat: Des 

del coneixement dels nombres fins a arribar a un domini complet de totes les operacions 

i la resolució de problemes. 

D’altra banda, aquest centre compta amb un projecte lingüístic de centre, sent l’eix principa l 

del treball dut a terme a educació infantil i primària.  A més, tenen un projecte d’implicac ió 

familiar i acció tutorial que implica:  

- Tallers de participació familiar, treballant tècniques plàstiques. 

- Escoles de pares i mares, realitzant tallers sobre absentisme escolar, tècniques d’estudi, 

esports, etc. 

- Taller d’hort, on les famílies participen periòdicament amb el manteniment i el cultiu. 

- Jornada de portes obertes, com per exemple en el dia de la castanyada. 

- Acció tutorial, on se citen 3-4 famílies setmanalment. 

Tots aquests canvis han dut el seu fruit, ja que s’ha vist recompensat amb una millora del 

rendiment escolar: 

- Competència lingüística:  

Ha passat de tenir un 37,5% de domini alt a 2n de primària, a un 53,49%. Així com a 4t de 

primària, que ha passat de tenir un 12,5% a un 76,19%. 

- Competència matemàtica:  

En aquest cas, l’evolució també ha sigut notòria. Han anat d’un 33,3% de domini alt en 

competència bàsica a 2n de primària a un 60,47%. I a 4t de primària, d’un 17,65% han passat 

a un 80%. 

Altrament, fent referència al Pla de qualitat i millora de rendiments escolars,  cal destacar que 

el CEIP Juan Sebastian Elcano ha aconseguit pràcticament un 80% dels objectius previstos, 
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quasi bé doblant els de la mitja d’Andalusia. De manera paral·lela, s’ha vist reduïda la taxa 

d’absentisme escolar. Han passat de tenir un 18,67% el curs 2009-2010 a un 3,85% el curs 

2011-2012.  

Cal destacar doncs, la importància de la implicació i la interacció familiar dels diferents 

alumnes de la classe. Aquest és un pas important per aconseguir una escola intercultural. D’altra 

banda, dur a terme la pràc tica d’organitzar la matèria de castellà i matemàtiques per nivells 

competencials. Aquesta estratègia d’agrupació cerca afavorir l’aprenetatge de l’alumnat, per tal 

de tenir els mateixos objectius per tot l’alumnat.  Ferrer-esteban (s.d.) Argumenta  que: “permet 

una millor i més eficient atenció a la diversitat, doncs s’ofereix un major nivell i ritme 

d’aprenentatge a l’alumnat amb més aptituds i una atenció més individualitzada als estudiants 

amb més dificultats d’aprenentatge.” 

 

5. Ens trobem en una escola multicultural o intercultural? 

En el següent apartat es presenta els resultats obtinguts de les enquestes aplicades a diferents 

alumnes d’Educació Primària de Menorca, tant escoles concertades com públiques.  

Primerament, cal destacar que hi ha 4 models d’enquesta, la majoria són preguntes qualitatives. 

Per una banda, hi ha una enquesta per primer cicle (1r, 2n i 3r) amb un total de 14 preguntes 

tancades i 2 d’obertes i una enquesta per segon cicle (4t, 5è i 6è) amb 13 preguntes tancades i 

5 d’obertes. D’altra banda, s'ha realitzat una segona enquesta, amb modificacions en algunes 

qüestions a causa d’una una mala interpretació. Aquesta, també es divideix en 2, un model per 

primer cicle i un altre per segon. 

Finalment, cal fer esment que l’extracció de dades es farà fent referència als resultats globals 

obtinguts per curs i destacant aquells cursos que tinguin quelcom que sigui rellevant.  

S’ha enquestat a 240 alumnes d’escoles diferents, entre els quals es troben un 9,1 % d’alumnes 

de 1r, un 11,6% de 2n, un 17.08% de 3r, un 15% de 4t, un 20 % de 5è i un 27.08 % de 6è. 
 

D’on són els teus pares? 

 
Gràfica 1 
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En la gràfica 1 podem veure que un 15,6% dels pares dels alumnes són immigrants. Si 

comparem aquest resultat amb la gràfica 1, veiem que hi ha molts d'alumnes que han nascut a 

Espanya però tenen pares immigrants. Això significa que aquests fillets són la segona o tercera 

generació d'ençà que estan vivint a Espanya, és a dir, els que varen emigrar foren els seus pares 

o, en alguns casos, els seus avis. Relacionant aquest fet amb les paraules de la Núria Pons, quan 

argumenta: 

 
“Fa 15 anys vaig tenir unes al·lotes que havien vingut aquí durant la seva infància (amb 5 o 10 

anys) i no havien estat escolaritzades mai, d'altres que havien anat a classe però anaven a 

escoles esporàdiques i, per tant només aprenien a recitar l'Alcorà i prou. Ara, a les teves 

pràctiques, tu tens els fills d'aquestes al·lotes. Clar, a la força la situació ha de ser diferent de 

la que era en aquell moment quan van arribar elles i no entenien res ni coneixien a ningú. Les 

mares d'elles després de tots aquests anys segueixen pràcticament sense xerrar castellà i català 

ni en parlem. En canvi, aquests nens que tens a les pràctiques ja són fills d'al·lotes que van 

aprendre català de jovenetes. Llavors la cultura serà la mateixa però res a veure. Jo només 

quan veig les filles d'aquestes al·lotes que van ser alumnes meves, els hi dic: "ostres quina 

diferència que hi haurà amb vosaltres, el que vau patir i que fàcil que ho tindran ells". 

 

Així doncs, la integració dels alumnes nascuts aquí però amb pares emigrants, serà molt 

diferent, ja que des de ben petits comencen a xerrar l’idioma del territori, fet imprescindible per 

comunicar-se amb la resta de companys. 

Seguidament, crida l’atenció veure el progrés quant a la intensitat de la relació amb persones 

immigrants. Per una banda, els alumnes de 1r, la gran majoria creu que són molt amics amb els 

companys nouvinguts, en canvi, així com augmenta els cursos, aquest fet ja no està tan clar.  Ja 

a segon es comença a veure un canvi. Encara que la majoria de la població enquestada de 2n 

creu que aquesta relació és de 10, s’observa diferents opinions. Hi trobem una persona que creu 

que no tenen relació i, d’altra banda, la segona intensitat més votada ha estat la 5, és a dir, són 

companys de classe, sense arribar a ser grans amics. Aquest sentiment augmenta perquè a 3r hi 

ha una barreja d’opinions, així i tot, la més votada segueix sent l’ítem 10, som molt amics. 

Finalment, a segon cicle s’observa més clarament aquest canvi. L’opció més votada a 1r cicle 

passa a ser una de les menys votades, per tant es veu un canvi de pensament quant a la 

interpretació que en fan de la relació amb els companys nouvinguts. Per tant, així com es fan 

més grans, l’existència de prejudicis augmenta i es fan més visibles. 
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Has vist que algun company/a tracta                 Si es que sí, amb quina freqüència has   

malament a un altre company/a pel        observat aquest tracte? 

           fet de ser immigrant? 

  

 

 

 

 

 

 

 

A la gràfica 2 i 3, s’observa com gairebé la meitat dels alumnes enquestats considera que hi ha 

alumnes que tracten malament als altres per motius de raça. Així doncs, reflecteix l’existènc ia 

d’un problema quant a relació de diferents cultures dins l’aula. A més, cal destacar que en tots 

els cursos es produeix aquesta problemàtica, per tant no només és cosa dels més grans. En 

particular, val la pena dir que,  a 1r, el 64,7%; a 2n el 91’7%; afirma haver vist a alumnes tractar 

malament als altres pel fet de ser d’un altre país. 

 

Avui en dia aquesta problemàtica hauria d'estar controlada, tot i que els resultats demostren que 

hi ha un alt percentatge de fillets/es que han presenciat actituds despectives davant gent 

immigrant. Probablement molts dels fillets/es immigrants hagin patit alguna vegada aquests 

comentaris cap a ells, cosa que, per descomptat no hauria de ser així. En aquest sentit, Eric 

afirma: 

A vegades sentia comentaris dels nens més grans, per exemple: "puta immigrant", 

"Ecua de merda". A part d'alguns comentaris, també vaig ser objecte de males cares 

per part d'alguns pares quan sabien que era d'Equador. Això em feia sentir molt 

malament.  

 

Viure aquest tipus de comportament pel fet de ser estranger no ha de ser fàcil pels infants i, 

menys, quan arribes a un nou territori i no coneixes a ningú. Santiago explica la seva vivènc ia 

argumentant:  

 

Gràfica 2 Gràfica 3 
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“Me sentía bastante desorientado, todo era nuevo para mí sobretodo porque yo solía vivir en 

la sierra, por lo que ver el mar cada día para mí era una novedad.  Cuando fui a la escuela los 

primeros días no me sentía cómodo, pero tuve suerte y me topé con unos compañeros de clase 

magníficos. Los profesores también me ayudaron a integrarme, tienen un papel e influencia 

más importante de lo que creemos.”  

 

En Santiago va tenir sort, però no tothom la té. Per tant, aquests resultats haurien de servir-nos 

d'alarma per lluitar cap a la igualtat i el respecte i que els alumnes nouvinguts no siguin objecte 

de burla o insults. En definitiva, els centres han d’anar cap a l’escola intercultural. 

  

Pel que fa a la pregunta sobre quins comentaris senten referent als immigrants, a l’enquesta de 

1r cicle s’ha realitzat una pregunta tancada, en canvi, a 2n cicle s’ha fet com a pregunta oberta.  

 

Per aquest motiu, s’explicarà la informació extreta per cada cas.  

Per una banda, a 1r cicle, com s’observa a la gràfica 4, la majoria d’alumnes els hi expliquen a 

casa que s’han de tractar totes les persones per igual. Així i tot, sorprèn veure com dos alumnes 

els hi han dit que vagin amb cura amb els immigrants. D’altra banda, la visió etnocentris ta, 

provoca que es cregui que s’han d’ajudar a les persones immigrants, des d’una posició que els 

europeus són més bons i, per tant han d’oferir la seva ajuda. Això és una gran equivocac ió, 

senzillament s’han de tractar a les persones per igual, sense distinció de raça. 

 
Gràfica 4 

D'altra banda, a 2n cicle, els alumnes han tingut la possibilitat d'escriure algunes de les 

observacions que han sentit, tant a l'escola com a casa. La majoria afirma no haver-ne sentit 

cap al respecte. D'altres, han explicat alguns comentaris. Els comentaris positius han estat: "són 

bons amics; que no importa si és immigrant; encara que no siguin d'aquí els hem de tractar 
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igual; són iguals i els hem de respectar; està molt bé conèixer a altres persones i els seus 

costums." En canvi, predominen més els negatius. En relació a aquests, com a tall d'exemple, 

afirmen haver escoltat: "Què els immigrants que rescaten d'altres països cobren sense fer res; 

Són negres o negrito; colombiano de mierda; puto negro de mierda; estàs cremat; torna al teu 
país; venen perquè volen envair Espanya." 

Són molt sorprenents dos dels comentaris dolents, els que fan referència al cobrar sense fer res 

i al fet de voler envair Espanya. Està clar que aquest pensament l'han sentit a casa i és una clara 

mostra dels grans prejudicis que, els adults, posam a l'abast dels fills. Aquests infants tenen una 

visió distorsionada de la realitat i complica la relació que puguin tenir amb els alumnes 

nouvinguts. La família, com s'ha explicat al marc teòric, és un dels principals agents 

socialitzadors i, segons el que rebin els infants de casa, seran d'una manera o altra. És per això 

que pren molta importància que des de la família es transmeti als fills que les persones que no 

són d'aquí els hem de tractar igual i, sobretot, que està molt bé conèixer a altres persones i els 

seus costums. En relació a això, Santiago argumenta: 

 
“Basándome en mi experiencia, tuve compañeros que durante la primaria sentían empatía 

hacía mi persona. Eran conocedores de las dificultades que afectaban a mi país de origen y de 

las motivaciones por las que mi familia abandonó mi país. 

Pero esto no sucede sin más, lo más seguro es que en sus hogares sus padres les educaran en 

ese sentido,  informándoles y aportándoles un conocimiento previo. 

  

Pero esto no siempre es así, como bien dicen la ignorancia es osada y muchas veces hiriente, 

cuando he escuchado a un niño emitir un insulto racista sé que hay algo en casa que va muy 

mal.” 

 

Està clar doncs, que el fet de compartir i conèixer-se uns amb els altres fa que augmenti la 

riquesa cultural d'un país. 

 

La gràfica 5 ens indica quina percepció tenen quant a què el company sigui nouvingut. Destaca 

que un 4,2% dels alumnes indiqui que els crea por i dubtes. Aquesta resposta està molt 

relacionada amb alguns comentaris descrits anteriorment, com per exemple, "vénen a envair 

Espanya". Aquesta por es crea a partir dels prejudicis que té la família però també per culpa 

dels mitjans de comunicació. Aquests es dediquen a explicar mitges veritats, deixant l'opció 

que cada persona pensi el que vulgui o el que cregui més adient. 
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En definitiva, cal insistir amb el que s'ha explicat als apartats anteriors, l'escola, conjuntament 

amb la família, han de donar pautes i estratègies perquè els infants siguin capaços de viure de 

manera positiva en el seu entorn, podent així contribuir al benestar de les persones que tenen al 

seu voltant. 

Tria l’opció amb la qual et sentis més identificat: 

 
Gràfica 5 

A la gràfica 6, ens explica que fa cada infant per relacionar-se amb les persones nouvingudes. 

Sorprèn que un 4,6% contesti que no vol o no li agrada relacionar-se amb persones que acaben 

d’arribar. Aquesta resposta ens ha de fer pensar si estem en el camí correcte. Alumnes entre 6 

i 12 anys no haurien de pensar que no volen relacionar-se amb una persona, pel fet de ser 

diferent. És cert que és un tant per cent baix, però el fet que hi hagi nens que ho pensin ja és 

significatiu que alguna cosa ha de canviar. D’altra banda, gairebé un 40% dels alumnes afirma 

que intenta relacionar-se mitjançant qualsevol medi. Aquesta actitud és la ideal, de fet, és el 

punt de partida de la interculturalitat: xerrar, jugar, aprendre, conviure sigui de la manera que 

sigui i des del primer moment, no deixant de banda l’alumne que xerra un altre idioma o té uns 

trets diferents. 

Si un fillet acaba d'arribar d'un altre país, fas el possible per relacionar-te amb ell i que 

t'entengui?, o, en canvi, no li fas cas? 

 
Gràfica 6 

Per acabar, l'última pregunta de l'enquesta tenia l'objectiu de reafirmar alguns pensaments o 

actituds que la població enquestada podria haver donat a entendre a respostes anteriors. I els 
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resultats són una mica sorprenents. Crida l'atenció de la gràfica 7 que el 5,8% de la població és 

a dir, 14 alumnes de 240, tingui clar que no respecte les diferents cultures i pensaments. En el 

cas concret de 1r, sorprèn que un 17,6%, o sigui, 3 infants de 17, creuen que no respecten les 

diferents cultures. Aquesta resposta reafirma el que s'ha comentat anteriorment. Alguna cosa 

està fallant i, per tant, ens ha de fer pensar i reflexionar cap a on volem anar. Si volem una 

societat inclusiva que ens porti a tenir una escola intercultural, és molt important l'educació en 

valors, tant a casa com a l'escola, ja que aquests seran els que faran dels infants persones 

competents per viure i conviure d'acord amb els valors propis d'una societat: la llibertat, la 

solidaritat, el respecte, la igualtat, etc. És cert que són pocs alumnes, però el que entra en joc 

aquí és la sinceritat dels alumnes. No se sap quin és el grau de sinceritat dels alumnes, però 

preocupa que 14 alumnes creguin que no respecten les altres cultures. 

 

Creus que respectes els diferents pensaments i les diferents cultures de les persones d'un 

altre país? 

 

 
Gràfica 7 

 

 

6. Propostes didàctiques educatives 

Partint de la base del que és inclusiu i intercultural i el que no ho és, es proposarà una sèrie de 

suggeriments per arribar a aconseguir una educació intercultural. 

 

Una primera proposta educativa per la interculturalitat, és la de fomentar el treball per projectes, 

ja que aquesta metodologia fomenta la interculturalitat.  

Segons Valero Garcia (2007) en el treball per projectes:  

 
Els alumnes han d'identificar llavors què és el que ja saben i què han d'aprendre per 

desenvolupar el projecte, estableixen, amb l'ajuda del professor, un pla d'aprenentatge i el duen 
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a terme. Aquest procés es repeteix fins que s'han assolit els objectius d'aprenentatge. En aquest 

context, el que realment importa és l'aprenentatge que es produeix en el procés i no tant el 

resultat final del projecte. (pag.1) 

 

Per tant, són tasques complexes on els alumnes han de resoldre problemas o qüestions. Així 

doncs, el treball per projectes implica als alumnes en la presa de decisions i els hi dona 

l’oportunitat de treballar de manera autónoma. 

 

Torres (1996) referenciat a (Sales, 2004) defensa els següents arguments que justifiquen el 

treball per projectes: 

1. Que alumnes i alumnes s'enfrontin en tot moment amb continguts culturals rellevants. 

2. Que els continguts que són objecte d'atenció en diverses àrees de coneixement i 

assignatures puguin abordar-se realment i no, que els uns pels altres, quedin sense 

abordar: educació sexual, guerres i pau. mercat laboral, ecologia, racisme i 

discriminació, corrupció. etc. 

3. Contribuir a pensar interdisciplinarment, a la creació d'hàbits intel·lectuals que obliguin 

a prendre en consideració les intervencions humanes des de totes les perspectives i punts 

de vista possibles. 

4. Afavorir la visibilitat dels valors, ideologies i interessos que estan presents en totes les 

qüestions socials i culturals.  

5. Treballar sobre la base de projectes curriculars integrats afavoreix als alumnes en les 

institucions escolars. Contribueix al fet que professores i professors se sentin partícips 

d'un equip amb metes comunes amb les quals enfrontar-se de manera cooperativa. 

6. L'educació basada en la interdisciplinarietat permet que els nois i noies puguin adaptar-

se a una inevitable mobilitat en les ocupacions el dia de demà: permet canviar 

d'especialització o adquirir alguna nova destresa o coneixement sense que això 

signifiqui que hagi suposat una perduda de temps. 

7. En la mesura en què desperta l'interès i la curiositat de l'alumnat, ja que el que s'estudia 

apareix sempre vinculat a qüestions reals i practiques, estimula als subjectes a analitza r 

els problemes en els que es veuen envolts i a buscar alguna solució. Encoratja la 

formació de persones creatives i innovadores. 

 

Per dur a terme el treball per projectes, segons Sales (2004) suposa: “una reforma total del 

proceso educativo, currículum, organización y cultura escolar, etc.” (pag.5) 
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Segons Hernández Méndez, Edith & Hernández Valdez (2010): “el modelo de competencia 

intercultural de Byram (1997) es uno de los modelos que más ha influido en la enseñanza de 

la cultura y la interculturalidad en las aulas.” (pag.5) 

 

L’objectiu de la interculturalitat en el model de Byram, segons (Méndez, 2010) és:  

 
hacer del aprendiz de lenguas extranjeras un mediador intercultural capaz de evitar la 

percepción del otro sobre la base de simplificaciones, generalizaciones o visiones 

estereotipadas y esforzarse por conocerlo como un individuo único que posee todas las 

cualidades e identidades múltiples que caracterizan a los seres humanos. (pag.2) 

 

Aquest model de competència intercultural es basa en 4 dimensions segons Byram (1997) 

referenciat de (Hernández Méndez, Edith & Hernández Valdez, 2010, pag.6): 

- Saber ser (actituds i valors): disposició positiva cap a l'aprenentatge de la 

competència intercultural; actitud a relativitzar el jo i a valorar als altres; actituds 

d'obertura, curiositat i predisposició per a suspendre la desconfiança cap a la cultura 

aliena; capacitat de relativitzar valors, creences i comportaments propis. 

- Saber aprendre (destreses interculturals): desenvolupament d'un coneixement i 

ús d'estratègies per a localitzar, analitzar i interpretar conceptes, significa ts, 

creences i pràctiques culturals desconeguts. És l'aptitud per a observar i participar en 

noves experiències, així com per a incorporar coneixements nous 

als existents. 

- Sabers (coneixements interculturals): coneixement de grups socials, els seus 

productes i pràctiques; coneixement dels processos socials i del seu funcionament en 

els grups socials així com la consciència que la gent posseeix múltiples identitats. 

- Saber fer (reconeixement crític cultural): disposició general caracteritzada 

per un compromís crític amb la cultura estrangera i la pròpia; capacitat 

d'integrar els altres tres sabers en trobades interculturals; desenvolupament de 

pensament crític i capacitat de superar estereotips. 

 

A partir de les dimensions proposades per Byram, (Hernández Méndez, Edith & Hernández 

Valdez, 2010, pag.10) proposen una sèrie de propostes educatives per dur a terme a l’aula, i la 

següent és una proposta per realitzar-se al cicle superior: 
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Los mexicanos en su México 

Objectius: 

- Sensibilitzar als estudiants davant els malentesos culturals i de com aquests també es 

presenten amb persones del mateix país.  

- Prendre consciència de com la nostra manera de percebre la realitat influeix en nosaltres 

mateixos i en el comportament de la resta.  

- Cercar explicacions positives al comportament d'una persona, a través dels valors de la 

cultura.  

- Buscar solucions als conflictes d'uns altres, per a aprendre dels errors aliens i perdre la 

por a equivocar-nos.  

- Reflexionar sobre les actituds que podem posar en marxa davant els malentesos 

culturals. 

Continguts: 

- Identificar  les situacions, emocions i reaccions d'uns altres davant el descobriment d'un 

comportament cultural.  

- Identificar a partir de l’empatia com es senten les persones que experimenten 

malentesos culturals.  

- Demostrar predisposició a col·laborar en l'acostament entre persones de cultures 

diferents.  

- Interès per debatre i entendre les diverses postures en el transcurs dels conflictes 

interculturals.  

- Formular hipòtesi i comprovar-les. Establir comparacions. Mostrar acord i desacord. 

Oferir consells. 

- Contextualitzar l'ús de tots els temps verbals (passats i presents). Condicional. 

- Estructures gramaticals per a oferir consells.  

- Lèxic relacionat amb accions habituals, objectes d'ús quotidià, sentiments, relacions 

personals. 

Desenvolupament de l’activitat: 

En primer lloc, cal esmentar que el docent actua com a guia. Primerament, es presenta un 

trencaclosques de Mèxic i es demana als alumnes que l’ordenint. A continuació, se'ls pregunta 

si consideren que tots els mexicans són iguals i si els seus comportaments i forma de ser també. 

Es deixarà uns moments de reflexió abans d’iniciar el debat. En aquest moment, el docent agafa 

el rol de mediador.  
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A continuació, es demana un parell de voluntaris, que se'ls demana sortir de l’aula per explicar-

los-hi  que actuaran una situació real de la cultura. Seguidament esla alumnes entren a la classe 

i fan l’actuació que els hi ha tocat, mentre que als altres se'ls demana observar amb deteniment 

tota la situació, anotar les seves reaccions i comentaris per a exposar-les en acabar la 

representació. Posteriorment, un altre grup d’estudiants realitzarà una altra situació diferent. 

Finalment es donarà un període de reflexió perquè els estudiants realitzin hipòtesis sobre les 

situacions presentades. El professor com a mediador fa una taula rodona per a escoltar i 

analitzar, els malentesos i les possibles formes de solucionar els conflictes. Els alumnes han de 

cercar estratègies d'actituds, enteniment i empatia amb els protagonistes, per a ajudar-se i 

ajudar-los en situacions futures. Per a finalitzar realitzen un assaig breu dels malentesos en la 

seva cultura i la seva relació amb altres cultures per obtenir una possible solució d'enteniment 

mundial. 

 

D’altra banda, Francesc Vila Batallé, en el seu blog sobre l’educació intercultural, té una sèrie 

de propostes interessants dividides en diferents blocs: oferir les condicions per la igualta t 

d’oportunitats, valorar la diversitat i respectar la diferència, millorar l’autoimatge, diversifica r 

els models culturals des dels valors, desenvolupar competències multiculturals, prendre 

consciència de les pràctiques socials i educatives excloents i eliminar actituds racistes. 

 

Oferir les condicions per la igualtat: 

Aula: 

- Treball en grups heterogenis. 

- Metodologies d’atenció a la diversitat: racons, tallers, desdoblaments, agrupaments 

flexibles, projectes, docència compartida, tutoria entre iguals… 

- Contemplar la figura del company-guia per tal que l’ajudi a incorporar-se a les activita ts 

del grup classe. 

- Adaptacions de materials. 

- Treball cooperatiu.  

- Implicar a tot el grup classe en les adaptacions curriculars. 

- Fer sortides on es procuri que hi vagin tots. 

- Fer una obra de teatre amb la participació de tot el grup. 

- Donar un càrrec a tots els alumnes. 

- Treballar per grups hàbits escolars. 
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- Promoure una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota 

mena de discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb 

continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere  

Centre:  

- El centre pot coordinar-se amb els diferents serveis del municipi (socials, sanitaris, de 

lleure, traducció, centres cívics..) per evitar l’exclusió social. 

- Adaptacions del currículum. 

- Oferir activitats de conversa. 

- Tenir entrevistes i contactes d’informació permanents amb les famílies. 

- Implicar a tot el claustre i PAS en la tasca d acollida. 

 

Entorn: 

- Explicar bé i treballar amb les famílies: 

o Beques i ajudes 

o Reforços escolars, tallers d’estudi assistit  

o Educació en el lleure, esplais, serveis culturals  

- Planificar la sortida (formativa o laboral) dels alumnes en finalitzar l’ESO 

- Oferir a les famílies activitats de formació: català, informàtica, coneixement de 

l’entorn… 

- Creació d’aules d’autoaprenentatge 

- Organitzar sortides a peu pel municipi  ja que són del tot econòmiques 

-  

Valorar la diversitat i respectar la diferència 

Aula 

- Des de la tutoria es poden treballar les diferents opcions ideològiques, sexuals, 

religioses.  

- Els alumnes i el tutor elaboren un tríptic que reculli drets i deures dels alumnes.  

- Preparació d’un conte d’un altre país i representar-lo amb les músiques, ambients, etc. 

- Treballar els diferents països de procedència dels alumnes: Situació, hidrografia, 

població, extensió, etc. 

- Àrea de llengua. Tipologia textual: Treball de receptes de diferents països.  

- Fer làmines i murals sobre diferents aspectes de Catalunya i altres països: costums, 

festes, … 
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- Visualitzar una pel·lícula/documental sobre les dificultats que tenen les persones que 

emigren. Fer-ne un debat. 

- Fer una xerrada sobre les diferents cultures que tenim a l’aula i potenciar un col·loqui. 

- Aprendre cançons modernes d’altres cultures. 

- Fer un mural on estiguin representats tots els països de l’aula i que cada alumne 

remarqui una cosa que vol donar a conèixer als altres. 

- Potenciar el treball cooperatiu perquè tots els alumnes es relacionin. 

- Ensenyar jocs diferents llocs del món.  

- Treballar contes d’arreu del món.  

- Treballar a les tutories la diversitat i la diferència com a valors positius. 

- Treballar la cançó de Mesclat  Com goses?  i fer-ne una reflexió 

Centre: 

- Presència de les diferents cultures al centre: llibres de diferents països a la biblioteca, 

músiques, imatges, pòsters… 

- Actuar contundentment davant d’agressions greus a qui és diferent. 

- Rètols informatius en llocs visibles del centre i de benvinguda en diferents idiomes 

- Fer una exposició dels països que tenim al centre: vestits, objectes… 

- Quan es fan activitats culturals fer que hi estiguin representades altres cultures. 

- Projecció de pel·lícules/documentals que tinguin en compte la diversitat. 

- Al menú del menjador del centre hi podem incloure algun àpat d’ altres països. 

- Potenciar una revista de centre on es debatin temes referents a la diversitat. 

- Murals de Sant Jordi: Posar la paraula amor en diferents idiomes. 

- Tenir en un lloc visible un gran mapa del món marcant els diferents països  d’origen 

que tenim al centre 

Entorn: 

- Participació de totes les famílies nouvingudes i autòctones en actes i festes de l’escola 

i municipi 

- Activitats extraescolars que incloguin la diversitat cultural de l’alumnat. 

- Implicar a totes les famílies en la preparació dels vestuaris i decorats per a la 

representació d’ un conte. 

- Durant la setmana cultural que els pares de les diferents famílies s’hi impliquin en 

l’organització de tallers, xerrades… per a tothom. 

- Fer un recull de receptes de tot el món i que hi participin tots els pares i mares. 
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- Organitzar la setmana dels contes i que siguin els pares dels alumnes que vinguin a 

narrar-los. 

- Organitzar la setmana de la música i que els propis pares vinguin a explicar coses dels 

diferents països relacionades amb la música., o bé costums, festes… 

- Fer una exposició de fotos dels països d’on provenen els alumnes i que l’ organitzin els 

pares. 

- Que les famílies vagin a l’aula  a explicar coses del seu país d’orígen. 

 

Algunes d’aquestes són propostes molt generals i complicades de dur a terme, però el més 

important que s’ha de fer es proposar diferents activitats on les famílies nouvingudes es puguin 

sentir integrades en la comunitat escolar. 

Per acabar, per vetllar que tots els infants i joves tenguin la mateixa oportunitat educativa, s’ha 

de canviar el dret d’elecció de centre, ja que la forma actual,  el que fa és segregar l’alumnat en 

termes econòmics. 

En aquest sentit, MUCE (2018) demana que: 

 
És vetlli perquè tots els infants i joves tinguin les mateixes oportunitats en matèria educativa; 

aquestes oportunitats no poden estar sotmeses a cap contraprestació econòmica. També demanem 

al Departament decisió i voluntat política per posar fi a la segregació escolar. El Govern ha de 

garantir una cobertura pública de qualitat a totes les necessitats educatives i buscar l’equitat entre 

centres. Reclamem un nou decret d’admissió de l’alumnat per a tots els centres que rebin recursos 

públics per tal d’aconseguir una escolarització equilibrada de tot l’alumnat. (pag.13) 

 

7. Conclusions 

En primer terme, cal fer esment que els resultats d’aquest treball no es poden considerar 

representantius de la societat de Menorca, ja que la mostra en què s’ha realitzat la investigac ió 

és molt petita en relació a la població escolaritzada de l’illa. Per tant, els resultats obtinguts 

responen únicament a aquesta mostra.  

 

En segon lloc, abans d'extreure les conclusions generals, cal destacar les dificultats que m'he 

trobat a l'hora de realitzar les enquestes. D'entrada, al moment d'elaborar les enquestes vaig 

trobar-me dificultats per redactar les preguntes, ja que havien de ser clares i concises però sense 

ofendre a ningú. Cal tenir present que molts cops el fet d'utilitzar algunes paraules i no d'altres, 

fa que es creïn uns mals entesos i, per tant, un conflicte. A més, el fet de tenir paraules escrites 
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a un paper no expressa cap mena d'emoció, o sigui, que cada receptor les interpreta com troba 

oportú. En aquest sentit, calia utilitzar unes paraules precises per tal de no ferir els sentiments 

a ningú. Així com de la dificultat de tractar el tema dels nouvinguts, ja que hi ha una gran 

diversitat de pensaments. 

Seguidament, un cop acabades de redactar, vaig enviar un e-mail a totes les escoles de Menorca, 

30 centres en total. Al principi només vaig rebre resposta de 7 centres, i tan sols 3 accedint a 

passar l'enquesta. Després de passar-la, em vaig trobar amb el problema que a una escola no els 

van agradar les preguntes. Per aquest motiu, després de tenir molts dubtes i pensar-m'ho molt, 

vaig refer les enquestes i les vaig enviar als més de 20 centres que no havien contestat i, obtenint 

dues respostes, una d'elles positiva. 

Tot aquest procés m'ha dut a extreure una sèrie de conclusions. Per una banda, m'ha donat la 

sensació que alguns centres intenten evitar el tema, com a mostra, tenc més de la meitat de 

correus no contestats. D'altra banda, el fet de justificar-se amb exemples com: "no disposen de 

correu electrònic, no tenen ordinadors, etc." em fa pensar que no hi havia l'interès per part seva 

perquè aquestes problemàtiques es podien resoldre anant a l'escola i passant l'enquesta amb 

format paper. 

 

En tercer lloc, cal recordar que l'objectiu de l'estudi era saber si les escoles de Menorca són 

multiculturals o interculturals. 

Després d'observar els resultats, cal dir que ens trobem en una escola multicultural, però amb 

expectatives de millora, per tant, no s'ha de deixar anar l'objectiu d'aconseguir una escola 

intercultural. 

D'altra banda, després d'haver realitzat el procés de recerca he pogut constatar que hi ha molta 

informació quant a interculturalitat i, m'ha sorprès el fet que els anys 90 ja es parlava d'aquest 

terme. 

Per acabar, cal esmentar que el fet d'haver fet diversos voluntariats em va ajudar a l'hora 

d'escollir el tema, però després d'acabar-lo, puc dir que m'he endinsat en gran mesura, observant 

una gran varietat d'opinions i propostes sobre la temàtica. Com s'ha dit durant aquest treball, 

l'educació formal i no formal, ha d'implicar a totes les persones i s'ha de preocupar no només 

pels continguts, sinó també per com ho fan i de quina manera ho fan. La interculturalitat hauria 

de ser el futur de les aules, ja que de cada vegada més ens trobem amb una gran diversitat de 

cultures i la interacció d'aquestes ha de fomentar una cultura global i, per tant, que cada persona 

adquireixi una identitat global i se senti partícip del món el qual vivim. 
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9. Annexos 

9.1. Enquestes 

 

Model 1. Primer cicle 

 

La multiculturalitat 
La següent enquesta em servirà per conèixer, de manera objectiva, com són les relacions de les 

diferents cultures dins un aula. Aquesta, es totalment anònima, per tant, se us prega que sigueu 

sincers i contesteu el que penseu. 

 
- On has nascut? (país) 

 

 

 

- D’on són els teus pares? (país) 

 

 

 

- Saps quants companys de la teva classe són immigrants? 

o 1-3 fillets 

o 3-6 fillets 

o 6-9 fillets 

o  9 o més 

o  No ho sé 

- Tens relació amb algun d’ells? 

o Sí 

o No 

- En una escala del 0 al 10 marca la intensitat de la vostra relació. 0 → no tenim 

relació. 10 → som molt amics 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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- Has vist que algun company/a tracta malament a un altre company/a pel fet de ser 

immigrant? 

o Sí 

o No 

- Si es que sí, amb quina freqüència has observat aquest tracte? 

o Molts cops, gairebé tots els dies 

o Algunes vegades 

o Qúasi mai 

o Mai 

- T'agrada la teva classe? Hi estas a gust?  

o Sí, m’agrada molt 

o Sí, encara que hi ha algunes coses que no m’agraden 

o No, em sent una mica sol 

o Podria sentir-me més a gust 

- Quins comentaris cap a aquestes persones (nascudes a un país diferent) sents a 

casa?, i a l'escola? 

o Em de tractar a totes les persones per igual 

o No et relacionis amb aquestes persones 

o Atenció amb els alumnes immigrants 

o Ajuda a les persones forasteres a integrar-se a la classe 

- Amb qui jugues al pati? 

o Qualssevol alumne de la classe 

o Amb els amics/gues 

o Companys del mateix país 

- Tria l'opció amb la qual et sentis més identificat: 

o El fet que sigui d'un altre país et crea por, dubtes, etc. 

o El fet que sigui d'un altre país et crea curiositat i interès 

o El fet que sigui d'un altre país te és indiferent, et dóna igual, no ho penses. 

o Una altra... 

- Convidaries a la festa dels teus anys a qualsevol company de classe?, a quins no 

convidaries? 

o Convidaria a tothom 

o Sols als meus millors amics 
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o No em fa ganes convidar a les persones que han arribat d'un altre país 

o Una altra... 

- Si un fillet acaba d'arribar d'un altre país, fas el possible per relacionar-te amb ell 

i que t'entengui?, o, en canvi, no li fas cas? 

o Intent relacionar-me amb ell, intentant treure conversa o mitjançant gestos (en 

el cas que encara no sapi el nostre idioma) 

o No vull relacionar-m'hi 

o No m'agrada relacionar-me amb persones que acaben d'arribar 

o M'agrada fer nous amics 

- Per acabar, creus que respectes els diferents pensaments i les diferents cultures de 

les persones d'un altre país? 

o Sí 

o No 

 

Model 1. Segon cicle 

 

La multiculturalitat 
La següent enquesta em servirà per conèixer, de manera objectiva, com són les relacions de les 

diferents cultures dins un aula. Aquesta, es totalment anònima, per tant, se us prega que sigueu 

sincers i contesteu el que penseu. 

 
- On has nascut? (país) 

 

 

 

- D’on són els teus pares? (país) 

 

 

 

- Saps quants companys de la teva classe són immigrants? 

o 1-3 fillets 

o 3-6 fillets 

o 6-9 fillets 
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o  9 o més 

o  No ho sé 

- Tens relació amb algun d’ells? 

o Sí 

o No 

- En una escala del 0 al 10 marca la intensitat de la vostra relació. 0 → no tenim 

relació. 10 → som molt amics 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

    

- Has vist que algun company/a tracta malament a un altre company/a pel fet de ser 

immigrant? 

o Sí 

o No 

- Si es que sí, amb quina freqüència has observat aquest tracte? 

o Molts cops, gairebé tots els dies 

o Algunes vegades 

o Qúasi mai 

o Mai 

- T'agrada la teva classe? Hi estas a gust? Explica’t 

 

 

 

- Saben els teus pares que hi ha persones d'altres països a la teva classe? 

o Sí 

o No 

o No ho se 

- En el cas que siguis amic d'algun d'ells, ho saben els teus pares? 

o Sí 

o No 

- Quins comentaris cap a aquestes persones inmigrants sents a casa?, i a l'escola? 
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- Amb qui jugues al pati? 

o Qualssevol alumne de la classe 

o Amb els amics/gues 

o Companys del mateix país 

- Tria l'opció amb la qual et sentis més identificat: 

o El fet que sigui d'un altre país et crea por, dubtes, etc. 

o El fet que sigui d'un altre país et crea curiositat i interès 

o El fet que sigui d'un altre país te és indiferent, et dóna igual, no ho penses. 

o Una altra... 

- Convidaries a la festa dels teus anys a qualsevol company de classe?, a quins no 

convidaries? 

o Convidaria a tothom 

o Sols als meus millors amics 

o No em fa ganes convidar a les persones que han arribat d'un altre país 

o Una altra... 

- Coneixes per què el teu company/a o companys ha/han vingut a Espanya? 

o Sí 

o No, no ha volgut contar-m’ho 

o No, no m’interessa 

- Coneixes la realitat dels teus companys?, coneixes a la seva família?, tenen 

germans?, de què treballen els seus pares? 

 

 

 

- Si un fillet acaba d'arribar d'un altre país, fas el possible per relacionar-te amb ell 

i que t'entengui?, o, en canvi, no li fas cas? 

o Intent relacionar-me amb ell, intentant treure conversa o mitjançant gestos (en 

el cas que encara no sapi el nostre idioma) 

o No vull relacionar-m'hi 

o No m'agrada relacionar-me amb persones que acaben d'arribar 

o M'agrada fer nous amics 
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- Per acabar, creus que respectes els diferents pensaments i les diferents cultures de 

les persones d'un altre país? 

o Sí 

o No 

 

Model 2. Primer cicle 

 

La multiculturalitat 
La següent enquesta em servirà per conèixer, de manera objectiva, com són les relacions de les 

diferents cultures dins un aula. Aquesta, es totalment anònima, per tant, se us prega que sigueu 

sincers i contesteu el que penseu. 

 
- On has nascut? (país) 

 

 

 

- D’on són els teus pares? (país) 

 

 

 

- Saps quants companys de la teva classe són immigrants? 

o 1-3 fillets 

o 3-6 fillets 

o 6-9 fillets 

o  9 o més 

o  No ho sé 

- Tens relació amb algun d’ells? 

o Sí 

o No 

- En una escala del 0 al 10 marca la intensitat de la vostra relació. 0 → no tenim 

relació. 10 → som molt amics 
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0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

- Has vist que algun company/a parli o tracti malament a un altre company/a, pel 

fet de ser d'un altre pais? 

o Mai 

o Qüasi mai 

o Algunes vegades 

o Molts cops, gairebé tots els dies 

- T'agrada la teva classe? Hi estàs a gust? Explica't 

o Sí, m'agrada molt. 

o Sí, encara que hi ha algunes coses que no m'agraden 

o No, em sent una mica sol 

o Podria sentir-me més a gust 

- Saps que són els prejudicis? 

o Sí 

o No 

- Has sentit comentaris a casa, al carrer o a l’escola, sobre les persones d'un altre 

país? Recordes algun que es repeteixi sovint? 

 

 

 

- Tria una o més opcions i completa les frases (completa a l'apartat otro): 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país és important perquè… 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país m’agrada perquè… 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país no m'agrada perquè... 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país m’és indiferent, em dóna igual, no ho 

penso. 

o Otro... 

Quants dels teus companys acostumen a anar, de tant en tant, a: 
Les següents 4 preguntes estan relacionades amb aquesta 

 

- Dinar a casa teva? 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
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- Jugar a casa teva? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- A la festa dels teus anys? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

 

- A sortides que fas amb família? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

 

 

I quants d'aquests són d'un altre país  (immigrants)? 
Les següents 4 preguntes estan relacionades amb aquesta 
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- Dinar a casa teva? 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

- Jugar a casa teva? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- A la festa dels teus anys? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

 

- A sortides que fas amb família? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- Per acabar, creus què que hem de respectar els diferents pensaments i les diferents  

cultures? 

o Sí 

o No 
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Model 2. Segon cicle 

 

La multiculturalitat 
La següent enquesta em servirà per conèixer, de manera objectiva, com són les relacions de les 

diferents cultures dins un aula. Aquesta, es totalment anònima, per tant, se us prega que sigueu 

sincers i contesteu el que penseu. 
 

- On has nascut? (país) 

 

 

 

- D’on són els teus pares? (país) 

 

 

 

- Saps quants companys de la teva classe són immigrants? 

o 1-3 fillets 

o 3-6 fillets 

o 6-9 fillets 

o  9 o més 

o  No ho sé 

- Tens relació amb algun d’ells? 

o Sí 

o No 

- En una escala del 0 al 10 marca la intensitat de la vostra relació. 0 → no tenim 

relació. 10 → som molt amics 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

- Has vist que algun company/a parli o tracti malament a un altre company/a, pel 

fet de ser d'un altre pais? 

o Mai 

o Qüasi mai 

o Algunes vegades 
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o Molts cops, gairebé tots els dies 

- T'agrada la teva classe? Hi estàs a gust? Explica't 

 

 

 

- Saps que són els prejudicis? 

 

 

 

- Has sentit comentaris a casa, al carrer o a l’escola, sobre les persones d'un altre 

país? Recordes algun que es repeteixi sovint? 

 

 

 

- Tria una o més opcions i completa les frases (completa a l'apartat otro): 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país és important perquè… 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país m’agrada perquè… 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país no m'agrada perquè... 

o El fet que un fillet sigui d'un altre país m’és indiferent, em dóna igual, no ho 

penso. 

o Otro... 

Quants dels teus companys acostumen a anar, de tant en tant, a: 
Les següents 4 preguntes estan relacionades amb aquesta 

 

- Dinar a casa teva? 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

- Jugar a casa teva? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 
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o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- A la festa dels teus anys? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- A sortides que fas amb família? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

 

 

I quants d'aquests són d'un altre país  (immigrants)? 
Les següents 4 preguntes estan relacionades amb aquesta 

 

- Dinar a casa teva? 

 

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

- Jugar a casa teva? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 
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o 9-10 

o 11 o més 

- A la festa dels teus anys? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- A sortides que fas amb família? 

o 0 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-8 

o 9-10 

o 11 o més 

- Coneixes per què el teu company/a o companys ha/han vingut a Espanya? 

(completa a la casella "otra") 

o Si, perquè... 

o No, perquè... 

o Otra... 

- Coneixes la realitat dels teus companys?, coneixes a la seva família?, tenen 

germans?, de què treballen els seus pares? 

 

 

 

- Per acabar, creus què que hem de respectar els diferents pensaments i les diferents  

cultures? (completa a la casella “otra”) 

o Si, perquè.... 

o No, perquè... 

o Otra.... 
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9.2. Entrevistes 

En aquest apartat, s’adjunten les entrevistes realitzades a 4 persones diferents. Una professora, 

dos germans que fa 18 anys que van arribar a Espanya i un mediador intercultural que fa 7 anys 

que va arribar. Cal destacar que són transcripcions, gairebé exactes, del que van explicar. 

 

Sani: 
 

- ¿Cuántos años llevas viviendo en España? 

Llevo en España prácticamente 7 años. En diciembre hará 8 que estoy aquí. 

 

- ¿Cuáles fueron los motivos para salir de tu país? 

Yo me fui de mi país porque quería estudiar. En ese instante tenía muchos sueños, inquietudes 

y esas fueron las que me llevaron a salir de mi país en busca de un futuro mejor, de un sitio 

donde poder estudiar. 

 

- ¿Qué sentiste al irte y dejar tu familia, tu tierra y tu cultura? 

Digo muchas veces que para migrar no basta con tener un motivo. En este sentido, hay que 

tener mucho valor porque el hecho de dejar a tus seres queridos, a la familia, dejarlo todo atrás 

y decidir lanzarte a la aventura es una de las cosas más duras con la que conviven las personas 

inmigrantes. Principalmente, en ocasiones, cuando sales no sabes si vas a regresar o cómo vas 

a hacerlo, en qué condiciones. Solo tienes la mirada puesta en el motivo por el cual saliste.  

Poco a poco ves cómo te estas alejando de tu casa, de tu tierra y convivir día a día con eso es 

lo más duro para las personas inmigrantes 

 

- ¿Cómo te sentiste al llegar a España? 

Yo no pude sentir nada al llegar a España porque llegue inconsciente, solo recuerdo que me 

recibieron con pelotas de goma. Entonces cuando llegué, en el hospital, al despertarme empecé 

a ver un poquito cómo funciona la cosa. Había mucha incomprensión y esa es la que muchas 

veces nos choca: ver como es el recibimiento, el trato con algunas personas y ver que no nos 

entienden. Creo que eso es lo más complicado. 
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- ¿Qué dificultades te encontraste? 

Cuando llegas en un sitio, tienes dos retos. Primero tienes que incluirte en la sociedad, aprender 

el idioma. Este, evidentemente es el primer obstáculo, ya que la cultura a la cual tienes que 

incluirte es totalmente diferente a la tuya. Diría que lo más complicado es no olvidar tu propia 

cultura para que no sea una especie de asimilación cultural. Luego existen obstáculos des del 

punto de vista administrativo, ya que sigues siendo esa persona indeseada, el otro o la otra. 

 

- ¿Estás estudiando o trabajando? 

Actualmente estoy estudiando y trabajando a la vez. Es un ejercicio que es bastante complicado, 

pero como digo siempre mi sueño ha sido estudiar y al estar aquí sin mi familia uno se tiene 

que buscar la vida para poder sobrevivir. En ese sentido, por lo tanto, no puedes exclusivamente 

dedicarte a estudiar.  

 

- ¿Cómo te relacionabas al principio en clase? y ¿con quién? 

Cuanto a relacionarme con los demás no he tenido ningún problema porque yo me meto en 

cualquier grupo. Es verdad que para una persona introvertida muchas veces los círculos no 

permiten que pueda entrar otra persona o no permite incluir a otra persona. entonces si no te 

metes es difícil que uno se te acerque porque cuando llegas los grupos ya están formados la 

gente ya se conoce y si además de eso eres inmigrante, dependiendo del sitio donde vayas 

puedes sentir rechazo por parte de los compañeros. En mi caso no fue tal porque yo me metía. 

Esto le sorprendia mucho a la gente, algunas veces he visto algunas reacciones, pero en la gran 

mayoría he sido recibido positivamente en ese sentido. 

 

- ¿Cómo fue tu integración?  

En realidad, mi inclusión o mi integración ha sido un proceso bastante rápido porque aprendí 

rápidamente el idioma y eso me facilito la relación con la gente, me comunicaba y cada vez 

tenía más amistades. También ofrecía un poco de mí, porque des de que llegue aquí, una de las 

cosas que pensé es que yo tenía cosas que aportar a la sociedad y las tenía que poner en práctica 

para que la gente pudiera conocerme y poder de una manera u otra entablar una especie de 

relación con la gente. En ese sentido, mi integración fue bastante rápida 

 

- ¿Qué actitud crees que debe tener la persona inmigrante? 

La actitud que debe tener es de total normalidad, saber de dónde vienes y a donde quieren ir sin 

olvidarte de tus raíces. Esta es una actitud muy importante para no desarraigarnos y para que 
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sea una búsqueda de equilibrio entre lo que traes y lo que encuentras aquí. Entonces es eso, 

adquirir una actitud de naturalidad no solo por parte de la persona inmigrante sino también la 

persona de aquí, esa actitud es lo que nos permite acercarnos al otro o a la otra sin ningún tipo 

de perjuicio. 

 

- ¿Cómo dirías que está la inmigración? ¿Puedes hacer una visión global de la 

situación que se encuentra? 

En una palabra, diría que la inmigración sigue siendo lo que ha sido siempre, algo de lo que 

siempre se ha hablado negativamente. Las personas que hacen leyes nunca han planteado la 

inmigración como algo natural del ser humano, algo antropológico. Siempre la han planteado 

como un problema, hablan de crisis migratoria, hablan de avalanchas. Hoy en día se tiene que 

hacer como una especie de panorama para ver en qué estado está el tema de la inmigración. 

Nos damos cuenta de que los horrores del pasado están acechando al fenómeno migratorio y se 

están convirtiendo en el sentido común de algunos discursos que estamos escuchando y es muy 

peligroso para la inmigración en sí. Entonces diría que está pasando una encrucijada que solo 

se puede abordad desde la responsabilidad plena.  Esta no está todavía y es lo que se exige por 

parte de las organizaciones que trabajan con los inmigrantes. 

 

- ¿Crees que tu relación con los demás compañeros era diferente a la que tenían 

entre ellos? 

En realidad, no he tenido ningún problema para relacionarme con los demás, pero claro que se 

nota en algunas ocasiones. Hay algunos gestos, algunas actitudes, algunas miradas, a veces 

incluso algunas palabras sueltas, cosas que son micro racismos que están ya anclados dentro de 

la sociedad y a veces ni ellos se dan cuenta.  Entonces como mi labor también es decir y hacer 

ver las cosas y hablar con la persona en cuestión y comentarle: no se si te acabas de dar cuenta 

de lo que has hecho. a veces hay gente que lo entiende y lo ve y modifica esos comportamientos, 

pero en realidad mi relación por lo general ha sido bastante natural. Creo que ha sido así porque 

creo que nadie está por encima de mi ni yo soy más que nadie, por lo tanto, vivo mi relación 

con la gente desde la igualdad. Creo que es lo mejor que podemos hacer en ese sentido 

 

- ¿Has oído, en clase o en el trabajo, comentarios despectivos hacia tu persona o 

hacia otros compañeros extranjeros? 

Si, a veces hay comentarios que uno puede escuchar en el trabajo. Por ejemplo,  en uno de los 

trabajos que estuve,  el primer día después de que el jefe me presentase, entraba en el despacho 
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para coger algo y escuché que estaban hablando en pequeño comité y decía una: habéis visto 

que el jefe ha traído a un negro? Eso me choco mucho, la manera que hablaba. Además, añadió: 

por lo visto el negro es el que va a substituir al jefe. Supongo que lo dijo porque yo vivía en 

casa del jefe y tal… pero fue un comentario bastante desafortunado. Este hecho me desanimo 

muchísimo porque yo evitaba ese tipo de cosas, quizá hubiera preferido no escucharlo porque 

después me provoco la reacción de, acabo de llegar y otra vez… Al final en la misma empresa, 

la relación con los compañeros no mejoró, nunca aceptaron que yo estuviera en esa empresa. 

Mi jefe acabo despidiéndome, muchos de los motivos fueron los comentarios que hacían mis 

compañeros que hacía mucho tiempo que estaban en la empresa, que llegaron incluso al punto 

de decirle al jefe que tenía que elegir entre ellos o yo… A veces, ante este tipo de cosas es 

cuando te das cuenta de que la gente tiene que pasar por un proceso para aceptar la inmigración. 

 

- ¿Con quién te relacionaste más? ¿Por qué? 

Me considero una persona abierta, me gusta dialogar, conocer a gente y que me conozcan. En 

esa empresa lo intente todo, pero me fue muy difícil, era todo muy cerrado. Hablaban entre 

ellos y, a veces, cuando yo llegaba se callaban, entre otras cosas que hizo que mi estancia allí 

fuese un infierno. 

 

- ¿Crees que la educación es un factor importante desde los dos bandos (inmigrante  

y autóctono)? 

Decía Nelson Mándela que la educación es la mejor arma para poder construir una sociedad. 

Creo que tenía mucha razón, la educación es primordial. Hay que hacer pedagogía en ese 

sentido, sobre el tema de la inmigración, el racismo, la xenofobia. Dependiendo como 

eduquemos a la sociedad evitaremos o fomentaremos el odio, por tanto, yo creo que es muy 

importante el papel de la educación en ese sentido 

 

- ¿Cuál crees que es la mejor forma de integrar a un alumno des del punto de vista 

del profesor? 

Creo que un docente debe tener una gran capacidad de escucha y empatía, de poder empatizar 

con sus alumnos. Yo creo que más allá de enseñarles todo lo que ha preparado para la clase, las 

materias, también tiene que haber una parte humana que incluya la escucha, la empatía para 

que un profesor pueda detectar si un alumno se encuentra bien o no. En el caso que no se 

encuentre bien debe investigar qué le pasa. Poder detectar esas pequeñas cosas es algo muy 

importante que los docentes tienen e tener muy presente. Además, es importante entender que 
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con el tiempo se crean unas relaciones muy cercanas entre profesor y alumno, entonces se tiene 

que aprovechar para acompañar de la mejor manera a todos los alumnos. 

 

- ¿Crees que ha aumentado el racismo en España? Se habla que quitáis el trabajo, 

etc. 

No sabría decir si ha augmentado o no el racismo porque llevo poco tiempo aquí y no sé cómo 

era la situación antes. Pero puedo asegurar, sin equivocarme, porque lo vivimos las personas 

negras, asiáticas y latinoamericanas, en nuestro día a día, que existe racismo en cualquier tema 

administrativo que vayas a hacer. Muchas veces se está negando este hecho y creo que por eso 

no para de crecer. Por otro lado, estamos viendo en algunos discursos la negación de la 

existencia del racismo y cuanto más se niegue la presencia de algo más crecerá dentro de la 

sociedad. Hay que reconocer que existe y pensar como erradicarlo. 

 

- ¿Cuáles son las barreras que puede encontrarse un inmigrante? 

Las barreras muchas veces son administrativas. el idioma también puede ser una barrera 

dependiendo de la procedencia de la persona inmigrante. Pero suelen ser más bien 

administrativas en el sentido que cualquier trámite que se quiera hacer, el inmigrante se 

encuentra con muchos obstáculos: la política inmigratoria, la ley de extranjería y una larga lista 

de barreras que tiene que ir superando. A veces te das cuenta de que tienes que hacer el doble 

o el triple de esfuerzo que las personas autóctonas. 

 

- ¿Algún profesor te hizo un comentario por ser diferente? 

Afortunadamente no me han hecho ningún comentario mis profesores, al revés, he tenido 

profesores que me han respetado muchísimo y me han dado la posibilidad de expresarme. En 

cambio, sí que he conocido a gente que me han dicho que yo no puedo estudiar, que valgo para 

eso y han llegado a decirme: “¿quién ha venido como has venido tú y ha estudiado?”, entonces 

este tipo de cosas si las escuchas mucho puede que te lo acabes creyendo. 

 

- ¿Qué valores crees que son importantes para una relación de igualdad? 

El valor más importante en el tema de las relaciones desde la igualdad diría que es la empatía 

y actuar des de la naturalidad, nada más. Yo creo que, si eres empático o empática, hará que 

todas las demás cosas te salgan de manera natural: acercarte, hablar, conocer la persona que 

tengas delante. 
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- A partir de tu experiencia, ¿crees que la escuela es inclusiva? 

Yo creo que depende, porque muchas veces cuando llegan las personas se les pide mucho 

esfuerzo para poder incluirse dentro de la sociedad, y eso no es nada inclusivo para los 

inmigrantes porque creo que tiene que haber una relación bidireccional donde yo me acerco a 

conocer a la otra persona y esta también se abra. En las escuelas es lo que se tiene que fomentar. 

Hoy en día estamos viendo, no solo con las personas inmigrantes, sino también con las personas 

con necesidades especiales, como muchas veces cuesta incluir a esas personas porque el sistema 

ya está echo a medida y no ha pensado en su momento con esas personas. Por lo tanto, en ese 

sentido se puede decir que está avanzando poco a poco, pero en el tema del racismo hay muy 

pocas medidas que se estén poniendo en las aulas para detectarlo. Por ejemplo, en el caso del 

bullying hay muchos mecanismos que se han puesto en marcha para detectar el problema y 

erradicarlo, por lo tanto, con el racismo también se puede hacer cosas de ese tipo para evitar 

que los niños de la temprana edad puedan escuchar ciertos discursos. Quizás si la pregunta 

fuera dirigida a una persona que haya nacido aquí, una persona afrodescendiente que haya 

nacido aquí su respuesta, quizás, sería diferente a la mía porque yo me pongo en su lugar, de 

haber estudiado toda la vida aquí, seguramente tendrán muchos momentos de discriminac ión 

en el aula incluso por parte de algunos profesores, porque algunas compañeras y compañeros 

me han contado cosas que, personalmente, no me hubiese gustado vivir. 

 

- Para terminar, ¿crees que es posible tener una escuela inclusiva? 

Yo creo que se puede tener una escuela inclusiva. Esto también parte del esfuerzo de los 

docentes, de los padres en casa, de hacer un trabajo en casa con sus hijos para ir enseñando esos 

valores y cuando lleguen a clase los docentes los refuercen para que de verdad haya esa 

inclusión autentica dentro de las aulas. 

 

Santiago 
 

- ¿Cuántos años llevas viviendo en España? 

He residido en España durante 18 años, he pasado la mayor parte mi vida en Menorca. 
 

- ¿Cuáles fueron los motivos para salir de tu país? 

El motivo principal en concreto fue la pésima situación económica del país, los sueldos cayeron 

en picado y paralelamente los productos más esenciales para el día a día se encarecieron.  Por 
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mucho que trabajarás nunca llegabas a fin de mes, por lo que mis padres tomaron la difícil y 

arriesgada decisión de marcharse de Ecuador.       

 

- ¿Qué sentiste al irte y dejar tu familia, tu tierra y tu cultura? 

Al ser un niño tan solo de 7 años no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo ni tampoco el 

motivo.  A los 5 años mi padre tomó la decisión abandonar Ecuador para probar suerte, a los 2 

años siguientes fuimos mi madre, mi hermano y yo.   

Cuando mi padre se despidió de nosotros fue muy duro, y estuve dos años sin verle (no había 

Skype, nos comunicábamos a través de teléfono).  

Cuando tuve que abandonar Ecuador, al despedirme de mis abuelos, mis tíos en el Aeropuerto 

sentí que una parte de mí se quedaba allí. 

  

Para mis padres fue aún más complicado marcharse, fue un golpe muy duro para ellos. Tenían 

su profesión, y su vida hecha allí.  Tuvieron que rehacerla desde cero en España. 

 

- ¿Cómo te sentiste al llegar a España? 

Me sentía bastante desorientado, todo era nuevo para mí porque yo solía vivir en la sierra, por 

lo que ver el mar cada día para mí era una novedad.  Cuando fui a la escuela los primeros días 

no me sentía cómodo, pero tuve suerte y me topé con unos compañeros de clase magníficos. 

Los profesores también me ayudaron a integrarme, tienen un papel e influencia más importante 

de lo que creemos.   
 

- ¿Cómo te relacionabas en clase? y con quién? 

Me relacionaba con todo tipo de personas, siempre he sido una persona sociable y no he tenido 

inconveniente alguno en ese aspecto. Aunque he de decir que jugar en un equipo de fútbol 

ayudó mucho a mi integración, fue una manera de que mis compañeros me conocieran mejor. 

  

Siempre he creído que una de las formas a través de la que las personas se pueden integrar en 

una sociedad es por medio de actividades colectivas. En mi caso formar parte de un equipo de 

futbol, las clases de educación física me ayudaron a coger confianza en mí mismo. 

  

- ¿En algún momento te sentiste diferente a los demás? ¿Por qué? 

Sí, me sentía diferente a los demás porque llevaba conmigo la etiqueta de “inmigrante” 

o “extranjero”   
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Era algo inevitable, por ejemplo, las noticias hacían eco de la llegada masiva de inmigrantes, 

la mayor parte procedentes de Latinoamérica.  Se nos presentaba como un colectivo aparte, 

algo nuevo en la sociedad que ocupaba barrios enteros, que debían respetar las costumbres del 

lugar… 

  

En mi opinión aparte del concepto de inmigrante que tenía la sociedad, existe otro elemento 

que me hacía sentir diferente. Por lo menos en mi caso fue así: el nivel socioeconómico. 

  

A mí nunca me faltó de nada, pero es innegable que el resto de mis compañeros de nacionalidad 

española gozaban una situación económica mucho mejor que la de muchos extranjeros incluida 

la de mi familia. 

  

Con ello no me refiero a un tipo de discriminación ni mucho menos, si no en la forma en la que 

yo sentía que el mundo nos percibía y del porque me sentí diferente. 

  

Otro elemento es el rechazo al inmigrante, cuando algún político o persona de a pie emitía una 

opinión desagradable u ofensiva era inevitable sentirte aludido. En pocas ocasiones me he 

sentido discriminado, pero en las que lo fui era por razón de nacionalidad o raza. 

  

Ahora que soy adulto y después de la crisis económica mi forma de ver las cosas ha cambiado 

mucho. 

 

- ¿Por qué? 

La crisis económica nos equiparo a todos, afectando por igual tanto a inmigrantes como a 

españoles de origen. Este hecho ayudó a empatizar a los ciudadanos autóctonos con el 

inmigrante porque al final todos tuvimos que pasar por las mismas dificultades. 

  

- ¿Cómo fue tu integración? 

El primer día de cole fue determinante, y fue mejor de lo que esperaba. Me sentí acogido en 

todo momento y pese a no entender el catalán muchos de mis compañeros se esforzaron 

hacerme sentir cómodo. Lo mismo puedo decir de los profesores. 
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Todo ello influyó positivamente en la formación de mi identidad personal, al ser extranjero te 

invaden muchas inseguridades que son inevitables. Siempre piensas en cosas como ¿encajaré? 

¿me querrán como amigo?  ¿me tendré que sentar solo en el patio? 

  

En cuanto a mi identidad personal, me refiero a la percepción individual que tiene uno sobre sí 

mismo.  Entender que ahora soy un inmigrante, que vive en otro país que no es el suyo es algo, 

que para incluso un adulto resulta complicado de asimilar. 

  

Por eso siempre he considerado que los profesores juegan un papel importantísimo en el camino 

hacia la integración de alumnos extranjeros. Basándome en mi experiencia, que uno de los 

profesores de primaria, en mi caso explicará a mis compañeros mi origen y mis circunstanc ias 

genero empatía y comprensión. 

  

Todo ello se reduce en una mejora en la educación cívica y nos mejora a todos como ciudadanos 

y personas.      

 

- ¿Crees que tu relación con los demás compañeros era diferente a la que tenían 

entre ellos?  

Me llevaba igual de bien con todos, nunca noté una diferencia en el trato en ese sentido. 

 

- ¿Te sentiste mal por algunos comentarios? Explica algunos 

En general pocas veces en mi vida me he sentido discriminado de forma directa. En mi caso en 

concreto lo que me ocurría mucho era que gente de mí alrededor emitía opiniones ofensivas 

obviando que yo soy sudamericano.  

Puedo entender un desacuerdo en determinadas conductas, pero, nunca hablaría mal por 

ejemplo de los alemanes a un amigo o conocido que sea de nacionalidad alemana. 

  

Mi hermano Eric en cambio sí que tuvo incidentes de discriminación directa, debido a 

determinadas actitudes de algunos padres, madres y compañeros de clase. Solía ser habitua l 

emitir un insulto ofensivo basándose en tu color de piel u origen.  

 

- ¿Con quién te relacionaste más? ¿Por qué? 
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Me he llevado bien siempre con todo el mundo tanto con extranjeros como yo como españoles. 

Sin embargo, la mayor parte de mis amistades son de nacionalidad española. El motivo es que 

siempre me ha gustado ser una persona atenta y sociable, no tengo prejuicios. 
 

- ¿Crees que la educación es un factor importante desde los dos bandos (inmigrante  

y autóctono)? 

Sin duda alguna, la educación ayuda ampliamente a generar un respeto mutuo entre ambas 

partes. Implica entender y conocer más sobre la cultura, la vida y las circunstancias de la otra 

persona.  En consecuencia, nace la empatía. 

  

Basándome en mi experiencia, tuve compañeros que durante la primaria sentían empatía hacía 

mi persona. Eran conocedores de las dificultades que afectaban a mi país de origen y de las 

motivaciones por las que mi familia abandonó mi país. 

Pero esto no sucede sin más, lo más seguro es que en sus hogares sus padres les educaran en 

ese sentido, informándoles y aportándoles un conocimiento previo. 

  

Pero esto no siempre es así, como bien dicen la ignorancia es osada y muchas veces hiriente, 

cuando he escuchado a un niño emitir un insulto racista sé que hay algo en casa que va muy 

mal. 

  

Por eso creo firmemente que la crisis económica cambió la forma de pensar de la sociedad en 

general. Básicamente, porque muchos jóvenes tuvieron que salir de España y emigrar a otros 

países de la UE en busca de mejores oportunidades. 

  

  Al escuchar en las noticias los relatos de muchas personas, explicando que ahora entendían 

como nos sentíamos los inmigrantes en España supe que algo había cambiado.   

 

 

- ¿Cuál crees que es la mejor forma de integrar a un alumno des del punto de vista 

del profesor? 

En primer lugar, una correcta presentación y explicación de las circunstancias del alumno 

extranjero ante el resto de los compañeros es esencial. El profesor tiene los mecanismos 

necesarios para aportar conocimiento y generar empatía. 
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Principalmente cuando se trata de extranjeros que no dominan la lengua del lugar. Es bastante 

comprensible que si tu no hablas español tus posibilidades de socializar son más reducidas. 

Pero por suerte hay una parte del profesorado que se dedica exclusivamente a ayudar y a 

mejorar la integración de estos alumnos. 

  

En mi caso, iba con una profesora aparte que me enseñaba catalán y me explicaba curiosidades 

de la cultura española, eso me ayudó mucho más de lo que podía imaginar. 

 

- ¿Crees que ha aumentado el racismo en España? Se habla que quitáis el trabajo, 

etc. 

Cada persona tiene sus circunstancias, por tanto, emitir una opinión en este sentido siempre 

será algo subjetivo. En mi opinión creo que ha disminuido, y esto se debe por varios motivos: 

Hoy en día hay muchos hijos de inmigrantes de segunda generación que estamos plenamente 

arraigados en España.  Nos hemos criado aquí la mayor parte de nuestras vidas, por lo que el 

vínculo con este país es más fuerte. 

  

Conozco muchas parejas mixtas entre extranjeros y españoles, que han tenido hijos y eso 

implica que la sociedad sea cada vez más multicultural. Es cierto que siempre existirá un cierto 

grado de “racismo” por ahí escondido, pero creo que la sociedad española ha ido a mejor en 

ese sentido. 

  

En cuanto a los clichés como que “quitamos el trabajo” es una idea arcaica que no se sostiene 

por sí misma. La he escuchado miles de veces, y es usada por algún partido político. Sin 

embargo, decirlo no ha solucionado ni solucionará la economía.  

 

- ¿Cuáles son las barreras que puede encontrarse un inmigrante? 

En general las barreras a las que ha de enfrentarse un inmigrante; La primera que me viene a la 

mente depende de la procedencia, si no pertenece a un país iberoamericano la primera barrera 

será el idioma.   En caso contrario hablar la misma lengua o tener una cultura casi semejante 

ayuda muchísimo. 

  

Otra barrera podría ser la dificultad para regularizar su situación, muchos entran como turistas 

y se quedan en el país. Esto coloca a muchos extranjeros en una situación de irregularidad y 
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por ende de vulnerabilidad, ya que los trabajos son los peor pagados, se cobra en “negro” y por 

supuesto no cubiertos por la seguridad social.  

  

Esto genera unos riesgos que en cierto modo muchos están dispuestos a asumir, dado que hay 

cosas que son cuestión de supervivencia. 

  

- ¿Algún profesor te hizo un comentario por ser diferente?  

Nunca me han manifestado ningún comentario ni tampoco lo he oído de otros profesores que 

no haya tenido yo. 
 

- ¿Te sientes español o ecuatoriano? 

Me siento identificado con ambas nacionalidades, tengo muchas raíces tanto por parte de 

Ecuador como de España. 
 

- ¿Qué valores crees que son importantes para una relación de igualdad? 

Respeto, reciprocidad y tolerancia. Para mí son la máxima a seguir para conseguir una igualdad 

verdadera, tanto por parte de un extranjero como por un nacional de origen español. 

  

Una buena educación cívica implica saber comportarse, no digo que no puedas poner de 

manifiesto costumbres ni tu religión. Todo lo contrario, sino que a través del respeto mutuo 

podamos todos tener una convivencia pacífica. 

Por tanto, es necesario adaptarse a la sociedad en la que se vive, y saber que estamos en una 

época moderna en la que las culturas se van mezclando cada vez más. No se puede obviar este 

hecho.                                                          

 

-  ¿Has oído, en clase, comentarios despectivos hacia otros compañeros  

extranjeros?            

En clase sí que los he escuchado de un compañero a otro. Algunas veces de forma directa y 

otras indirectamente. 

Lo que escuchaba mucho era afear al colectivo de los sudamericanos. Por lo que era inevitab le 

sentirme aludido, aunque no se refirieran a mí. 

Algunas veces se generaban debates en clase sobre los inmigrantes, en clase de filosofía o de 

sociales.  Como era lógico siempre tenía compañeros que tenían opiniones que no me gustaban. 

Básicamente porque no estaba de acuerdo y porque no eran ciertas. 
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Una de las que escuchaba mucho era que los inmigrantes no pagan impuestos. Yo siempre he 

creído que cuando pagas en el súper mercado pagas el IVA, un impuesto que, aunque indirecto 

impuesto, al fin y al cabo. 

 Y aunque no sean despectivas como está última no ayudan a generar una igualdad. Si no que 

crean una animadversión hacía los inmigrantes sin motivo.    
 

- ¿A partir de tu experiencia, crees que la escuela es inclusiva? 

Basándome puramente en mi experiencia puedo decir que sí. Siempre he tenido tanto 

compañeros como profesores que me han ayudado mucho. Los profesores de mi 

instituto siempre me aconsejaban y ello es muestra de que no hacían diferencia 

alguna conmigo ni con otros compañeros extranjeros. 

  

Recuerdo a un amigo y compañero de clase de nacionalidad china que dominaba las 

matemáticas a la perfección. Muchos profesores de matemáticas vieron potencial en él y le 

alentaron para continuar con los estudios. 

  

Por lo que creo firmemente que una escuela inclusiva puede existir si hay voluntad para ello.   

 

- Para terminar, crees que es posible tener una escuela inclusiva 

Sí que es posible, como he dicho antes debe existir una voluntad para hacerlo.  Que exista una 

parte de la docencia que se dedique a ayudar progresar a nivel educativo a los extranjeros para 

mi supone un gran avance en educación.   

No sólo para ayudar a alcanzar un determinado nivel o para que se aprueben las asignaturas.  

Es mucho más que eso, puede que estés enseñándole a hablar catalán o euskera, a un futuro 

médico que salvará vidas en España.  ¡Quién sabe! 

Fomentar la empatía y la amistad a través de actividades en grupo que permitan conocer al 

compañero.  Con todo ello estas formando personas con una gran conciencia social y con una 

gran capacidad para percibir el mundo de forma global, que saben que hay mundo más allá de 

tu barrio o ciudad.  
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Eric 

 
- Quants anys fa que vas arribar a Espanya? 

Fa 18 anys que vaig arribar a Espanya. 

 

- Quins van ser els motius per a sortir del teu país? 

A causa d'una gran crisi econòmica 

 

- Què vas sentir en anar-te i deixar la teva família, la teva terra i la teva cultura? 

Era molt petit quan vaig deixar el meu país i tenc pocs records d'aquell dia, però sé que va ser 

molt trist, ja que en aquest moment no saps si tornaràs a veure la teva família. 

 

- Com et vas sentir quan vas arribar a Espanya? 

Record que em vaig sentir confús, perquè era tot molt diferent del que estava acostumat. 

 

- Com et relacionaves a classe? 

Sempre intentava xerrar i jugar amb tots els companys/es de classe. 

 

- En algun moment et vas sentir diferent dels altres? Per què? 

Si, durant els primers mesos em vaig sentir diferent, però pel tema de l'idioma, ja que quan 

xerraven menorquí, jo no els entenia. 

 

- Vas tenir una integració fàcil? 

La veritat és que sí. El fet d'arribar molt jove, normalment és més fàcil fer-ne. 

 

- Creus que la teva relació amb els altres companys era diferent de la que tenien 

entre ells? 

No, sempre vaig sentir que el comportament que tenien entre ells era el mateix que tenien amb 

jo. 
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- Et vas sentir malament per alguns comentaris? Explica alguns 

Si, a vegades sentia comentaris dels fillets més grans, per exemple, puta immigrant, ecua de 

merda. Però no només vaig rebre comentaris, ja que alguns pares quan s'adonaven que era 

d'Equador, em miraven amb mala cara i, això em feia sentir malament. 

 

- Amb qui et vas relacionar més? Per què? 

Sempre m'he relacionat per igual amb tots els companys/es de classe. 

 

- Creus que l'educació és un factor important des dels dos bàndols (immigrant i 

autòcton)? 

Sí, crec que l'educació és fonamental, tant d'una part com de s'altre. 

 

- Quina creus que és la millor forma d'integrar a un alumne des del punt de vista 

del professor? 

Saber els motius pel qual aquell alumne ha hagut de deixar el seu país i també aprofitar per 

aprendre coses de la seva cultura i compartir els diferents trets culturals entre la resta d'alumnes. 

 

- Creus que ha augmentat el racisme a Espanya? Es parla que llevau el treball, etc. 

Aquest tipus de comentaris, com també el racisme sempre hi seran, però crec que el fet que de 

cada vegada hi hagi més immigrants fa que els espanyols a poc a poc els vagin acceptant i vegin 

la diferencies que hi ha uns d'altres. 

 

- Quines són les barreres que pot trobar-se un immigrant? 

L'idioma, la diferència cultural, barreres en l'àmbit jurídic i socioeconòmic, en l'ús de serveis 

públics... 

  

- Algun professor et va fer un comentari per ser diferent? 

Si, quan anava a p5 una professora pensava que per ser d'Equador jo venia de la selva i em 

demanava per animals salvatges, supòs que no sabia que a sud Amèrica també hi ha ciutats. 

 

- Et sents espanyol o equatorià? 

Em sent més espanyol que equatorià, però perquè he passat pràcticament tota la meva vida aquí. 
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- Quins valors creus que són importants per a una relació d'igualtat? 

La comprensió i la confiança. 

 

- Vas sentir, a classe, comentaris despectius cap a altres companys estrangers? 

A vegades sí que els sentia, no sempre tots els estrangers són benvinguts, sobretot quant la seva 

cultura és molt diferent. 

 

- Per a acabar, creus que és possible tenir una escola inclusiva 

Si, sempre que la gent estigui disposta a acceptar les diferències que tenen els estrangers i 

sàpiguen valorar a la persona per com és, sense tenir en compte el seu país de procedència. 

 

Núria Pons 
 

- Quina és la teva experiència en aquest àmbit? 

Durant 10 anys vaig treballar en l'àmbit de l'acollida, en una època on venia molt gent nova. La 

Conselleria d'Educació va posar en marxa un programa d'acollida a famílies nouvingudes i feien 

feina per tot Menorca. Això em va semblar molt interessant: quan arribava la família, se l'atenia, 

els hi fèiem una entrevista per veure un poc la seva realitat i les seves expectatives quines eren 

i els ajudàvem a preveure possibles dificultats. També se'ls realitzava una tasca 

d'acompanyament de les famílies a les escoles de manera que el dia que hi anaven, l'escola 

sabia que hi anirien, es feia una entrevista conjunta i seguidament, si era un centre que feia poc 

que havien arribat uns quants alumnes estrangers i havia la possibilitat d'oferir-los-hi unes 

classes d'immersió (suport). Llavors amb la crisi i el canvi de govern això va quedar aturat. 

Avui en dia, programes d'aquest tipus ja no n'hi ha. 

 

A més, el que sé, sobretot, és un poc de l'experiència que observes cada dia. En definitiva, és 

el que et fa pensar això es així perquè fa 5 anys que veig que és així. Ara com està Primària 

darrerament no ho sé perquè no hi he fet feina mai. Però el que veig és que comença a ser 

diferent, tant la manera com són la gent de fora com és la relació entre ells. Per exemple a 

Alaior, és el poble on més prest va arribar gent provinent del nord del Marroc, tots de la zona 

de Nador. Són tots, de l'efecte crida que diuen: va començar a venir un i li va anar bé i de 

seguida va venir el germà, cusi, oncle, etc. És una societat molt tancada. Jo havia tingut fa 15 

anys unes al·lotes que havien vingut aquí amb 4 anys, 5 anys, 10 anys i no havien estat 
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escolaritzades mai; d'altres que havien anat a classe esporàdicament i, llavors només havien 

après a recitar l'Alcorà i prou. 

Ara, a les teves pràctiques, tu tens els fills d'aquestes al·lotes. Clar, a la força la situació ha de 

ser diferent, la que era en aquell moment quan van arribar elles i no entenien res ni coneixien a 

ningú. Les seves mares, després de tots aquests anys, segueixen pràcticament sense xerrar 

castellà i català ni en parlem. En canvi, aquests fillets que tens a les pràctiques ja són fills 

d'al·lotes que van aprendre català de jovenetes i que els fillets són nascuts aquí. Llavors la 

cultura serà la mateixa però res a veure. Jo només quan veig les filletes i els fillets d'aquestes 

al·lotes que van ser alumnes meves, clar jo els hi dic a les mares ostres quina diferència que hi 

haurà amb vosaltres, el que vau patir i que fàcil que ho tindran ells. 

 

- Com creus que és la relació de les diferents cultures dins l’aula?, creus que, a 

Menorca, tenim escoles multiculturals o interculturals? Quina experiència tens en 

aquest sentit? 

Depèn de la cultura de la qual provenguin o, almenys, fins ara era així. Avui en dia gent que 

vengui de fora és poca. Després de la situació de crisi ha quedat molt aturat. Durant aquests 

anys, molts van aprofitar per tornar al seu país. Ara n'hi ha que van tornant. D'altra banda, els 

marroquins que s'han establert a Europa normalment han quedat. 

La relació a l'aula fins ara havia estat molt diferent, depenent d'on vinguessin. Per exemple, els 

que vénen del Marroc, he observat durant aquests anys és que moltes vegades eren casos que 

primer venia el pare i una vegada estava establert, duia la família. La família que quedava al 

seu país, quedava sempre amb la idea en el moment que poguessin anirien cap a Europa. Per 

ells anar-se'n a Europa era el més gran. D'altra banda moltes vegades pels fillets era anar-se'n a 

viure amb aquell senyor que ve una vegada cada dos anys, que ve allà s'estableix a casa nostra 

i resulta que és el seu pare. Això sembla estrany, però jo em trobava amb al·lotes que 

m'explicaven aquests fets. Crec que això es deu perquè les filletes d'aquesta cultura els hi costa 

tenir una relació estreta amb un home, xerram d'un perfil de gent molt tradicional de zones 

rurals. Quan estableixen vincle amb una persona tenen la necessitat de xerrar, explicar, etc. 

Algunes vegades em deien que tenien por del seu pare: aquest senyor sí que venia a vegades de 

vacances o enviava doblers, però no hi tenia relació. 

Les relacions familiars i personals no tenen per què ser les que ens imaginam nosaltres. Per la 

gent del nord d'Àfrica el fet d'anar a Europa era una ocasió de millora que s'ha d'aprofitar i 

molts, d'ençà que van néixer tenien claríssim que aquest era el seu objectiu-. Tots els que vaig 

conèixer, quan arribaven et deien que la ciutat més gran que havien vist mai era Alaior, per tant 
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la imatge que podien tenir, per nosaltres era un poc xocant, ja que si Alaior és una gran capital, 

ja em diràs... Per tant, podem pensar que havia de ser un xoc molt fort per ells. Clar, el fet d'anar 

a l'escola també, però pel fet de ser tan tradicionals i rurals. 

He tingut l'ocasió d'anar al Marroc diverses vegades i hi trobes de tot: trobes gent que va vestida 

igual que nosaltres, alguns que van amb el mocador i altres que van sense, gent que va amb 

tirants, algunes noies que van amb el burca, etc. Ara clar, a les zones tradicionals només poden 

dur burca o mocador. 

Una altra cosa que afecta i afectava molt a Alaior (més a les dones que en els homes) tal vegada 

no tant en els fillets petits però si a una mica més grans, és la influència de la comunitat: coses 

que potser no faria però és que sinó ho faig les altres xerren de jo. Actualment, això s'està 

donant molt i crec que ha ocasionat molts de problemes perquè no poden ser o actuar com 

voldrien. És curiós, perquè potser al Marroc ho tindrien més fàcil, en canvi, aquí que ho hauria 

de facilitar més pel fet de ser un entorn que no és el seu, els ha fet tancar més amb ells mateixos. 

Per açò et dic que amb la nova generació que hi puja ara, esper que sigui diferent. 

Normalment a classe es veu molt diferenciat el rol dels alots amb les al·lotes. Tant uns com els 

altres han vingut sense entendre res, les al·lotes normalment ho tenen més difícil perquè solen 

ser un col·lectiu que no fan activitats extraescolars, que el capvespre no surten i clar, l'única 

relació que poden tenir amb la llengua és a l'escola. En canvi els alots no, ells venen a escola al 

matí i llavors fan alguna activitat extraescolar i clar, a això provoca que els alots molt prest 

coneixen la llengua. Per altra banda la relació que puguin tenir amb els companys a classe 

també és diferent. Les al·lotes són molt més tímides, estan més a l'expectativa en canvi els alots 

es relacionen més. Un fet que els xoca, si són infants escolaritzats, és la llibertat que tenen aquí 

i saber-la gestionar. S'ha de tenir en compte que vénen d'un sistema molt més rígid que el nostre, 

i consider que no ho saben assimilar, s'esgavellen molt fàcilment. 

Quant als estudis que realitzen, les al·lotes no solen fer estudis molt llargs, hi ha hagut moltes 

que ho han deixat just han pogut. I les altres, n'hi ha unes quantes que han seguit cicles formatius 

(són mares ja). Les que hagin optat per fer batxiller i carreres universitàries són molt poquetes. 

Pel que fa als pocs han començat el batxiller. Això anirà canviant, ja que les segones i terceres 

generacions ja fan activitats extraescolars. Cal destacar doncs, que tot això ja ho tenim avançat 

però, avui en dia, tenim en contra la radicalització de les postures que hi ha hagut els darrers 

anys: l'augment dels germans musulmans. Es veu que aquí, a Menorca, hi ha hagut alguns casos 

però no s'ha arribat a destapar. Tec amics musulmans i m'han explicat que hi ha casos que s'ha 

vist un comportament totalment radicalitzat. Per exemple, amb les "xuxes" que deim nosaltres. 

Totes aquestes coses estan fetes amb gelatina de porc, i fins ara no s'hi havien fixat però això 
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ha anat canviant i hi ha moltes famílies que no deixen que els seus fills en mengin, per tant, hi 

ha menys tolerància en aquest sentit. 

Així i tot, crec que majoritàriament ha d'anar més cap a la igualtat perquè són gent que fa més 

estona que ha arribat. Ara ja no hi ha aquelles arribades massives que hi havia fa uns anys. La 

relació a classe és cert que no solia ser igualitària, però consider que les diferències les marcava 

tant una part com l'altre. No necessàriament havia de ser els d'aquí que no es volguess in 

relacionar amb els nouvinguts sinó que, a vegades, venia un poc marcat per les dues bandes. 

Quan arribava una persona nouvinguda, es realitzava l'acollida, però està clar que també hi has 

de posar de part teva (de qualsevol cultura). Amb ells tal vegada costava més que amb els sud-

americans. 

 

- Hi ha algun altre col·lectiu de gent nouvinguda a Menorca? 

 

L'altre gran col·lectiu que tenim nosaltres són els sud-americans. En relació a la meva 

experiència, amb ells hi ha molta diferència. Fins als darrers anys, era la mare que se n'anava 

del seu país i venia aquí a treballar. Clar aquests per una banda podria pensar que és una cultura 

molt més semblant a la nostra i que no hi ha tanta diferència, però consider que a la pràctica en 

segueix havent moltes. És cert que ells no tenen la barrera de l'idioma, ja que xerren la segona 

llengua oficial del país. Però, la diferència més gran que hi veig, són les dones que viuen aquí 

i tenen els seus fills al país d'origen. Aquests infants no tenen l'afecte de la mare però tenen 

l'avantatge econòmica que els hi proporciona. Cal tenir en compte que els diners d'aquí allà 

augmenten molt. Aquests fillets són els que allà solen dur vambes Nike, el xandall Adidas, etc. 

M'he trobat alguns casos que la mare està fent feina sense aturar, per exemple, està interna a 

una casa i tenen el fillet/a allà, que és com la princeseta: t'arriba la filleta de 14 anys amb les 

ungles postisses, amb el pentinat copiat d'algun famós, etc. I quan aquests adolescents arriben 

a Menorca, tenen un xoc molt fort que des del meu punt de vista no arriben a assimilar mai, ja 

que passen a ser el ric del poble amb una mare fora, a arribar aquí, on es troben que és la seva 

mare la que fa les feines a casa d'un altre. Per tant, passes de ser el ric del poble a ser, com a 

molt, un més, però tenint en compte que tens l'inconvenient que no ets d'aquí, no coneixes la 

cultura i, per tant, són situacions molt complicades. 

 

Pel que fa a la relació que tenen amb els seus companys, la primera impressió és que ho tenen 

més fàcil, tant per sa llengua com per la manera de ser, ja que són gent més xerraire i, que per 

tant, es fan amb els altres més rapidament, encara que és més en l'àmbit superficial. 
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Una altra diferencia molt gran són els sistemes educatius. Molts dels que ens arriben aquí, 

venien d'escola privada i amb unes bones notes. Per exemple, són d'aquests que et diuen: "que 

tengo que hacer para ser el primero de la classe" o et mostren el diploma de la bona cultura o 

s'ofereixen a cantar l'himne nacional. Clar tot això és molt diferent, allà és molt important però 

aquí no. Per tant, això també és un xoc molt gran per ells i no entenen per què és així. D'altra 

banda, a segons quins països llatins, els cursos que fan allà no equivalen per edat als cursos 

d'aquí, per tant, el fillet que arriba d'allà amb unes notes molt bones de l'escola privada, arriba 

aquí i l'hem de posar un curs més avall del que anava, perquè aquí la llei no permet fer altra 

cosa, aquí han d'estar escolaritzats per edat. Això, per començar ja pot provocar un problema 

amb la família per fer-li entendre: " pero como mi hijo, que es el que va mejor, le vais a hacer 

perder un año" o inclús dos segons com se'l veu hi ha la possibilitat de posar-lo dos anys per 

davall. Són coses que s'han d'explicar molt bé, s'han de fer entendre molt bé i consider que s'ha 

d'estudiar molt bé cada cas. Que hi hagi una llei que posi: "com que és estranger d'una altra 

cultura i és a tal curs l'hem d'escolaritzar per davall". No!, jo he tingut alumnes tant marroquins, 

com anglesos, com xinesos, com romanesos que han arribat a secundària i no ha fet falta 

escolaritzar- los un any més avall perquè són llestos i han pogut posar-se més o menys al dia 

tenint en compte que una llengua no s'aprèn en dos dies, en canvi altres no. 

Per tant crec que això és molt important, a més de fer una bona acollida quan arriben, crec que 

si nosaltres ens haguéssim de veure amb les circumstàncies que ells s'han de veure, en 

passaríem un fum perquè són moltes coses noves: país nou, escola nova, molts ni saben que 

aquí sa xerra una altra llengua (català). 

Per exemple, un fet que passa molt als marroquins: els pares els comencen a xerrar en castellà 

i et comencen a dir lunes, martes, miercoles... uno, dos, tres... i quan veuen que nosaltres deim 

un, dos, tres o dilluns, dimarts i dimecres els hi provoca un xoc cultural. 

Un altre desavantatge és que a l'aula ens coneixem tots i, en canvi ells no, i per tant, se senten 

diferents, exclosos. Però no només les diferències quant a l'entorn sinó a la mateixa família. 

Viure amb un pare o mare que pràcticament només coneixen de les vacances, que viure-hi tot 

l'any no se sembla. Les cultures que he tingut son aquestes. 

D'altra banda, hem tingut un col·lectiu molt gran de britànics. Aquests són un perfil totalment 

diferent. Ens trobem amb dos tipus diferents: si són dels que estan a son bou, l'experiència ens 

diu que desgraciadament són un col·lectiu d'aquells que estan ficats allà, que no es relacionen 

amb la gent de Menorca per res, no tenen interès per la cultura i la llengua d'aquí. A més, 

contràriament al que podíem pensar fa uns anys, en relació a la idea que tenim que els britànics 

vénen a jubilar-se aquí, he tingut molts de casos de famílies que no ha estat aquest el motiu. 
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Famílies que tenen una mala situació econòmica i han vingut a Menorca, d'altres que fugen de 

la justícia, serveis socials, etc. D'altres que venen sense diners i han arribat aquí perquè han 

sentit a dir que costa menys llogar una casa que allà i que aquí com que és un lloc turístic hi ha 

feina. Normalment són famílies que fan feina pel col·lectiu mateix: manteniment de xalets 

d'altres britànics, jardiners... Consider que són els més complicats de tots, així com els altres 

venen amb la idea de millorar, aquests venen amb la idea del benefici propi. Tots tenen claríssim 

que ells són de fora, només es miren els seus canals i, per tant, en anglès i no canvien la seva 

manera de viure. En canvi, hi ha altres britànics que decideixen venir a viure al centre del poble. 

Aquests són totalment diferents. Són famílies que han optat per venir a viure aquí, per uns 

motius o altres, però es relacionen amb tothom, els fills fan activitats amb els d'aquí, etc. És 

una llàstima però això no passa molt, la majoria s'instal·len a Son Bou. 

 

Pel que fa a Xinesos no en tenim gaire, els casos que hem tingut son els de famílies amb 

restaurants o botigues xineses i es corresponen, normalment, amb la idea que tenim d'ells: Pares 

que fan feina tot el dia a la botiga o restaurant. Si són al·lots que s'han criat allà i han estat 

escolaritzats, solen venir molt ben escolaritzats. És molt curios perquè tenen molta facilitat per 

recordar, per exemple, ells aprenen una paraula i mai més faran una falta i dius: ostres, són com 

a màquines. A la matèria de matemàtiques, solen ser molt bons i els hi sol fallar la part creativa.  

 

Així doncs, crec que avui en dia tots voldríem dir que interculturals, encara que tenc els meus 

dubtes. Això afecta els professors també, és a dir, nosaltres et direm: feim activitats i recursos 

i tal, però moltes vegades fa més referència a aquella mostra folklòrica: ai mira que han fet els 

colombians avui; avui feim un berenar i tothom durà cosa del seu país o es realitzen danses de 

diferents països, etc. 

Crec que de cada vegada és més acceptada la diferencia perquè la veim contínuament, però així 

i tot, la seguim veient bastant, quan en segons quins casos tampoc és tanta la diferencia. 

Possiblement no s'hauria de donar importància a les coses que són espontànies. Jo crec que a 

partir d'ara, de cada vegada ha de ser més fàcil. I els d'aquí també cada vegada veuen més clar 

que si volen dur un mocador, doncs que el duguin, és a dir, ho accepten més. 

 

- Quin paper hi juga l’escola?, quin és el seu rol? 

La feina de l'escola seria potenciar la integració i crear un ambient d'igualtat entre tots. Jo crec 

que per aconseguir-ho els mestres han d'estar convençuts. Fa uns anys hi havia molta formació 

de multiculturalitat, interculturalitat, etc. Jo crec que tot això està molt bé però ens ho hem de 
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creure. Hi pot haver molts de cursos però si no hi creus, no funcionarà. A més. Crec que també 

la manera que funcionin és conèixer: si tu coneixes una cosa, és molt més fàcil que l'acceptis i 

que t'hi sentis identificat. És important també, el fet de deixar-nos dur per estereotips: 

marroquins masclistes, sud-americans uns xerraires, etc. 

L'esforç ha de ser amb les dues direccions. I amb l'escola crec que és bàsic que les famílies 

s'impliquin. Jo crec que quan arriben aquí les famílies n'haurien de xerrar amb l'escola. Moltes 

vegades crec que el fracàs que hi ha hagut amb els alumnes és que no hi ha hagut bona 

comunicació amb les escoles i les famílies. No necessàriament perquè no han fet prou l'escola 

o les famílies, sinó perquè no hi ha hagut punt de trobada, o alguna cosa ha fallat. 

Per exemple, una professora m'explicava un dia una situació que li va passar amb un fille t 

marroquí. Ella el renyava, no sé què havia fet, i el fillet estava amb els ulls baix i la professora 

li deia: però mirem quan et xerr, que em miris!, i per ells una mostra de respecte quan estàs 

xerrant amb algú, és precisament no mirar als ulls. Clar si no sabem això, pensam que el fille t 

és un maleducat, en canvi el fillet li crea un conflicte perquè pensa que vol, per una banda em 

renya i per l'altre vol que em miri. Això com ho hauríem de saber? És complicat, això depèn 

del coneixement que tenguis de cada cultura i de la bona fe que hi vulguis posar. Però crec que 

per damunt de tot, cal acceptar situacions que, si passen amb alumnes que són d'aquí, sabem 

que volen dir, en canvi altres casos no treure una conclusió rapida i quedar-te amb el dubte. 

Pensar que en principi pot ser un mal entès i no treure conclusions precipitades. Jo crec que 

hem d'anar més cap aquí, no sé fins a quin punt serà interculturalitat, però de cada vegada hi ha 

d'haver més parelles mixtes, ho dic i a vegades ho dubt perquè fins ara no és el cas. 

 

- Per acabar, els mestres tenen al seu abast formacions en relació a la 

interculturalitat? 

Alguna cosa hi ha, sempre hi ha la formació de l'atenció a la diversitat que hi pots relacionar el 

que vulguis, o d'escola inclusiva que també hi pots posar el que vulguis. Però aquell boom, que 

hi havia jornades, congressos, formacions, etc. està aturat. Del 2005 al 2008 van ser els anys 

que trobaves formació tota la que volies. No sé fins a quin punt l'hem aprofitada, hem après 

prou i n'hem tret prou profit. L'any 1999 no hi havia materials i tu ho havies de fer tot, havies 

de fer una feinada per preparar el material i va passar de no haver-hi res a passar a haver de 

triar i seleccionar el material de la gran quantitat que hi havia. 
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