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"Hemos organizado el entusiasmo, no la obediencia." 

Buenaventura Durruti, a Libertarias. Madrid, 1995. 
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ULa identificación y comprensión del nivel cultural en una acción 
para llevarlo más ceICa de la aufo-conciencia y, por lo tanto, a lo político, 

para reconocer en la materialidad de sus resultados 
la posibilidad de que lo cultural se convierta en una fuerza material. 

Tal politizaci6n de la cultura es, de hecho, una de las precondiciones para, 
y un elemento orgánico del cambio estructural a largo plazo" 

(Willis, 1988:221) 

Aquí, presento només una part d'un procés global: un micro-nivel! 

d'analisi que ens informa de que, efectivament sí que és possible la 

transformació de les relacions sócio-culturals i de la practica educativa a 

I'escola. (Freire, 1973:5-6) "( ... ) sólo cuando los hombres comprenden los 

temas (de su época respectiva) pueden intervenir en la realidad, en vez de 

permanecer como meros espectadores. Y sólo desarrollando una actitud 

permanentemente crítica pueden los hombres superar una postura de 

acomodación ... ". I sense deixar de tenir present que (Giddens, 1987:164-165) 

"Los procesos de estructuración implican una interrelación de significados, 

normas y poder. Estos tres conceptos son analíticamente equivalentes, como 

los términos "primitivos" de la ciencia social, y desde un punto de vista lógico 

estan implicados a la vez en la noción de acción intencional y en la de 

estructura: todo orden cognoscitivo y moral es al mismo tiempo un sistema de 

poder, que involucra un "horizonte de legitimidad". " 

El treball que presento en aquesta Segona Part és la descripció, an€disi, 

comparació i interpretació de tres processos de formació concrets, que 

pretenien transformar. la practica educativa, com a mitja per formar 

especialistes en intervenció educativa, orientada a la millora de les relacions 

intercullurals en contextos escolars amb alumnes de minories en rise de 
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marginació. De fet, respón a la necessitat de dotar d'especialistes ¡'estructura 

del sistema educatiu, .per poder donar resposta a les múltiples i variades 

demandes deis centres escolars j deis professionals de !'educació arreu de 

Catalunya. Ara bé, també soc conscient, de que aquesta només és. una de les 

possibles funcions d'aquests especialistes. Una altra podria ser, la de contenir 

les crítiques socials que s'expressen i formulen sota el malestar del context 

educatiu. 

La descripció detallada i la sistematització deis processos, permet veure 

quines són les necessitats deis centres, cóm es manifesten i s'els hi ha anat 

donant res posta; !'analisi comparativa i la interpretació ens informen de quines 

són les possibilitats reals de transformació, i a partir de quins elements es 

dinamitzen, com també ens permeten avaluar la dificultat d'encaixar el canvi en 

les propostes escolars ¡les resistencies a la transformació. Els resultats porten, 

necessariament, a les característiques fonamentals que hauria de tenir una 

proposta de formació en centres, que es proposi la transformació de la practica 

educativa, pero abans i sobretot, la mil/ora de les relacions socio-culturals en 

contextos escolars amb minories en risc de marginació. 

Quines escoles? 

Les tres zones de les que em vaig responsabilitzar eren molt diferents en 

molts aspectes, comengant pe! territori on es trobaven. Per referir-m'hi utilitzaré 

un criteri geo-cultural que ens remet a un imaginari col.lectivament compartít, 

que dota de significats determinats a un territori, confegint el que Giddens 

anomena "conocimiento mútuo" (Gíddens, 1987:165) "( ... ) el "conocimiento 

mutuo" no es una serie de ítems corregibles, sino que representa los esquemas 

interpretativos que tanto los sociólogos como los legos utilizan, y deben utilizar, 

para "entender" la actividad social, o sea, para generar caracterizaciones 

"reconocibles" de esta", De manera que, quan parlem de Barri Ghetto ens 

imaginem, inmediatament un entorn deteriorat, aTllat, amb pocs serVeis, amb 

edificis prefabricats de I'epoca del "desarrollismo", on I'atur i la pobresa són les 

situacions més habituals, on la delinqüencia forma part de la quotidianitat... un 

entom desconegut que ens fa por i on no voldriem haver-hi de viure. Quan ens 
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referim a Cinturó de Barcelona; pensem en un entorn urba, industrialitzat a 

prop de les grans autopistes que envolten la ciutat de Barcelona, on la majaría 

de la poblacióés castellano-parlant i va a comprar al Pryca, que -malgrat tots 

els mortals probablement hi anirem alguna vegada a la nostra vida-, no és 

precisament un 1I0c de prestigi per fer-hi les compres. Finalment, remetre'ns al 

Pla de l'Estany -sobretot si ha fem des di una perspectiva urbano-cemtrica-, ens 

projecta vers l'Amporda oel lIac de Banyoles, un univers de terra fértil, un 

entom natural tranquilan sthi pot respirar aire pur, ion, anar pel carrer no 

significa riscos. En definitiva, un 1I0c per anar-hi de vacances o per tenir-hi una 

segona residencia. Dones bé, aquests son els termes que utilitzaré per referir

me a les tres escoles on s'han realitzat els seminaris deis que era responsable 

durant aquest temps ¡que són objecte d'aquest trebal!. En el proper capítol 

veurem com, molts deis elements d'aquest imaginan col.lectiu es concreten per 

a cada un deis casos. 

Efectivament, eren tres centres ben diferents entre ells, per molts 

aspectes. Pel nombre total d'alumnes del centre, per la tradició en 

I'escolarització del col.lectiu minoritari, per la pertinenc;a cultural del propi 

col.lectiu minoritari, pel nombre de membres del claustre, per la composició, 

dinamica, estructura i organització deis claustres i deIs seminaris, pels 

interessos inicials, pels sistemes d'expressió i discussió del consens, pels 

perfils sócio-económies de la majaría de I'alumnat, pels respectius projectes 

d'immersió lingüística o pels mateixos edificis escolars que els acollien. També 

han estat molt diferents la composició, implicació i relacions personals i 

professionals establertes amb els formadors ¡formadores i amb els etnógrafs, 

com també les experiencies dutes a terme i les seves consequencies en la vida 

escolar. 

En tot cas, els tres seminaris i processos de formació són una mostra 

de diferents relacions interculturals que hi ha establertes a les escales de 

Catalunya, com també una mostra de la variabilitat a les que es veuen 

sotmeses aquestes relacions, tant pel que fa a la seva percepció com pel 

que fa a la seva realitat. 1, en aquest sentit, posen de manifest la 

inconveniencia de concrecions massa estandaritzades per al tractament de 
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realitats molt particulars. Pero també permeten identificar, quins elements 

juguen un paper central, en la dinamització deis processos de transformació de 

les relacions i de la practica educativa. 

Tot plegat, ha.requerit per part meva i malgrat les semblances en alguns 

aspectes, un desplegament exhaustiu d'estrategies adaptatives en les 

diferencies. Tant per respondre a les expectatives concretes deIs seminaris, 

com per articular paral.lelament la formació deis mestres. He de dir que 

submergír-me en I'ocea de diversítats que totseguit preséntaré~ m'ha ajudat a 

re interpretar, no només la formació deis mestres, sino també el món que rn'ha 

tocat viure. 

Algunes diferencies significatives deis tres seminaris. 

Els· indicadors contemplats en aquest quadre són tots i cada un d'ells 

significatius pel que fa als processos i als resultats obtinguts, i els justificaré al 

realitzar la comparació entre els tres seminaris. Són indicadors que cal tenir 

molt presents a ¡'hora de' planificar accions de formaciói a ¡'hora d'avaluar~ne la 

seva adeqüació. 

Zona BarriGhetto Pla de l'Estany Cinturó 
Barcelona 

CoUectiu gitanos senegambians magrebins 
escolaritzat 

Temps des de I'origen del des de fa uns 6 des de I'origen del 
d'escolarització centre, fa 25 anys anys de manera centre, fa 10 anys 

intensiva 
" 

% sobre total 85% 7% 5% 
alumnat 

Lfnies del centre dues seccions de dues línies fins a una I¡nia 
dues línies cada 3er, tres I¡níes de 

una 4ata 8e 

Membres 62 37 15 
claustre 

Membres 25 20 15 
seminari 
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Representants de direcció de cada cap d'estudis direcció i cap 
.'equip directiu al una de les d'estudis 
seminari seccions i cap 

d'estudis d'una 
secció 

Seminaris quinzenals quinzenals cada tres 
setmanes 

Durada del 1h. 1,15h. 1,30h. 
seminari 

Formadors/es 1 2 2 

Vinculació deis membre del educació un deis formadors 
formadors/es claustre compensatoria no coneixia el 
amb el seminari tots dos, pero un centre, I'altre si 

d'ells coneixia el des d'educació 
centre. compensatoria 

Etnografs 1 - 1 

ColJaboradorl - 1 -
etnograf 

Dades relatives al curs 1995/96, elaboració propia. 

No és el mateix transformar relacions socials a l'escoJa en un centre on 

es porten 25 anys escolaritzant gitanos ubicat en un barri ghetto de la periferia 

de Barcelona, on la majoria de la població viu en unes condicions i expectatives 

molt deteriorades -de fet un deis dos contextos a l'Estat Espanyol amb 

aquestes condicions-, un centre que compta amb uns 750 alumnes deis quals 

el 85% son gitanos, on les decissions s'han de prendre en un claustre de 53 

persones, de les quals n'hi ha més de la meitat que prové d'una de les primeres 

quatre escoles públiques del barri, que en el plag de cinc cursos s'han anal 

fussionanl successivament en una de sola; on la participació al seminari és de 

menys del 50% del claustre i on el formador és del centre; un centre que esta 

en procés de generalitzar la immersió lingüística a tots els seus cursos, on fa 

10 anys que s'han tencat les portes a la participació de les famílies en la vida 

escolar, on els robatoris poden estar a I'ordre del dia i on una de les des peses 
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més importants del centre és fer copies de totes les claus que tanquen ¡obren 

totes les portes possibles de ¡'escola ... 

No és el mateix, deia, que fer-ho en un centre on fa uns 6 anys que han 

anat arrivant de manera massiva nens ¡nenes senegambians, que actualment 

representen un 7% deis quasi bé 700 alumnes del centre; on del claustre de 37 

persones assisleix al seminari més del 50% perque tenen aquests nens i nenes 

a les seves aules, pero els altres s'ho miren una mica de lIuny perque no en 

, tenen" i potser no en tindran maí; un centre ubicat a una població de la 

Catalunya Central al Pla de l'Estany, en una zona semi-rural amb instal.lacions 

antigues pero cuidades que tradicionalment havia escolaritzat nens i nenes 

catalanoparlants, de grups socio-economics mitjos, i que ha vist com poc a poc 

i a mida que anaven arribant alumnes senegambians, les families de tota la 

vida marxaven cap a d'altres escoles... on, després d'haver realitzat un 

important esfore; per comunicar-se amb les famílies i aconseguir que 

s'acostumin a la vida escolar, els nens i nenes poden abandonar ¡'escola, als 8 

o 9 anys, per tornar a orígen amb la seva família ... un centre on la immersió al 

catala era una realitat sense problemes... un centre del que els formadors del 

Programa en, teníen informació, peró només un elsconeixia una mica més... i 

on ens acompanyava a I'hora de fer els seminaris un senegambiá .. 

Com també és diferent, realitzar la formació en un centre del Cinturó de 

Barcelona, que des del seu origen es va plantejar com a I'únic centre 

d'immersió de la zona; on la majoría d'alumnat que escolaritza és de families 

castellano-parlants, immigrant de la resta de l'Estat, que van a comprar al 

Pryca i se suposa que tenen, com activitat principal de lIeure, mirar la televisió. 
':', 

Un centre que també té alumnes gitanos, magrebins, xinesos i catalano-

parlants. Que gaudeix de bon prestigi al barri, que compta amb una bona 

estabilitat entre els membres del claustre, la totalitat deis quals participa en el 

seminario Que és ben conegut per la formadora, que durant tres anys han 

realitzat un assessorament al centre sobre la coeducaci6 ¡que n'estan molt 

orgullosos. Un claustre i un centre, aparentment sense fisures, amb una tradició 

democratica i particípativa ben coneguda per tothom i on es prefereix treballar 

amb les diferencies, peró no culturals, amb I'objectiu de modificar alguns valors 
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de les families deis alumnes. D'alguna manera, un centre amb funcionament 

normalitzat, sense grans conflictes i amb estabilitat i prestigi, que té assumida 

la necessitat de seguir reflexionant, pero per modificar el que fan els altres ... 

Com no ésel mateix que les relacions i expectatives envers la proposta 

de formació desvetlli interes o més aviat desconfianya, o que entre sessió i 

sessió faci tothom "els deures", no els faci quasi bé ningú o els facin dos 

persones en nom de tots; que I'equip de formació estigui composat per 

persones conegudes o no, de disciplines conegudes o més aviat exotiques, que 

provinguin de la Universitat o que siguin mestres. 

No és el mateix, per tant, realitzar la formació de mestres en un context 

o en un altra. En els propers tres capítols es descriuen amb detall els tres 

processos de formació, des deis seus inicis fins a la realització de les 

experiencies amb alumnes i famílies, alla on s'han realitzat, fent especial 

emfasi en el desenvolupament temporalitzat deis continguts del seminari, pero 

també en els objectius, estrategies i dinamiques de treball. Dlentre la narració, 

suren alguns deIs elements clau que posteriorment, seran recuperats per a la 

comparació deis casos, tant pel que fa a la ressolució de les demandes 

concretes deis seminaris j els objectius de treball establerts, com pel que fa· a 

les necessitats de formació. 

Del que s'ha tractat, en els tres casos és "d'atendre la diversitat" en 

contextos concrets. Aques és un tema recurrent al que tothom, i· des de 

diferents disciplines s'hi remet darrerament, pero del que rarament s'en troben 

concrecions en termes de formació deis mestres. Que cal fer? Per on comenyar 

una formació que ha de millorar les relacions interculturals a ¡'escola, en 

contextos que viuen de manera conflictiva la convivencia intercultural? Cóm 

anar introduint noves perspectives en la percepció i interpretació deis conflictes, 

sense ferir susceptibilitats de ningú? Cóm fer-ho per transmetre a tots i totes les 

docents, que no es tracta d'esborrar la seva historia, sino de reconeixer les 

dimensions que hi han estat intervenint, sense ser reconegudes com a valides, 

per dotar-les, ara, de legitimitat? Cóm fer-ho per instal.lar el dubte entre les 

certeses i, a I'hora, tranquilitzar I'ansietat que genera la incertesa? Totes 

aquestes preguntes i moltes més, han regít bona part del procés de formació. 
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Tates elles han anat tenint res postes diferencials, segons el seminari i la seva 

concreta realitat A tates elles s'ets hi ha intentat trobar una resposta. No 

. sempre s'ha aconseguit. 

Voldria ter esment aquí, de que tota la informació que s'inclou de 

manera sistematitzada en la descripció deis processos de formació. s'han 

pogut enregistrar de manera articulada ¡explícita, dasprés del procés reflexiu 

qua vaig dur a terme,· per a la realització de la meva part de l'lnforme de 

Seguiment Imensiu (Soto i Tovías, 1997a). Mentra es dula a terme la formacióf 

anava trebanant amb un proposít crar, peró tendia a actuar i a intervenir, així 

com a enregistrar en el diari de camp, totes les incidencies que s'anaven 

succeint, o tots els documents que anavem generant en el procés de treball. Hi 

ha un pro~és de trebaU propi, reflexiu i exhaustiu, que ha permes expressar 

ordenadament, en forma d'objectius generals i d'objectius especffics, el que en 

els seminaris prenia la forma, o bé d'interessos de treban o bé de compromisos 

compartits de canvi1 que s*expressaven desordenadamentl en diferents 

moments del procés, de diferentes maneres i per part de diferentes persones 

del seminario En aquest sentit, només la zona del Cinturó de Barcelona és una 

excepciá. Alla els objectius han estat ordenats i explicits des del primer 

moment, lo qual ha significat haver da reconduir-ne alguns d'alls, de vegadas, 

en una direcció ben diferent a la proposada inicialment. De fet, Cinturó da 

Barcelona ha estat la zona que m'ha permés objectivar i sistematitzar amb més 

claredat, el doble procés que estava duent a terma. Per una banda, lJassoliment 

deis objectius de trebal! deis seminaria i, per I'altra I'assoliment deis objectius 

implícits de formació deIs mestres. Pensa que, en bona mesura, aixo ha estat 

així parque, al tenir mol! clars els objectius de treban, s'ha fat molí més 

transparent i identificable, el procés da formació adre9St als mestres. 

La descripció detallada donara lIum, sobre tata la gestació i articulaci6 

deis entraUats de la formació. També s'hi veuran eJa dubtes, el descoratjament i 

Ilesperan~a. O en parauJes de Willis, la quotidianítat creativa i la quotidianitat 

presó; la reflexió i la crítica, en els pitjors deis casos reaccionaries; les 

escapades, ¡teliminaci6 de la ¡nnacencia i I'evasió de la culpabiUtat. 
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SEGONA PART - CAPiTOl I 

"Sugiero principalmente que el nivel cultural puede ser reconocido por sí mismo, 
puede describirse su particular lógica y comprenderse sus resultados materiales. 

E/ profesor puede tener una visión escéptica, desencantada y real 
de los procesos industriales, económicos y de la cultura de clase. 

Más que sentir pánico moral acerca de la desorganización y violencia en clase 
(que tiene su función reproductora con respecto a la ideología conservadora) 

los profesores pueden situarla cultura contraescolaren su contexto social peculiar 
y considerar sus implicaciones para el futuro a largo plazo de sus miembros. " 

(Willis, 1988: 219) 

El centre. 

Els contactes amb el centre va realitzar-Ios la formadora. D'entrada la 

proposta va ser ben rebuda en termes generals, pero també van manifestar-se 

certes reticencies. Són molts els seminaris que han fet previament o en que la 

gent ha participat, són moltes les informacions que els membres del claustre 

que formen part del Col.lectiu d'Ensenyants amb Gitanos, han transmes des de 

sempre sobre les particularitats del col.lectiu escolaritzat, tot plegat sense 

resultats o amb resultats febles. És molta, també, la desconfiant¡:a envers les 

propostes institucionals, ... 

És I'únic centre públic del barrio Un barrí periféric situat a un municipi de 

la connurbació de Barcelona. Des del seu orígen ('actual CEIP ha sofert 

diverses fussions i ampliacions. En un principi eren dos escales, al 1972 

l'escoJa "1" i al 1973 L'escola ''2'' que varen convertir-se cada una d'elles en dos 

centres el curs 1978-79. L'escola "1" va convertir-se en ¡'escoJa A i ¡'escola B i 

¡'escola ''2lJ va dividir-se en l'escoJa C ¡¡'escala D. Des del curs 1978-79 varen 

ser quatre escoJes públiques amb tituJaritat independent, tot ¡que físicament 
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varen construir-se una al costat de ¡'altre, amb el mate ix : tipus d'edificació i 

compartint I'espai mure del pati que només es separava de les altres escoJes 

per unes tanques i xarxes. El curs. 1991-92 fa realitzar-se una primera fussió 

deis quatre centres. eescola B es va fussionar -física, jurídica i 

administrativament- amb les escores A. e i O, convertint-se en un únic centre 

públic. L'edifici ocupat fins aleshores per I'escola B va habilitar-se per Formació 

Professional i els alumnes I mestres de B varen desplayar-se uns metres més 

enlla. ubicant-se i repartint-se en els edificis de les altres tres escotes que 

malgrat deixar de ser escoJes independents, mantenien els seus espais inicials. 

Així és que, alumnes i mestres de quatre escoles diferents compartien I'espai 

de tres d'elles i una única tituJaritat pública. El curs 1995-96 va realitzar-se la 

segona i ~ltima fussió: ¡'anliga escota A va incorporar-se físicamental que ara 

és I'edifici actual de I'escola, constituit fins aleshores per les anteriors seccions -

e j 0-. Aquesta última fussió significava I'abandonament de I'edifici de ¡'escola 
, 

A per instaUar-se -tots. alumnesi mestres- als edificis de e i O, ja que "edifici 

de A s'habilitaria per I'ESO quan s'ímplantés la Reforma el curs 1996/97. El 

centre ja tenia la denominació actual. 

El curs 95/95 el nombre total d'afumnes escolaritzats gira al voltant deis 

750 deis quafs un 85% és gitano, essent aproximadament un 30% d'aquest 

percentatge fills de parelles mixtes. El nivell socio-economic és en termes 

general s, desafavorit, amb elevades laxes d'atur i manca de recursos 

económics. El perfil de les families que escolaritzen als seus fins al centre és 

prou heterogeni peró la tendencia general és la marginació. La pobresa, 

I'abandó, la deculturació, la desestructuraeió familiar, la drogodependencia. són 

situacions habitual s al barri, de les que els gitanos no en quedenexclosos, peró 

que no eomparteixen en exelussiva,tot i que pugui pensar-se en aquests 

termes. El xoe cultural paios-gitanos és una constant en la vida escolar. A más 

cal tenir presentJ que des del seu origen, ¡'actual moment del barrí ás un deis 

piljors donada la situaeió de crisi económica global i' els nous plans de 

reubicació territorial a la que poden veure's solmesos d'aquí a poe temps. 

En aquest context cal afegir-hi el que les fussions abans esmentades no 

afavorien gens la continuitat en fes relacions, com tampee aminorar el prineipi 
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de desconfianc;a mutu que les caracteritzava. Les fussions implicaven 

reorganització deis grups d'alumnes, redistribució per nivells, barrejant els 

alumnes procedents de les diferents escoles -ara seccions C i 0-. Volien dir 

adeqüacions deis docents en la distribució deis cursos, les materies, les 

responsabilitats, els carrecs, i especialment els grups de nanos i el 

corresponent coneixement deis seus recorreguts d'escolarització i de les seves 

families. Volien dir compaginar la tasca docent amb noves relacions 

professionals, enormement mediatitzades per histories particulars de cada un 

deIs centres als que es pertanyia amb anterioritat. Volíen dir també, 

compatibilitzar interessos, establir coherencia en els continguts i metodologíes, 

negociar pro postes educatives, activitats extraescolars, negociar normes i 

sancions, ~stablir els .límits de les intervencions, els límits de I'exigencia envers 

alumnes i families, els límits de la tolerancia, ... Volien dir distribuir els carrecs 

directius, escollir representants per al Consell Escolar, replantejar objectius, 

elaborar el PEC, el DCC ... perque la Reforma ja havia entrat en vigor... Volien 

dir reajustar els múltiples mecanismes historicament establerts de 

funcionament ¡ndependent en un· funcionament interdependent, unificat en 

teoría pero diversificat en dues seccions a la practica... Volíen dir prendre 

decissions en un claustre de 62 persones (al curs següent n'eren 53) que tenia 

al seu carrec 750 alumnes. Volien dir que les families que havíen malriculatal 

seu fills a I'escola A, S, e o o, ho havien fet per alguna cosa i ara es trobaven 

en el mate ix centre. Volíen dir, que tenínt en compte la població escolaritzada -

85% nens ¡nenes gitanos- els conflictes existents en el barri entre families 

gitanes, eren conflictes potencials en el centre. Pels mestres, alumnes i 

families, volía dir un autentic repte, una autentica preva de foc envers la 

capacitat d'adaptació socio-cultural humana. Sobretot si tenim en compte, que 

ni el barri ni I'escola beuen d'un prestigi social sino d'un desprestigi social 

important, tant dins del barri com fora del barrí. Tot plegat un bon coctel 

molotov. 

Així és que, entre un mar de fussions que, en tot cas i sobretot el que 

més signifiquen és l'exigencia d'uns nivells de flexibilitat i adaptabilitat 
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considerables a tots els col.lectius implicats, varem apareixer nosaltres amb la 

nostra proposta de formació en seminaris ... 

L'equip de la UAB. 

La tutorització etnografica ha estat a carrec de Carme Méndez, 

antropóloga per la UAB, especialitzada en el coneixement etnografic del 

col.lectiu gitano des de fa anys. Ha realitzat trebal! de camp amb el col.lectiu 

gitano del barri que s'ha pogut contrastar amb els col.lectius gitanos que ella ja 

. coneixia d'altres 1I0cs, permetent així copsar els nivells de generalització de 

determinats comportaments i actituds atribu'its als alumnes i les famílies del 

centre. També cal fer esment de la colaboració d'un membre del col.lectiu 

gitano, que ha a~mpanyat en innumerables ocasions a la Carme, tant en el 

barrí com a I'escola i ha facilitat informació, pistes i interpretacions deis fets i les 

persones, que han estat de valuosa ajuda. 

Les relacions entre I'etnógrafa; jo, han estat i segueixen essent molt 

positives, tant des del punt de vista professional com personal. El nivell 

d'entesa en les pro postes teóriques, en la conveniencia del moment adeqüat 

per donar certes informacions etnografiques o teóriques als membres del 

seminari, en la percepció i interpretació deis comportaments i actituds, tant deis 

membres del seminari com deis alumnes i les seves families, així com el nivell' 

de preocupa ció o entusiasme en segons quíns moments del procés de treball 

en el seminari, han estat paral.lels, propers i coincidents. Hem compartít molts 

moments difícils, ens hem recolzat i, en' aquest sentit penso que tot i que cada 

una de nosaltres no ha deixat mai de banda la seva tasca, no ens hi hem sentit 

soles. Hem treballat plegades i n'hem apres molt, hem constitu'it. un bon equip i 

entenc que aquest és un factor molt important per garantir I'exit -o si més no 

part de I'exit- de la feina feta en el seminari, i més tenínt en compte el context 

concret en que ens hem mogut. 

La meva presencia a les sessions del seminari ha estat continuada en el 

marc del calendari establert, així com en les trobades d'abans i després de 

cada seminari amb la formadora, en alguna trobada entre fa Carme, la 

formadora ¡jo, per preparar sessions, per discutir continguts o continuitats del 
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treball, per contrastar impressions i dubtes, així com telefonicament. El telefon 

ha estat un instrument de primer ordre per comunicar-nos en qualsevol moment 

per comentar questions relatives al seminari, tant amb la Carme com amb la· 

formadora i al lIarg de tot el procés. 

He necessitat moltes hores per anar articulant tots els elements que han 

sorgit deis seminaris del barri Ghetto. Per fer coincidir les demandes amb les 

expectatives de la gent, per· no ferir susceptibilitats en un marc escolar molt 

deteriorat pel que fa a les relacions internes i externes, per vincular les seves 

necessitats explícites, amb les implícites i les posicions teoriques de les que 

partia. Per recollir la diversitat interna del propi grup del seminario i articular-ne 

una proposta que motivés al compromís col.lectiu. Per sortir-m'en de situacions 

greus de conflicte amb el barri, alumnes o families, mirant d'objectivar al maxim 

els aconteixements i fer que la seva analisi revertís, en positiu, en les reflexions 

de les sessions. Per mirar de que els inconvenients de la vida quotidiana a les 

aules no s'erigissin en barreres infranquejables per abordar el coneixement i les 

possibilitats d'empatia amb la cultura gitana. Per remontar I'interes del seminari 

en moments d'inflexió negativa, com en el mes de febrerdel 96. Per no 

precipitar-me i amb la precipitació, enviar al no res la feina de molts i molts 

dies, mirantde compaginar aquesta decissió amb I'urgencia que manifestaven 

els mestres per rebre resposta concreta i immediata a la seva punyent realitat. 

CÓIll fer-ho en un seminari on els vint anys d'experiencia escolar han 

convenc;ut als seus membres de que la marginació de la població que 

escolaritza és la causa deis conflictes que tenen a I'escola? Cóm fer-ho per 

reflexionar sobre els elementsque permetrien millorar les relacions 

interculturals en el context escolar mentre el cap de setmana han entrat a robar 

tot el menjar de les camares de la cuina de I'escola? Cóm saber quin és el grau 

de coneixement que tenen de la cultura gitana, sen se que ningú es senti 

menysvalorat en la seva tasca docent? L'única estrategia possible en aquest 

context és, per comenc;ar, la consideració i la prudencia, sense perdre de vista 

que probablement cal canviar moltes coses, pero sense perdre de vista també 

que aixo mai és el primer que es pot plantejar. Tampoc s'ha de perdre de vista 

que la prudencia s'interpreta com a dubte, com a manca de concreció o com a 
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manca d'utilitat en el que estas proposant, encara que, un cap s'ha fet el proeés 

es vegi molt elar i es valor; posítivament. L'exigencia de cada una de les 

sessions ha estat un llistó difícil de suportar, pero superat a hores d'ara. Per 

ressistir en ¡'intent i acabar-fo superant cal tenir molt ciar quin és I'objectiu de tot 

el que siesta plantejant. De vegades ha calgut donar-hi unes voltes par, 

finalment, poder abordar els aspectes centrars, peró mentre feiem les voftes la 

temptació de deixar-se caure pel camí, ha estat. també, una realitat. Tant, pels 

membres del seminari com per a mi mateixa. Només la confian98 en el 

col.fectiu alumnes i families, el suport entre nosaltres -fa Carme i jo- i el 

convenciment de que és possible "donar-li la volta a la truita" m'han ajudat a 

ressistir. Creia que era possible algun canvi i aixi ha estat. 

Per la seva banda, la Carme, ha realitzat tres sessions de doble durada, 

sobre continguts culturals específtcs del col.lectiu gitano. Dues sessions sobre 

la conceptualitzaeió del cicle vital entre els gitanos, sobretot pel que fa a les 

franges d'edat 0-8 i 8-14 anys. i una sessió sobre les expectatives de les 

families envers I'escola i I'opinió que del centre en tenen. També ha realitzat 

aclariments quan ha estat neeessari sobre algún cas o costum concret, tot ¡que 

. en un principi els mestres del seminari tendíen a posar en questió les seves 

. aportacions, al final del proeás fa seva autoritat en el tema s'ha vist restituIda, si 

más no per bona part deis membres del seminari. 

De fet, la Carme havia de donar informacions que contradeien. la 

majoría de vegades, el que els mestres pensaven sobre la qüestió. O bá havia 

d'informar d'opinions que no eren molt afavoridores ni agradables d'admetre. La 

seva tasca ha estat dones for~a difícil: posar en qüestió ereenees molt 

arrelades en el col. fediu docent del centre, que reforcen moltes de les 

propostes d'intervenció envers els seus alumnes· i families. De la mateixa 

manera, com que no tothom del seminari pensava el mateix, ha permes 

generar I'explicitació de les discrepancies internes al voltant d1aquest nucli de 

creences historie, afavorint ¡'obertura d'esquerdes en la conceptuaHtzació i 

interpreta ció concreta del col.lectiu escolaritzat. Aspede central per a la 

predisposició envers algún canvi en les relacions establertes. 
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La Carme ha assistit a un bon nombre d'activitats extraescolars del 

centre, sortides, colonies, festes populars, ha participat en trobades amb 

pares... Ha estat el testimoni di recte de molts moments -conflictius o no- a 

I'escola, i n'ha pogut donar una versió renovada, diferent, coneixedora com és 

de les motivacions i conceptualitzacions d'ambdós col.lectius. En definitiva, la 

seva tasca i la seva persona, han estat imprecindibles per assolir el bon nivel! 

de resultats que s'han obtingut en el seminari del barri Ghetto. 

La formadora. 

La formadora és membre del claustre des de fa vint anys, amb un lapsus 

d'absencia de quatre anys en que va estar a Compensatoria. És mestre de la. 

secció C, provinent de I'antiga escola "1". La particularitat de ser mestre del 

centre Ii otorga una situació difícil pel que fa al seu rol de formadora de 

formadors en els seminaris. Per una banda és una gran coneixedora del 

context, de les dinamiques de treball, deis conflictes, les necessitats i les 

. relacions tant entre mestres i alumnes/families com entre els mateixos mestres. 

Per altra banda els companys també la coneixen molt a ella, que és una 

persona inquieta i motivada pel coneixement del col.lectiu gitano -és membre 

del Col.lectiu d'Ensenyants amb Gitanos des de fa anys-, pero la seva posició 

front els altres mestres i els seu s criteris en relació a cóm establir vincles amb 

els alumnes i les families, generen controversia, no tothom hi esta d'acord i 

algunes persones hi estan en contra. És a dir que es troba immersa en la 

dinamica historica del CEIP i tan com coneix ella als altres mestres, eUs la 

coneixen a ella. Aquest factor ha estat en alguns moments del procés un 
; 

aventatge, pero en d'altres -potser la majoria- un fre a la credibilitat i I'eficacia 

de la feina feta, ja que alguns membres del claustre contraris a ella, exerceixen 

un alt nivel! d'influencia en la presa de decissions del centre. 

Cal dir també, que el barrí Ghetto és la única de les zones de seguiment 

intensiu que ha comptat amb una sola formadora -a totes les altres hi ha hagut 

dos formadors-, lo qual ha permes una millor individualització de la formació i el 

seguiment del treball deis seminaris, pero potser també ha pogut sentir-se una 

mica sola "davant la boca del lIop", en alguns moments. Compartir les 
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impressions i les dades concretes és un factor que afavoreix for9él el 

manteniment deis nivells de resistencia envers situacions adverses. I al 

seminari del barri Ghetto les situacions adverses hi han estat molt presents. Tot 

i així, el seu contacte setmanal amb la Carme i quinzenal amb mi, a més del 

telefon com deia abans, han permes garantir mínimament I'estabilitat. La 

formadora s'ha implicat molt en tot el procés de treball des del principi. Més 

aviat ha tendit a pensar que no n'hi havia prou amb les trabades d'abans i 

després deis seminaris per preparar-los i . preveure'n la continuitat. Ha 

expressat clarament la seva necessitat de comentar permanentment els 

aconteixements del centre, els seus dubtes, angoixes i preocupacions sobre la 

marxa del seminari i les expectatives de la gent en aquest sentit. 

Ens hem trobat abans i després de les sessions, hem comentat les 

estrategies més convenients, els objectius de la sessió concreta i la seva 

vinculació amb els objectius general s de trebal!. Sempre aportava les seves 

idees i impressions, tant sobre els continguts de trebal! concrets com del "pols" 

deis membres del seminari, intentant detectar necessitats o expectatives 

concretes sobre el següent seminari. Al mateix temps s'ha encarregat de 

recordar convocatories, horaris o "deures" pendents als membres del seminari, 

ha repartit material s, fotocopies, pautes de treball ... ha vetllat per recollir-Ies, 

perque tothom respongués a les demandes. La seva presencia al centre un cop 

per setmana s'ha vist coberta sobradament, pero amb I'inconvenient de que no 

podia desempellegar-se deis condicionants de ser al mate ix temps docent. En 

aquest sentit I'objectivació de la seva tasca se li ha fet més difícil, tot i que 

sempre n'ha estat pendent. Diria que arnés d'haver-se implicat molt, ha 

mantingut una regularitat en els seus nivells d'implicació. La constancia i 

receptivitat han estat característiques habitual s en ella. El seu interes en que el 

trebal! amb el seminari fos profitós i la seva motivació per millorar les relacions 

interculturals a I'escola i per aprofondir en el tema, han estat presents durant 

els dos cursos, tant explícita com implícitament. 

El mini-equip de dos que hem estat sempre, s'ha ampliat a tres en 

moltes ocasions, tot i que en alguns casos hi ha hagut discrepancies amb ella 

pero, aquestes discrepancies sempre han estat parlades obertament i aixo ha 
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permes que ens poguessim entendre malgrat no estiguessim d'acord. I és que 

les relacions interpersonals, malgrat algún moment difícil, han estat i segueixen 

essent molt positives. 

Cal dir també que la recollida de les signatures deis membres del 

seminari a cada sessió, com de I'informació, reflexions, analisi i acords que es 

produ"ien a cada seminari, s'ha realitzat sistematicament per part seva. Sempre 

ha pres acta de les sessions i ha elaborat síntesis sobre aportacions, reflexions 

i demandes de diverses sessions, per tal d'afavorir la tranquilitat en els mestres 

en moments en que ben bé semblava que s'hagués perdut el "nord", per allo de 

"donar voltes" que explicava abans. La formadora s'ha esmerat en la seva 

tasca i en el seu procés d'aprenentatge i ha elaborat un informe com a 

formadora del programa, sobre la Segona Etapa, complert, exhaustiu i crítico 

Tot un indicador del grau d'interes que personalment i professionalment té 

envers la proposta de formació global. 

Els membres del seminari 

.Inicialment la sessió de presentació del programa va generar molta expectació, 

dones la Dra. Teresa San Román anava personalment a explicar de que es 

tractava. Hi assisteix un bon nombre de gent de les dues seccions -C i 0-. 

S'insisteix especialment en la voluntarietat de la participació i· en que es 

requerira un compromís d'acció per al canvi en algún aspecte de la vida 

escolar. Tot plegat és ben rebut i s'hi decideixen forces mestres. Un total de 

trenta persones entre les dues seccions, és a dir, la meitat del Claustre. D'entre 

elles es compta amb la presencia de les dues directores de secció, de la cap 
• '¡ 

d'estudis i la secretaria de C i la resta són tutors i tutores de diferents nivells, 

pero amb més presencia deis nivells baixos, P3, P4 i P5 que apleguen un total 

d'onze persones deis trenta que sóm. 

La majoria de les persones que componen el seminari fa molts anys que 

trebaJlen a les escoles públiques del barri -una mitjana de quinze anys-, pero 

també n'hi ha que fa poc temps. El cas concret d'una persona que és substituta 

al centre des de fa uns quatre anys i el d'una substituta temporal d'una tutora 

que esta de baixa. També es compta amb la presencia de I'assistenta social. 
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D'entre els que fa temps que hi treballen cal tenir present la composició en 

relació a les escoles d'origen, i que és la següent: De I'actual secció O 

assisteixen set persones de lesquals, cinc hi pertanyien abans de la primera 

fussió, una prové de C -1992- i I'altra prové de A -1995-. De les dinou persones 

de I'actual secció C, cinc hi pertanyen d'origen, set provenen de I'antic A -1992-, 

i tres de I'antiga escola O -1992-. De manera que, com a mitjana, els membres 

del seminari porten quatre cursos treballant junts, que no és massa temps per 

consolidar consensos, i més si tenim en compte que cada un deis quatre 

centres públics tenia una ''fama'', una "etiqueta", un "prestigi" associat en 

orígen. Aixó es coneix perfectament i mediatitza les relacions entre me$tres i 

entre seccions. 

En principi,. per tant, d'entre tots els membres del seminari, els que no 

teniem coneixement empíric de la vida a les aules de I'escola, erem els 

membres de la UAB. Arribar a un seminari de trenta persones, amb una 

enorme experiencia en conflictes a I'aula amb població gitana, amb un lIarg 

recorregut com a professional en un context deteriorat tant físicament com 

relacionalment, era tot un repte. L'expectativa envers la tasca afer i envers la 

nostra autoritat no es manifestava obertament. Peró si que es va acollir I'oferta 

de I'assessorament per a la millora de les relacions interculturals. Lo qual ja era 

un indicador de que hi havia bona predisposició a coneixer noves estrategies, a 

rebre informació, per mirar de fer la convivencia més portable. Tot i així, el 

nostre paper en el seminari, inicialment, va ser el de recollir al maxim les 

opinions, idees, impressions i circumstancies que s'explicitaven, per tal d'anar

hi posant ordre, d'establir les necessitats implícites com també les percepcions 

i el nivell de coneixement que del col.lectiu escolaritzat en tenien. 

Alllarg de tots aquests mesos la presencia continuada deis membres del 

seminari s'ha vist ressentida en dos moments. El primer al voltant del mes de 

febrer de 1996 en que I'assistencia va baixar fins a només onze de les trenta 

persones inicials. A finals de may de 1996 va remontar-se el nombre total 

d'assistents fins a vint-i-cinc persones i a partir d'aquell moment s'ha anat 

mantenint un nucli d'entre setze i divuit persones de manera estable. Tot i així, 

el segon moment a que feia referencia és cap a finals del mes d'abril 96, en 
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que després de tres sessions seguides en que treballem per grups la recollida 

de casos concrets, es té la sensació de perdua d'objectius i es posa en dubte 

I'utilitat de la tasca realitzada, repercutinten. una lJeugera devallada de 

I'assitencia, que es remonta ampliament amb la presencia de la Dra. Teresa 

San Román en una sessió específica sobre els gitanos del barri, i es manté 

posteriorment fins a finals de curso 

En aquell moment, després d'haver recorregut junts sis mesos de 

reflexions, de perfilar interessos, de decidir en quin ambit es volia treballar i 

arbitrar les estrategies per anar-hi aprofondint, ens trobavem quasi a finals de 

curs amb cap canvi realitzat. Aparentment. El canvi més important operava al 

nivell deis propis mestres. I va ser al acabar el curs 95/96 quan es va prendre 

consciencia d'aquest procés de formació, del treball realitzat, de la necessitat . 

deis canvis a·la vida escolar. D'uns canvis en protunditat. 

L'arribada del nou curs, la posta en marxa de la Reforma, I'assignació de 

quatre mestres del seminari a Secundaria, la redistribució deis nous carrecs 

directius a la secció C i la reorganització deis tutors per nivells, fa preveure una 

possible devallada deis nucli de membres estables del seminari. Pero no és 

així. Les sessions es reprenen amb la presencia d'una vintena de persones 

altre copo Els quatre mestres assignats a Secundaria intenten venir a totes les 

sessions que els hi és possible, i fins i tot negocie m un canvi d'horari de les 

sessions de seminari, per tal de que hi puguin assistir. S'incorpora a més, un 

nou membre al seminari que el curs 95/96 estava en període d'excedencia del 

centre. 

Cal dir que en la darrera fase, -octubre 96-abril 97-, malgrat la presencia 

deis mestres al seminari pugués fluctuar, les informacions arribaven, es 

comentaven les questions relatives a les lectures deis articles, el tema s'anava 

fent un lIoc entre alguns membres de "escola. Va ser aleshores quan es va 

tocar fons, qua n es va generar més malestar entre algunes persones, pero 

també més implicació per part de la majoria. S'anaven prenent posicions, 

s'anaven vislumbrant les decissions ... Els nivells de participació eren optims. 

Comparativament amb els inicis, on de les trenta persones, parlaven set o vuit, 

al final del procés costava que hi hagués algú que no digués res, que no es 
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pronunciés en algún aspecte o que no manifestés la seva discrepancia o el seu 

acord. 

Tot el que s'ha' anat verbalitzant en termes valoratius s'ha recollit, s'ha 

reflexionat i s'ha mirat de tenir present en la mesura del possible. El fet que cal 

constatar en aquest apartat és que I'interes i la motivació del nucli estable de 

membres del seminari és una realitat. El que queda per veure és la capacitat 

d'influencia que tenen en les propostes educatives globals del centre. Si més 

no, pero, la tenen pel que fa al seu grup classe i en molts casos, en el seu cicle. 

Que després de 16 mesos, de 25 sessions de treball en seminari, de 

superar moments de descoratjament, moments de boicot explícit per part 

d'algunes persones del centre, després de que quatre deis membres més 

interessats en el seminari s'incorporessin a Secundaria, de que malgrat 

s'incorporessin han seguit assistint a les reunions, que després de forces 

entrebancs, dubtes i resistencies haguem aconseguit un nivell d'entesa i 

confianc;a com I'assolit, un grau de compromís explícit per part d'un bon nombre 

de mestres del centre, un nivell de consciencia sobre I'especificitat cultural 

gitana i sobre el paper que se Ji ha d'otorgar a la marginació social en la 

causació deis comportaments de les families i els escolars ... quehaguem ' 

aconseguit establir uns criteris de treball i I'engrescament per una pro posta 

d'activitat conjunta amb als nanos, diferent, que els hi dona un protagonisme, 

que a I'hora permet posar en qüestió alguns aspectes del Reglament de Regim 

Intern, deis agrupaments flexibles entre alumnes i permet fer un pont cap a la 

participació de les families a I'escola .... en definitiva, que es reconegui que 

s'escolaritza gent capag, habil i inquieta i es sapiguen situar en un context més 

enlla de I'escola els sostres del seu/nostre benestar/malestar... tenint molt 

present de no reprodu"ir en el centre els mecanismes d'exclussió als que s'els 

sotmet a I'exterior, per pobres, per gitanos i per residents al barri Ghetto ... és 

una gratificant realitat que un dia havia estat un somni. Somni compartit si més 

no, per nosaltres, la formadora i alguns mestres del centre. 

Queda per veure el tipus dl'incidencia d'aquesta realitat i els seus 

efectes. De moment, al voltant de Sant Jordi '97 es tira endavant una pro posta 

que dona un major protagonisme als nois i noies, i és que ... un grup de mestres 
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membres del seminari, ha decidít compartir una posició que significa un canvi 

radical envers la tendencia establerta a I'escola: "els hianem a donar més 

confianqa, hem decidit que creiem en ells. Ens espanta una mica peró anem a 

veure que passa... de moment el que esta passant és increible. " en paraules 

d'una de les mestres implicades. 

Interessos inicials. 

Els primers interessos que· es manifesten giren entorn del conflicte: 

I'oposició alumnes/professors vinculada als conceptes d'autoritat, estatus, 

prestigi i poder del professor des de la seva perspectiva, i ,els valors associats a 

aquests conceptes. El valor de I'institució escolar per els alumnes, la manca de 

responsabilitat i d'implicació en la vida del centre, de participació. La poca 

assistencia a les activitats lúdiques com les sortides o les colonies. Les 

expectatives de les families i el comportament més o menys desafiant que 

tenen. L'agressivitat, I'indisciplina. Els alumnes agredeixen als mestres i les 

families també. El conflictes de I'estona de migdia, al menjador, amb els 

monitors i monitores de menjador. La relació de I'escola amb les families, 

distanciament, incomunicació ... La vida al barrí i a I'escola ... Cóm identificar que. 

és cultural i que és fruit de la marginació. 

Hi ha una bona dosi de preocupació sobre cóm fer-ho perque els nois i 

noies els hi facin cas, perque els pares responguin a les seves demandes ... 

també són conscients de que segons de quin mestre es tracti la resposta deis 

alumnes i les families és diferent. Saben que I'afecte és I'única autoritat 

possible amb els nois i noies... S'expliquen forces casos de conflicte pero 

barrejats, sense concretar de qui es tracta, en quina circumstancia exacte ... 

També hi ha preocupació per saber que volem nosaltres d'ells. Quin ús 

en farem de I'informació. El recel cap a la concreció, la generalització en 

negatiu a partir de casos concrets deis que no s'especifica res ... la resistencia a 

donar informació sobre el cens deis alumnes ... tot plegat ens indica que és un 

món molt tencat que de moment no deixa portes obertes. Esta escarmentat i 

s'autodefensa. Esta desesperan98t. Desconfia. Ha generat moltes iniciatives 

que han fallat, es troba al mig d'una dialectica que enfronta I'escola al barri... 
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Peró alguna cosa hi bull perque la percepció, malgrat els recels -molt 

comprensibles per altra banda-, és eminentment positiva. Hi ha interes i en 

aquest context és tot un luxe. 

En síntesi la preocupació i I'ansietat mostrades inicialment sobre cóm 

fer-ho per miUorar la convivencia a l'escoJa eren, en bona mesura, fruit d'un 

important desconeixement sobre la influencia· de les pautes culturals en els 

comportaments de les persones. Eren fruit de pensar al col.lectiu escolaritzat i 

les seves families, com a mancats de referents clars, mancats de criteris, 

mancats de quasi tot, impregnats com estaven de pobresa i marginació.·1 

aquestes conviccions es justificaven per vint anys d'experiencia escolaritzant el 

mateix tipus d'alumnat. Així és que la tasca es presentava complexe i delicada. 

Organitzacio deis seminaris. 

Els seminaris es realitzaven cada quinze díes, els dimecres de les 

segones i quartes setmanes del mes, de les 13 a les 14 hores. Una hora de 

trobada cada quinze dí es es presentava, d'entrada com absolutament 

insuficient, com no fos que entre sessió i sessió es treballés mínimament el 

tema. De fet, ens haviem de cenyir a I'horari del centre, que per motius de 

conflictes a ¡'hora del migdia i menjador s'havia reduit aquesta franja horaria al 

mínim possible.Els nens í nenes comencen I'escola a les 9,30 i acaben a les 

13 h. Per la tarda comencen a les.15 h. ¡ acaben a les 16,30. De manera que si 

els mestres volíen dinar calia acabar a les 14 h. Com que en alguna ocasió es 

va preveure que faria falta més temps, a partir del mes de maig 96, en alguna 

sessió haviem portat un entrepa per allargar la sessió fins les 14,30 o les 14,45 

i tenir el temps just de ter el cafe. A partir del curs 96/97 amb I'absencia de les 

quatre persones d'ESO es va reestructurar "horari i la majoria de sessions de 

seminari van realitzar-se per la tarda, fora de l'horari escolar i amb una durada 

de dues hores com a mínim, entre les 16,30 i les 18,30-19 hores. Tot un 

indicador, per altra banda, de I'interes que tenien en poder tractar els diferents 

temes. També cal dir que entre sessions de seminari, els mestres del seminari 

slhan reunít en di verses ocasions per discutir algun aspecte o par analitzar 

algún text teóne que slha lIegil Aquestes sessions de trebal! sthan realitzat 
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habitualment al migdia. Al comenr;ar la sessió es lIegia l'acta anterior, es 

resituava la tasca afer i s'establia el pla de treball de la jornada. Abans 

d'acabar es resituava el tema de cara a la propera sessió i als "deures" que 

calia fer per avenr;ar en la feina. 

Objectius. 

Ha estat una tasca minuciosa la d'establir uns objectius concrets en el 

seminari. La tendencia a generalitzar que caracteritzava el seminari, dificultava 

enormement assolir cap tipus de compromís concret. Es manifestaven els 

interessos, pero eren múltiples, de diferent caracter, . de dimensions 

controvertid es, molt general s... i la percepció i interpretació negativa de tot 

l'univers escolar impedia constantment trobar-hi forats en positiu, establir límits 

als interessos. Tot es vincula a tot i per tant, calia triar per on es volia 

comenr;ar. Tasca de les més difícils. Així és que varem anar per passos. A 

mitjans del mes de gener 96, després de fer Ifanalisi del buidat deis comentaris 

al Reglament de Regim Intem apareixen dos pols de preocupació reiteratius, 

vinculats pero diferents: "e/s materia/s" i "Ia relació amb les families". S'opta per 

aquesl segon. "Els materíals" era més concret i ens hagués portal igualment a 

la relació amb les famílies, pero es veia més poc soggerent, tot i que jo 

. m'inclino a pensar que es veia massa concret i massa conflictiu, en el sentit de 

que hi havia presents entre els mestres moltes maneres d'abordar aquest tema. 

Aixo hagués posat de manifest fisures internes que no s'estava disposat a 

abordar en aquell moment. Així és que a partir del tema prioritzat, la relació· 

amb les families, cal anar esbrinant per on comencem, quines coses es volen 

abordar, quines preocupen més ... Tots dos temes, pero, estaven estretament 

vinculats al següents objectius generals: 

Primer objectiu general: 

1. Establir una mUlora en la relaci6 amb les families deis alumnes. 

El primer objectiu general respón a necessitats concretes com la 

presencia de les families a les reunions, que vetllin pels materials, que 

participin a les activitats que s'els hi proposin, que no agredeixin als mestres, 

que no generin contradicció entre el que es diu als nens i nenes a I'escola i el 
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que s'els hi diu a casa. .. que no lIencin els avisos del centre a la paperera, que 

valorin els treballs que els nens i nenes fan a I'escola... Darrera d'aquest 

objectiu hi ha el coneixement empíric de la majoria de la gent del seminari, de 

que en altres moments histories la relació amb les famílies havia estat molt 

millor, de que actualment, segons quins mestres segueixen mantenint una bona 

relació amb les families ... Aquest primer objectiu es concreta en els següents 

objectius específies: 

1.1. Coneixer alguns aspectes de I'univers cultural I social de les 

families en relació a I'escola. 

1.1.1. Coneixer els motius deis comportaments i actituds de 

les families envers els seus fills. 

1.1.2. Coneixer el concepte d'educació, d'infant i adult en el 

col.lectiu gitano. 

1.1.3. Coneixer les expectatives de les families vers I'escola, 

que en pensen. 

1.2. Aprofondir en alguns valorsculturals i els seus significats 

associats. Vinculació amb les diferents etapes del cicle vital tenint 

en compte la variable sexe. 

1.2~1. La disciplina i I'autonomia entre els gitanos. 

1.3. Revisar les propostes de centre en relació a la participació de 

les families. Motius, moments, sistemes de comunicació. 

Els primers objectius específies feien referencia a les actituds i els 

comportaments que els membres del seminari interpretaven com a 

agressius/exigents, defensius/sobreprotectors i febles/indiferents, atribu"int 

implícitament a tots ells causes vinculades a la marginació. S'els feia molt difícil 

pensar que comportaments d'aquestes característiques, aparentment 

incoherents, eren fruit d'idees estructurades sobre que és un infant, quin és el 

rol de la mare en la seva educació, etc.. El segon tema feia referencia a la 

contradicció aparent entre els nivells de responsabilitat otorgats als nens i nens, 

el grau d'autonomia que s'hi vinculava i a I'hora la manca de disciplina formal a 

ulls deis mestres. Tot plegat es vinculava a un tercer que tractava de veure en 

quins moments o per quins motius sí es produia resposta des de les families i 
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en quins altres no, poguer-ho analitzar, reflexionar i prendre decissions de 

canvi. El segon objectiu general, que no va formular-se explícitament en termes 

d'objectiu com el primer, era: 

Segon objectiu general: 

2. Aminorar els nivells de conflicte a I'interior de I'escola. 

i es concretava en els següents objectius específics: 

2.1. Coneixer i caracteritzar els conflictes.i els seus motius. 

2.2. Establir un consens sobre lespossibilitats de negociació de 

certs aspectes que indueixen al conflicte. 

2.3. Establir pro postes de canvi per aminorar el conflicte, tant en 

I'ambit relacional-normatiu com en I'ambit metodoJógic 

.. d'intervenció educativa. 

El primer objectiu específic permetia posar de manifest les diferents 

percepcions del conflicte i les interpretacions que d'el! s'en fejen en el si del 

seminari, fent explícit el grau de discrepancia intern especialment pel· que fa als 

motius deis conflictes. Un elevat grau de consens en els aspectes normatius 

del centre, és un factor decissiu per garantir I'eficacia de qualsevol canvi que 

vulgui plantejar-se en aquest ambit, que ás un deis más conflictius del centre. 

El tercer objectiu específic es desprenia deis altres, ja que del que es tractava 

en el marc del projecte de formació, era fonamentalment I'assumpció de canvis 

concrets; Tots tres des de la perspectiva de xoc d'interessos, xoc de valors 

culturals, xoc d'expectatives ... 

Tots els objectius estan estretament IIigats a un eix vertebrador de tol el 

plantejamenl de treball en el seminari: la necessitat de mirar-s'ho d'una allra 

manera, la necessitat de prendre consciencia de que eUs -gitanos- i nosaltres -

paios- formem part d'un univers cultural historicament antagonic, pero que tots, 

els uns i els altres, pensem el món i intentem resoldre la nostra existencia. La 

necessitat de qüestionar la propia versió deis fets, de qüestionar la discapacitat 

que s'otorgava al col.lectiu gitano. La necessitat de pensar que les coses poden 

fer-se de moltes maneres ... En definitiva, la necessitat de desempellegar-se 

d'una perspectiva massa· tencada, etnocentrica i estereotipada sobre el 

conflicte a "escola, que expulsava a l'exterior la causa de tots els problemes. I 

256 



aquest exterior era abstracte i confús peró es personificava en alumnes 

families marginals i gitanes. 

Va comenyar-se a treballar a partir de dos objectius específics: 

1 .• 1.1. Comportaments i actituds de les families envers els seus fills. 

1.2.1. Disciplina i autonomia com a valors culturals amb diferents 

significats. 

A mida que s'anava avenyant en la reflexió i I'analisi deis aspectes 

culturals i un cop comenyat el curs 96/97 varen formular-se necessitats noves: 

després d'haver conegut una mica més la cultura gitana, després d'haver entes 

que hi ha lógiques internes que expliquen els diferents comportaments, actituds 

. i valors associats,. després de comprendre molts deis elements que afavoreixen 

el conflicte al centre ... que fem com escola d'un barri 'marginal? Aquesta 

pregunta no tenia el mateix contingut teóric que quan es formulava a les 

primeres sessions del desembre de 1995. El seu contingut en aquests 

moments, era més aprop del compromís col.lectiu envers la responsabilitat 

social que s'ha d'assumir, com a institució escolar que aplega nois i noies 

desafavorits socialment i desconeixedors deis codis paios per a la seva 

integració sócio-económica. Per tant, el pro pi procés va portar a la formulació 

d'un nou objectiu general en el seminari: 

Tercer objectiu general: 

3. Identificar i explicitar els objectius central s de I'escola en relació 

a I'educació deis nens i nenes marginals, gitanos o no. 

Que es concretava en els següents objectius específics: 

3.1. Repensar I'ambit d'influencia de I'escola en la vida deis nens i 

nenes. 

3.2. Coneixer el paper que juga I'escola com institució en un 

context marginal que participa d'una dialectica d'oposició paios

gitanos. 

3.3. Restablir el marc de les funcions i responsabilitats docents en 

aquest context., 

3.4. Decidir els ambits escolars en que es vol intervenir a partir 

d'ara. 
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Com que I'abast deis objectius plantejats al seminari, inclo"ia tota la comunitat 

educativa i tota la vida escolar, la tasca implicava tant teórica com 

metodológicament, una articulació pausada a partir de casos concrets que ens 

portessin als aspectes més general s de I'ideari del centre. I és que de fet, el 

gruix deis objectius es remet a una reflexió, a una analisi crítica de la situació, a 

coneixer un col.lectiu que malgrat els anys de contacte seguia apareixent com 

a desconegut... és a dir a preparar les condicions necessaries perque les 

predisposicions envers el canvi siguin una realitat. Els canvis, després, poden 

formular-se, planejar-se, proposar-se i realitzar-se. No ha estat facil. En. 

aquests moments, tot i la distancia que proporciona el temps, encara sento el 

brugit trepidant del recorregut dins meu. 

Metodologia. 

El desordre era la característica inicial a les sessions de seminari. 

Desordre en I'exposició de les impressions, desordre en els temes que sortien, 

desordre en les causes que s'hi atribuíen, desordre en les intervencions~ en les 

mesures a prendre, desordre en I'analisi i la reflexió ... símptoma de que el pes 

de la realitat era excessiu, i posats a plantejar-se una millora de les relacions 

interculturals ... per on s'havia de comenc;;ar? Per aixó -representa que- hi erem 

nosaltres. I aquest va ser el primer objectiu metodológic: intentar posar ordre a 

la munió d'informacions, d'opinions, de posicions previes, d'experiencies, de 

conflictes ... i va fer-se mitjangant diferents instruments segons el moment del 

procés en que ens trobavem. 

Exploració deis nivells de generalització de les informacions. 

Les informacions eren eminentment negatives en la valoració de la seva 

realitat. Primerament i donat que la majoria de referencies eren sobre els 

conflictes i la difícil convivencia, vaig propasar I'ús d'una pauta comú d'analisi 

que partia del seu món normatiu explícit, com era el Reglament de Regim 

Intern. El Reglament inclou aquells comportaments que s'entenen sancionables 

i les mesures que arbitra el centre per a la seva correcció, així és que del que 
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es tractava era de que individualment es reflectís, quines eren les normes que 

més reiteradament s'incomplien i quines les mesures que generaven més 

problemes a I'hora d'aplicar-Ies. L'objectiu era esbrinar el grau de 

discrepancia/consens intern en el coLlectiu mestres pel que fa a les normes del 

centre. Set persones van fer la feina. 

En un altre moment del procés, després de decidir que es trebal/ava de 

manera general el tema de la relació amb les famílies, vaig dissenyar una pauta 

de registre que cada mestre havia d'omplir amb I'informació relativa al seu grup 

d'alumnes, sobre els contactes que havia establert amb els pares, els motius, 

sistema de convocatoria i l/oc de trobada, especificant alumne per alumne. La 

tendencia era percebre una res posta negativa de les families quan s'els 

requeria des del centre.· Era una tendencia generalitzable en negatiu i del que 

es tractava era de contrastar-ho. Només podia fer-se a partir deis casos 

concrets. Els nivel/s de concreció deis mestres van ser alts, la majoria va posar 

el nom deis nens i nenes i va concretar les informacions, un va parlar en 

general del grup, i un altre va escriure unes preguntes a la pauta de registre 

que questionaven I'utilitat del seminari. Van poder-se posar sobre la taula molts 

contactes fets pero molt d'emfasi en els "problemes o conflictes" com a motiu 

deis contactes i una bona quantitat d"'altres" motius, que no s'especificaven. Va 

resultar que la majoria deis mestres coneixia els pares i mares, s'hi trobava al 

menys -en general- un cop a I'any, pero si ho feia, habitualment era per 

problemes amb els nens i nenes. Quinze persones van omplir les grael/es, el 

doble que en la demanda feta anteriorment. 

Exploració de les conceptualitzacions implícites en les informacions relatives al 

conflicte i a la relació amb les families. 

Malgrat els temes s'havien acotat més, el desordre seguía caracteritzant 

les informacions que es donaven sobre el conflicte i la relació amb les families. 

S'inicia la reflexió al voltant de la relació existent entre I'incompliment de les 

normes i la no incorporació del context familiar a la vida de I'escola. La 

metodologia utilitzada en aquest sentit és transversal a tot el procés de trebal/ 

durant el curs 1995/96, i en alguns moments del 96/97, i es basa en permetre la 
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lliure expressió de les opinions, impressions i interpretacions deIs mestres del 

seminari, mitjan98nt la discussió, la pluja d'idees la realització -per part nostre

de preguntes d'aprofondiment en allo que s'esta informant, de preguntes sobre 

aspectes que desconeixemen de la vida a I'escola. L'altre element metodotogic 

per I'exploració de conceptualitzacions implícites és dotar de valor tates ¡cada 

una de les informacions, afirmacions, comentaris, bromes que es produien, no 

s'en desestimava cap per poc significativa, totes ho eren en major o menor 

mesura. També identificar i coneixer el rol que desenvolupa en el centre la 

persona que informa, els nivells d'autoritat i el' prestigi associat i sobretot, 

observar-n e els comportaments i comentaris espontanis, fora del mare del 

seminari. 

8'establia una vinculació implícita entre la situació marginal que 

s'atribu'ia a les fa m iIi es. i els nivells de conflicte al centre. La marginalitat 

s'interpretava com indiferencia envers allo que passés als fills, com 

incoherencia i irregularitat en les exigencies i sancions que les families 

,aplicaven als seus fills. La marginalitat s'interpretava en termes de 

desestabilització emocional, de manca de motivació per I'aprenentatge, de 

manca d'alimentació correcte ... "e/s hi deixen menjar el que valen, quan valen", 

"de vegades els hi criden i de vegades no en fan ni cas ... ", "quan els hi passa 

alguna cosa a I'escola les mares es posen moJt agressíves", ,"e/s hí deixen 

portar molts diners", "et diuen que si peró després lan el que valen", "no 

pararien de menjar xuxeries", "el xiclet els desconcentra de la feina", ''tot el dia 

estan al carrer ... ", litan avíat els sobreprotegeíxen com els deixen fer qua/sevol 

cosa" ... Els aspectes socials eren e)s responsables de la discapacitació 

normativa de la familia, de la seva manca de criteris i de coherencia en els 

comportaments. 

Concreció de les generalitzacions en I'ambit del conflicte i de la relació amb les 

famílies. 

Després de coneixer algunes de les conceptualitzacions més exteses 

entre els mestres del seminari, sobre les families i el conflicte a I'escola, calia 

poder contrastar-les amb I'experiencia empírica que les posés en dubte. Calia 
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dones, esbrinar la perspectiva positiva de les relacions amb les families, calia 

partir de casos concrets de conflictes resolts, o de casos concrets en qué s'ha 

evitat el conflicte ... 

Es realitza una sessió en tres grups de treball en qué es· discuteix un 

guió elaborat per Susana Tovías sobre la relació famílies/escola, per tal de 

focalitzar, definir i acotar els aspectes problematitzats d'aquesta relació. 

D'aquest treball de discussió surten múltiples elements que posen en qüestió 

les generalitzacions negatives en la relació famílies escola, i que si més no, 

treuen a la lIumels parametres amb que I'escola planteja aquesta relació. En 

. molts casos són els mateixos mestres qui condicionen la relació en negatiu que 

s'estableix amb les families. Concretar les informacions en relació als dos 

col.lectius i en relació a moments i persones particulars, permet questionar 

causes atribuIdes arbitrariament als comportaments i actituds de les families i 

fer-Ies extensives al centre. 

Es fa una síntesi de tots els temes tractats i informats a les diferents 

sessions que reflecteix diferents aspectes de la vida escolar susceptibles de ser 

tractats de manera específica en el seminario Els temes seleccionats 

estableixen la vinculació entre conflicte i famílies i posen de manifest una 

primera organització del desordre inicial. 

Per tal de definir all6 que genera conflicte als mestres i a I'escola, derivat 

de les actituds de les famílies envers els seus fills i deis valors de la disciplina i 

I'autonomia, s'inicia una recollida de casos, a partir de mares o families amb les 

que hi hagi establerta una bona relació interpersonal, o a partir de casos de 

nens i nenes amb families especialment difícils d'establir-hi relació. En tot cas, 

el parametre general era recollir casos en qué les mares o familiars 

responguessin als perfils préviament establerts en el seminari: 

"sobreprotector/defenssiu", "exigentlagressiu" i "feblelindiferent", tenint en 

compte quin és el comportament observat amb más freqüéncia i, cas de 

produir-s'en un altre, explicar per quina circumstancia va ser .. 

L'enregistrament de casos es realitza en dos grups de treball. Un grup 

aplega els mestres de Parvulari i Cicle Inicial i I'altre grup als mestres de Cicle 

Mitja i Superior de Primaria, seté i vuité. El criteri pel qual es crean aquests dos 
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grups de treball és la franja d'edat. Els 8 anys -primer curs de Cicle Mitja- és 

unaedat de canvi important en els nivells d'autonomia i responsabilitat pel que 

fa als nens i nenes gitanos, d'acord amb la seva conceptualització. del cicle 

vital. Molts comportaments deis nens i nenes i de les seves families envers ells, 

canvien a partir d'aquesta edat. Els nivell de conflicte augmenta també a partir 

d'aquesta edat. Així és que es recull, a partir d'un guió per a I'enregistrament de 

I'informació, cas per caso L'informació de casos concrets, permet establir 

comparacions entre mestres que han tingut al mate ix nen o nena a la seva 

classe un altre any, i dona nous elements a I'analisi. Segonsquins casos són 

més ben coneguts per altres mestres que pel que els té aquest any. Apareixen 

criteris de centre, apareixen factors que poden condicionar certes relacions 

posteriors... Després d'haver informat aquells casos que cada mestre havia 

seleccionat, s'intenta establir un perfil de cada grup d'alumnes en general, 

mirant d'esbrinar les tendendies generals, les excepcions a aquestes 

tendencies i els motius de tot plegat. En acabár aquest enregistrament, la 

percepció que deis nens i nenes i de les seves famílies tenien els mestres 

tutors havia canviat ja sensiblement. I la sorpresa es posava de manifest. 

Devolució al seminari deis casos ·informats 

S'ha realitzat en dos moments diferents del procés. El primer moment va ser al 

mes de maig del curs 95/96 la predisposició al canvi s'havia instaUat entre els 

membres del seminari. Era el moment per retornar els casos informats al mes 

de desembre de 1995 a partir del Reglament de Regim Intern al voltant del 

conflicte. Els casos van retornar-se amb I'omissió explícita del nom, el nivell i 

qualsevol altre dada que pogués identificar la situació concreta, excepció feta 

d'aquells que I'haguessin viscut o d'aquell que I'hagués informat. En paraules 

d'una mestre dites a la reunió del seminari... "Semble impossible que siguin 

nostres aquests comentaris" o una altra que dei a "Aixo vam escriure?". S'havia 

fet un camí. Era innegable. Ara s'estava en condicions de donar noves versions 

als fets que s'informaven, d'atribu"ir-hi explicacions diferents, de mirar-s'ho 

. d'una altra manera. 
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El segon moment en que es retornen casos al seminari, va ser al mes de 

desembre de 1996. Es lliuren, passats en net i amb I'omissió explícita del nivell, 

el curs, el nom del nenIa, de la mare, del tutor/a o de qualsevol altre persona 

implicada en el relat, els casos que es van recollir en tres sessions 

consecutives i en els dos grups de treball abans esmentats. És just després 

d'haver fet les sessions sobre continguts culturals al voltant del cicle vital, de 

I'infancia i I'adolescencia gitanes, deis valors associats, de la disciplina i 

I'autonomia. És després d'haver fet la primera lectura col.lectiva del seminari i 

d'haver-Ia discutit, analitzat i contrastat amb la propia realitat escolar. I és un 

bon moment per tornar-los a lIegir, perque mostren que s'han apres elements 

culturals que permeten explicar molts deis comportaments a I'aula, molts deis 

comportaments de les families enversels seus fills. Es relativitzen les 

interpretacions i els diagnostics realitzats habitualment, es posen en qüestió les 

actituds i propostes deis mestres, es treuen a la lIum incoherencies i 

dissensions en el col.lectiu docent... 

Concreció del compromís de canvi en la proposta escolar. 

Per facilitar la personalització del compromís va realitzar-se una pauta 

. que intentava recollir els aspectes en que cada membre del seminari es sentia 

capay de plantejar un canvi, ja fora a nivell del seu grup-classe, de nivell, de 

cicle, de secció o de centre. Es demanava també la concreció d'alguns 

aspectes a canviar de la relació amb les families. La demanda era anonima, per 

tal de facilitar que cada Ú es posicionés amb tranquilitat. Tot i així aquesta 

demanda, realitzada de cara al curs 96/97 va veure's modificada al redu"ir-se el 

temps de formació en seminari en tres mesos. Hi ha hagut un altre moment en 

que s'ha induit a la concreció del compromís de canvi, I'abril de 1997 .. Els 

elements que s'articulaven en aquesta proposta eren de molta més implicació, 

compromís col.lectiu i individual, i incidia en els objectius formulats a partir del 

tercer objectiu general. No ha calgut establir cap pauta per ala recollida de les 

diferents posicions deis membres del seminari, s'ha parlat obertament i s'han 

manifestat les intencions i expectatives. Pero sobretot s'han manifestat els 

Iímits de la propia tolerancia, s'han pogut identificar els elements centrals que 
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poden permetre que el canvi sigui realitat i s'han plantejat els dubtes i les pors. 

I tot plegat s'ha fet amb tranquilitat, ordenadament, amb consciencia i amb 

prudencia. 

Continguts etnografics. 

S'han realitzat quatre sessions etnografiques sobre el coLlectiu gitano. 

La primera al mes de maig de 1996 a carrec de Teresa San Román on es va 

analitzar la situació socio-economica del coLlectiu en el barri, els mecanismes 

d'exclussió als que estan sotmesos socialment els gitanos i els marginals ... i es 

van perfilar els ambits en que pot· incidir I'escola, el que es pot fer des del 

centre com oferir nous models de relació. Les altres tres sessions han estat a 

carrec de Carme Méndez. El contingut de les tres sessions de Carme Méndez, 

queda recollit i ampliat als documents de les jornades de formació amb els 

formadors, de la Tercera Fase del Programa .. 

La primera el mes d'octubre de 1996 encetava les sessions sobre 

continguts culturals gitanos, en relació a la seva conceptualització del cicle vital, 

incloent totes les etapes fins la mort, vinculant-ho al concepte de familia, 

llinatge, culte als avantpassat, etc. Pel que fa als nens i nenes d'entre O i 8 

anys, en concret sobre les practiques maternals, la cura deis infants, el 

concepte de salut i benestar, el tipus de sancions, els comportaments i actituds 

esperats, etc. 

La segona sessió, al mes de desembre de 1996, era continuitat de 

I'anterior. S'ampliava I'informació del cicle vital fins els 14-16 anys vinculant-ho 

estretament a les expectatives adultes diferencials entre els hombres i les 

dones. L'incorporació al món productiu, la dedicació a I'ambit domestic, la 

distribució de responsabilitats, I'autonomia, la presa de decissions... el 

pedimiento, el casament, el valor de la virginitat, I'honor, I'importancia de la 

maternitatlpatemitat, en definitiva I'estatut d'adult i d'infant,· a la lIum de les 

nostres propies concepcions. 

La tercera sessió, al mes de gener de 1997, va informar de les 

expectatives que tenen les families gitanes envers I'escola, el paper que ocupa 

a les seves vides, el que pensen que ha de ser una escola i el que pensen que 
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ha de ser un mestre, concretant-ho en I'escola i els mestres del centre. Quines 

cosesels hi agradaven í quines no, quines pensen ques'haurien de fer diferent, 

que s'haurien de canviar.La Carme va informar d'aspectes que van sorprendre 

enormement, que van costar d' assumir, que van generar grans controversies. 

Per primer cop es tenia coneixement de que les families desiljaven més 

disciplina a I'escola i per primer cop també es va intuir, que el que lesfamilies 

entenen per disciplina no ás el mateix que entenen els mestres ... 

Continguts antropológics vinculats a I'educació. 

Al seminari els continguts antropológics han estat presents. en reiterades 

ocasions. Uns cops de manera específica, altres com a teló de fons per a 

¡'analisi i la reflexió i sempre com a eix vertebrador de les meves intervencions i 

soggeriments. Ha estat peró forc;a vinculat a propostes fetes des de la 

pedagogía i la psicologia. Especialment pel que fa al docent com intel.lectual 

transformatiu, en relació a la pedagogía, i pel' que fa als nivells d'autoestima 

negativa/positiva i a les motivacions humanes pel- que fa a la psicología. Les 

aportacions teóriques s'han realitzat al lIarg de tot el procés, ambdiferents 

continguts i per diferents motius. 

Les más específiques, dedicades a la reflexió, analisi i discussió de 

qQestions culturals, han estat cinc. De bon comenc;ament, al gener de 1996, va 

realitzar-se una sessió d'analisi al voltant del xoc cultural a I'escola, entes com 

a xoc de valors i d'expectatives que es materialitzen en comportaments, 

actituds i discursos, intentant reflectir la vinculació entre les propostes de centre 

i una manera de mirar-se el món. 

Una segona sessió, al mes de mar~ de 1996, al voltant del concepte 

d'educació des d'una perspectiva sócio-antropológica, que depassa el context 

escolar. L'escola com un entorn más d'aprenentatge, ¡'importancia de la 

transmissió verbal i gestual de I'informació. L'importancia de les exPectatives. 

Es dona una pista sobre cóm distingir comportaments pautats culturalment: 

comparar en la mateixa franja d'edat les tendencies generals en els 

comportaments deis nens i de les nenes. Si hi ha diferencies, estem davant 

d'una proposta culturalment pautada i establerta. Aquesta "pista" va ser molt 
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ben rebuda i va ser utilitzada freqüentment... va permetre qüestionar 

I'explicació a partir de parametres de marginalitat... 

Al mes de maig de 1996 es realitza la tercera sessió, després· del 

seminari sobre el coLlectiu gitano i la seva situació sócio-económica al barri, 

feta per Teresa San Román. En aquest cas el contingut teóric articulava les 

informacions de Teresa San Román amb tots els temes que s'havien posat 

sobre la taula durant el curs, i que tenien a veure amb I'encontre conflictiu entre 

dos cultures a I'escola. La sessió s'orienta cap a I'explicitació d'aquelles 

relacions que es donen al centre que reprodueixen les relacions d'exclussió 

exterior. Es posen damunt la taula els aspectes positius de la relació amb les 

families, els que no generen conflicte, com també els. aspectes positius de la 

relació ambo els nens i nenes, que s'han informat al lIarg de les sessions 

precedents. Es tracta de posar en evidencia que hi ha dos parts implicades en 

un conflicte i que una de les parts, són ells, els mestres. I que els mestres no 

estem exempts de pensar els altres estereotipadament, de mediatitzar les 

nostres relacions amb prejudicis i contradiccions, que el coLlectiu que tenim 

entre mans té problemes molt greus i amb algunes de les nostres actituds i 

pro postes no ho pensem en aquests termes. Que els desacreditem, 

inhabilitem ... Era el primer cop que es podien explicitar certes questions i que 

es van encaixar. "Encara que els hi volguem vendre una moto, el/s saben 

perfectament que pensem de la seva vida i d'el/s mateixos. No els enganyem 

encara que ens ho preferim creure. " 

Arran de la lectura del text G.Spindler, "La transmisión de la cultura" a 

Lecturas de antropología para educadores, ed. Trotta, Madrid, 1993, va 
.. 

realitzar-se la quarta sessió de continguts teórics. Es van recollir els conceptes 

central s que Spindler planteja, es van discutir i contrastar amb el que els 

mestres del seminari havien analitzat, en una sessió de treball previa tots sois. 

Va vincular-se tota la lectura al col.lectiu gitano, van fer-se tots els aclariments 

necessaris, van utilitzar-se exemples del nostre propimón. La sessió es va fer 

entre les dues sessions etnografiques que parlaven del cicle vital gitano, de 

manera que va ser molt fructífera, ja que hi havia informació previa que es va 

poguer "encaixar" i va permetre abordar la sessió sobre la franja 8-14 anys amb 
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molts més elements d'analisi. Laconstant va ser I'establiment de "ponts" entre 

el seu món i el nostre, en la línia de discapacitar-nos una mica a nosaltres 

mateixos i "capacitar-los" una mica més a ells. O'aquesta manera treballaven la 

semblan~a dins el coneixement de les diferencies, i ens aproximavem a una 

visió més crítica de les nostres propies conviccions, comportaments i 

justificacions. Al mateix temps s'establia una facilitat per trobar I'excepció a les 

tendencies generals -tant entre gitanos com entre paios- que afavoria el pensar 

menys homogeniament tots dos colJectius, més diversos, més propers en les 

febleses i els aventatges... més humans tots plegats. Erem al mes de 

novembre de 1996. 

A final s de gener de 1997 es realitza la última sessió teorica de 

continguts ~ntropologies, al voltant d'un altre text H. Wolcott, "EI maestro como 

enemigo" a Lecturas de Antropologia para educadores, ed. Trotta, Madrid, 

1993. Aquest article desvetlla grans passions. La gran majoria de la gent s'hi 

sent identificada, s'hi veu ben retratada. Els rols docentlalumnes poden pensar

se de maneres molt diferents, hi ha diferents. estils d'aprenentatge, expectatives 

oposades en relació al que ha de ser I'escola, etc... La lectura es vincula a la 

sessió etnografica sobre les expectatives de les families gitanes envers 

I'escola, i el nombre de coincidencies entre la idea d'escola que tenen els 

gitanos i la que tenen els kwakiutl en I'article, són sorprenents. Del que es 

tracta és de ter-ne la traducció al context escolar del barri Ghetto. I aquesta 

traducció té un elevat risc: el retorn a posicions reaccionaries, disciplinaries de 

vella escola. Aixo genera una mica de por en algunes persones, pero el gruix 

del seminari té molt ciar per on ha d'anar la traducció. De fet el text planteja les 

possibilitats d'actuació del docent en un context boicotejador de la seva tasca. 

Exposa la responsabilitat social d'un docent "carcelero" que el que menys es 

planteja és la reconversió deIs seus presoners a la cultura deIs que els han 

engarjolat. Es van posar dones, damunt la taula, els factors que poden 

permetre I'entesa en un context com el nostre. Es van "pistar" les funcions 

educatives d'una escola marginal. Aquesta sessió va retornar el treball del 

seminari al punt en que havia comen~at al desembre del 1995, pero amb una 

diferencia substancial: entre el comen~ment i el final del recorregut ens 
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haviem endinsat en els efectes de la cultura sobre els comportaments i les 

expectatives humanes, haviem conegut que pensaven els gitanos, perque 

actuaven com ho feien, haviem reconegut per primer cop explícitament, que els 

escolars ¡les seves families tenien una cultura propia, com nosaltres. 

Continguts pedagogics. 

Susana Tovías va realitzar dues sessions, una al gener i I'altre al febrer 

de 1996, en que va treballar-se a partir de propostes de la pedagogia 

estretament vinculades als plantejaments des de I'antropologia. Es tractava de 

mirar la part positiva de les respostes de les families, els circuits establerts per 

a la comunicació amb elles des del centre. Detectar incoherencies, detectar 

ambigüitats: Afavorir el reconeixement d'allo positiu, tant en les families com en 

els nanos ... La primera sessió va dedicar-se a analitzar les relacions amb les 

families" a partir de les graelles omplertes per a tal fí i la segona a discutir per 

grups, el tipus, moti u, agents implicats, sistemes utilitzats, etc. per a la 

comunicació amb elles. Estavem a I'inici del procés de treball i el que calia era 

ter sortir la maxima informació i el més diversificada possible. 

Al mes de mary de 1997, fins que no es va prendre la decissió de 

treballar I'agrupament flexible deis alumnes, no es van fer aportacions 

específiques des de la pedagogia per part meva. Vaig comptar amb I'ajuda de 

Susana Tovías per a la formulació de criteris c1ars, aplicables al barrí Ghetto, 

en aquest tema, i també per veure amb ella la possibilitat de fer al seminari una 

proposta de trebal! global per finals d'aquest curs 96/97, que varem acordar. De 

fet, malgrat específicament s'hagi tractat al final del seminari, qua n establía 

propostes de treball, quan analitzavem plegats un cas o un text, la traducció 

pedagógica hi era sempre present, era la única manera de vincular la teoría 

amb la practica. Així ha estat també amb les sessions etnografiques. Alió que 

s'informava sobre els nanos o les families havia de poguer-se mesurar a rauta, 

al centre i calien exemples, adeqüacions. de les idees a les situacions 

concretes. En aquest sentit els mestres del seminari han afavorit molt la feina 

perque els exemples eren utilitzats permanentment per iUustrar situacions, 
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conflictes o necessitats. I eren, inmediatament recuperats per "donar-Ii la volta 

a la truita". 

Continguts específics de treball per sessions. 

i~~%t~~( ;~~::~!:'~f:~f~=~~;:~~~:1~~:a~~:~~~~ 
.. ' .:.>.:: ..... -:::.:, dur-Ios a la practica, en la proposta escolar per tal de millorar 
::::: ::.:.\:::::' ,:,:,,:,:,>: les relacions interculturals a I'escola. S'accepta de participar-hi. 
>~< .. ;:;;:. ::.::::":.: Es proposa que per iniciar el seminari es recullin experiencies, 

,'. ::.:,', ...... ::,:,-:,:.:: . .'::::': 
.:: ". '" ". ':':::-:":;::': conflictes o elements concrets de la vida del centre vinculats a 
:,::'.:-:.:>::.::~:::':::::~:.: : .. ~':: ....... . ::.:>< . .:: .. , ......... aspectes que els hi interessi treballar. 

Primera discussió a partir deIs interessos, percepcions i 
expectatives. Apareixen gran nombre d'elements que posen de 
manifest una realitat escolar conflictiva, si més no viscuda en 
aquests termes. la pluja d'idees al voltant de la seva realitat 
planteja també el xoc cultural, la disciplina, I'autoritat deIs 
docents, oposició alumneslprofessors, esta tus i prestigi, valor s 
associats. El valor de I'institució escolar per les families, la 
manca de responsabilitat i d'implicació en la vida del centre, de 
participació. Les expectatives de les families i el comportament 
més o menys desafíant que tenen. L 'agressivitat, el conflicte, 
les sancions. Les relacions de I'escola amb les families, 
distanciament, comunicació. La vida al barri, I'escola al barri ... 
Apareixen recels envers '¡'utilitat de la proposta de seminari, 
desconfian98 donada la seva propia quotidianitat. Es 
concreten alguns aspectes conflictius al voltant de les normes 
de rescola. S'elaboren unes pautes per a tothom per tal de fer 
anotacions sobre els problemes que presenta I'acompliment de 
certs aspectes del Reglament de Regim Intern. 

S'anula la realització del seminario És la setmana abans de 
Nadal i tenen molta feina, pero a más, s'ha hagut de convocar 
un claustre urgent com a consequencia deIs robatoris que 
s'han produn en els darrers dies, al centre. 

~t~~~!lr4e( ;~~;~::: ~~=;~~sr::~~c'!el:1 S~j:~~~ : :~~!~ze~ 
:: .. :.:- .. :.,: .. .. :.::: que s'ha pres una decissió, conflictiva perque nohi havia 
«'~>'.'::'::'>(;;) ::.' acord global en el c1austre: tencar el menjador. S'havia 
:<.':'>~.>:.::':::): convocat una reunió amb les families ... El seminari es planteja 
.-;:.: .... :.. . ..;:':. .... al marge d'aquests esdeveniments, sense ometre'ls. Es 
:.<->::::::. ::':'.:.::}» retoma al seminari el buidat de les anotacions tetes al 
.::'.:.)~.::":~':.'::' ... :.~~:.: . .=-.:: .. , Re lament de Re im Intem. Es fa una analisi deis as ectes 
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culturals que s'hi han detectat, per tal de reflexionar sobre els 
possibles temes d'interes a treballar, posant damunt la taula la 
poca inclussió del context cultural gitano en les propostes 
provinents de I'escola, I'excessiu biaix institucional del centre, 
la confrontació-oposició de valors, el grau de distanciament 
cultural entre el món escolar i el del carrero Es comenten 
algunes questions en relació a les normes com parametres 
cu/tura/ment establerls que ens parlen de va/ors, sobre que 
totes les cultures estableixen normes i sobre la varietat de 
valors i de significats associats a aquets. El respecte ... es pot 

'. imposar? que el produeixi perque? Dos son els temes que 
sobresurten: Materials i reJació amb les families. Tots dos 
apunten cap al xoc de valors cultura/s que té Iloc a I'escola. 
S'acorda treballar: la relació amb les families. Per la propera 
sessió caldra omplir unes graelles sobre les relacions 
establertes amb les families, els motius, I'assitencia, etc. 

Es repren el tema pel que fa a la re/ació que . hi ha entre 
I'incomplíment de les normes i la no incorporació del context 
familiar a la vida de I'escola. Es presenta el buidat de les 
graelles. De les 100 families que s'han documentat, només 2 
no' han acudit al centre quan s'e/s ha citat. Les families 
responen quan s'els hi demana. El tema que apareix de fons 
es va configurant I'explicació atribuida a I'aparent arbitrarietat 
deIs seus comporlaments és la marginació social a la que 
estan sotmesos... no espensa en I'existencia d'una lógica 
cultural diferencial. Els mestres expressen la manca de 
comunícacíó amb les families, la poca influencia que ¡'escola. 
exerceix en el/es. Quin és el significat que I'escola té per el/s? 
Es proposa comen9ar a recollir questions concretes sobre 

.': quan, com i perque entren en comunicació amb les families. 

S'anula la sessió de seminari per ser la setmana de Carnaval. 

Es proposa treballar en petits grups per jal de . discutir, 
focalítzar, definir i acotar el tema de la comunicaciólrelació 
amb les families, a partir d'un guió de discusió comú. S'aplega 
una multitud d'informacions, diferencials segons I'edat deis 
nens j nenes pero es constaten aspectes contradictoris. No es 
realitzen reunions coJ./ectives de pares i mares... perque 

. porten els nens... Es constata també que e/s audiovisua/s i 
. fotografies els hi interessen molt. També que el motiu más 

habitual per convocar-los és ensinistrar-Ios sobre questions 
d'habits en els más petits, i per parlar deIs conflictes deIs seus 
fills en el cas deIs más grans. Es constata que sIesta en un 
deis piljors moments pel que fa a les relacions amb les 

.... families. S'ex licita la necessitat de saber ue ensen de 
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I'escola les families, que n'esperen. 

A partir d'aquest moment el seminari dependra d'una única 
coordinadora. S'expliquen els canvis realitzats en el Programa 
que afecten al seminario Bona part de la sessió es dedica al 
concepte d'educació en el nostre món i en el deIs gitanos, a la 
diferent percepció de que és un nen i que una nena en relació 
al conjunt del seu cicle vital. Es manifesta interes en el tema, 
tot ¡que algú pensa que tot ¡ser interessant coneixer aquesta 
informaci6 potser seria més útil per a tots saber quin és el 
concepte que deIs gitanos es té al centre perque d'alguna 
manera predisposa a cert tipus de relació ... S'expliciten les 
resistencies a pensar que les causes deis seus 
comportaments contradictoris es vinculin a questions culturals, 

" s'explicita la tendencia a percebre'ls discapacitats, mancats de 
criteri... Per la propera sessió caldra tenir triat el tema concret 
que es vol aprofondir per realitzar-hi canvis, a partir d'una 
síntesi de tots aquells temes que han anat sorgit des del 
desembre del 95 i que es fera arribar per fax. 

;;f~9~mr~~arg.:?~~.: ;!~:~~~ ~~~:d~~~ ~~~a~:~~~~~~~~;: ~~es:~;~~;~~)~~ ~~~ 
:::::,.::<::':::~:< disciplina i I'autonomia com a valors culturals amb diferents 
::·:0<:.:" significats .. Es tracta de dos temes centrals que s'ens vinculen 
\::>.<.:::. ,':>: de manera clara amb el trebal! de la cultura gitana i a I'hora 
,:::~~'~~.}".><. permeten establir "ponts" amb la realitat escolar. La dificultat 
>:> :~.~:. és que són poc concrets i caldra concretar-los per arribar a 

»; , resultats. I aixó significa que el procés de canvi no és rapid, ni 
ens aporta respostes immediates a res. Es presenta també un 
pla de treball fins a final de curs, peró sobretot es reflexiona 
per tranquilitzar a la gent, que els canvis vinculats a aquests 
temes tenen més a veure amb I'augment del coneíxement 
sobre la cultura gitana, per tant ha de revertir en una major 
comprensió i acceptaci6 de certes practiques i comportaments 
de nens i families, permetra relatívitzar les explicacions 
causals a partir de la marginació i ha de possibílitar 
I'establiment de negociacions en qualsevol ambit de la vida 
escolar. S'orienta la recollida de casos concrets. És el primer 
moment en que es constata la disponibilitat de la gent a 
coneixer la lógica interna que mou e/s nens i nenes; les se ves 
families, és el primer cop que s'esta disposat a pensar que 
certes actituds i comportaments no provenen de la marginació 
sino que poden respondre a altres causes, cultura/s, per 
exemple. 

Es caracteritzen els perfils de comportament observat en les 
mares sobreprotectores-defensives, febles-indíferents, 
exigents-agressives, per tal d'abordar I'enregistrament de 
casos a artir de mares amb les ue hi ha i una bona relació 
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establerta, que s'hi detecti interés per tal de configurar un 
"mapa" de mares possibles per abordar els canvis de cara al 
proper curs pel que fa a les relacions amb les families. Es 
centren de nou els aspectes als que pot conduir-nos el tema 
triat i s'inicia la recollida de casos comenyant per P3. Costa 
una mica iniciar la concreció pero algú valent es decide ix i ho 
fa. Cap al final es produeix el comentari compartit del cas en 
qüestió, signe de que s'ha trencat el gel. Hi ha aportacions 
significatives com ara el perfil de mare "normal" que no s'havia 
previst, atencions que les mares han tingut amb les mestres en 
algún moment, preguntes ''policials'' que les mestres han fet a 
les mares, enfrontament de criteris en el· centre sobre 
I'expulsió deIs alumnes, el rendiment del grup és més alt si 
falten els nens conflictius aclasse ... que són una minoria, la 
diferencia de comportament a P3 deIs nens que provenen 
d'una escola bressol del barri, I'importancia de visitar·l'escola 
bressol perque les families coneguiri el centre i matriculin als 
seus fills, el seguiment deis nanos durant dos cursos pel 
mateix tutor afavoreix molt una mil/ora de les relaeions, la 
disciplina i el rendiment escolar, el gran nombre de baixes que 
es produeixen en alguns casos de mestres conerets, la 
inestabilitat de la plantilla dificulta el consens... Es dissenya un 
guió concret per a la recollida deis casos. 

Es continua la tasca d'enregistrament de casos pero en dos 
grups de treball, un de P3 a 20n i un altre de 3er a 8e. 
L'informació individualitzada és molt exhaustiva, la recollida 
lenta perque intervenen els diferents membres del grup de 
discussió que coneixen la familia, d'altres cursos o perque 
tenen un germa al seu grupo Així les informacions 
complementaries són extremadament riques, aporten diferents 
punts de vista sobre un mateix aspecte, posicions implícites i 
discrepancies que permeten copsar el "poi s" de la situació. 
Altres aspectes rellevants enregistrats: segons amb quin 
mestre la mateixa familia es comporta i reacciona diferent, 
I'eseolarització a una altra escola del barrí de, més prestigi, el 
desprestigi del centre pel que fa als aprenentatges deIs nanos 
segons les mateixes mares, amenacen als seus fil/s amb 
reclui"r-Ios, tenear-Ios a un internat, no deixar-Ios venir a 
I'escola ... les amenaces són una estrategia frequent quan els 
nanos no els hi responen a les mares. Els eonflictes 
augmenten amb I'edat deIs nanos, amb les nenes no és així, 
uns mestres apliquen les normes i els altres no, uns són els 
dolents i els altres els bons de la pel.lícula... els bol/icao, els 
walk-man... la necessitat d'establir directrius comuns perque 
els pares vegin unanimitat en les propostes de centre. 
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30 d'abrH :de 1995 i : ..... . S'acaba I'enregistrament de casos iniciat duessessions abans, 
intentant també establir perfils deIs grups d'alumnes. Es torna 
a constatar I'importancia del docent, pero aquest cop es 
discuteix més, s'hi aporten noves informacions, tenen 
comprovadíssim que quan un grup no té continuitat amb el 
mateix mestre, o bé es veu afectat per substitucions freqüents, 
no hi ha e/s vincles interpersonals enfortits i aixó repercuteix 
en tot, en els nivells d'agressivitat a I'aula, en /arelació amb les 
families, en la motivació per I'aprenentatge... Es referma 
I'importancia de /a continuitat durant dos cursos del mateix 
tutor, dins del mateix cicle. Es comenta el greuje que en 
aquest sentit han significat les fussions. Recordo I'objectiu de 
la tasca realitzada, proposo que cada Ú pensi el més 
realistament possible les possibilitats d'abordar canvis, i la 
necessitat de compromís personal per tal de que la millora de 
les relacions interculturals, amb les families i els alumnes, a 
I'escola pugui produir-se. S'imposa mantenir els nivells de 
motivació vers una idea que s'ha instal./at entre nosa/tres que 
contradiu el que espensava a comem;ament del seminari, tot i 
que no s'hagués explicitat mai: Qué més es pot fer si ja ho 
hem provat tot? Es concreta una sessió amb Teresa San 
Román pel mes de maig sobre les actituds de les families 
envers els seus fills. Ja queda molt ciar entre els mestres del 
seminari que els canvis impliquen al centre. 

Era la sessió prevista per fer amb Teresa San Román pero 
s'ha hagut d'anular per motius aliens al seminari. 

Sessió amb Teresa San Román sobre la situació deis gitanos 
al Barri Ghetto, per tal de donar elements de comprensió a 
certs comportamentsde les families. Comportaments que a 
més de tenir a veure amb questions culturals, també tenen a 
veure amb factors socials i economics. Les estrategies socio
adaptatives deis gitanos i els paios es diferencien enormement 
i permeten entendre els valors centrals associats als 
comportaments adeqüats per tal de dur a terme aquesta 
adaptació satisfactoriament. En tot plegat, I'escola pot oferir 
algunes coses i altres no. On es pot fer menys és en I'ambit de 
I'integració social, on es pot fer més . es en I'ambit de 
I'integració interna. L'escola pot oferir models de relació 
alternatius als socialment establerts, per tal de poder modificar 
les relacions interetniques i millorar-Ies. Primer de tot pero, cal 
entendre, després mantenir la calma idesprés mantenir la 
professionalitat. Aquí s'obre un debat. sobre les diferents 
concepcions de professional que es donen lIoc a I'escola, la 
vinculació amb poca implicació que s'estableix després d'una 
epoca historica en que fer de mestre significava voluntarisme, 
visitar a les families, etc.. S'acaba la sessió amb al unes 
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"pistes" sobre el trebal! a fer a I'escola: no discriminar-los, 
tolerar alió tolerable preguntant-nos "a qui fa mal aixó?", 
negociar les diferencies, interessar-sepels seus problemes 
que són molts i molt greus -vivenda, reubicació, permisos 
venda ambulant, dificultats mercadillos, droga, presó ... -, en un 
context d'aprec; ¡respecte mutuo És a dir inc/oure'ls a ells i al 
seu món fins on ells vulguin. I amb tot ells se saben els 
''pitjors'' gitanos, els nívells d'autoestima són mo/t baixos. No 
s'han de reproduir els mecanismes d'exclussió externs que es 

.... donen cap el col./ectiu gitano. 

Es refónl'informació disponible de les primeres sessions amb 
la síntesi de la sessió del día. anterior .. Es fa un repas de les 
diferénts possibilitats de canvi i es reprén ·Ia necessitat d'obrir 

. forats en les propostes del centre, que poden ser en I'ambit 
relacional com curricular. S'informa de les mesures que es 
coneixen eficaces per ter realitat I'augment de la motivació 
deis alumnes ¡la disminució de I'abandói el fracas escolar- a 
partir de casos concrets recollits d'altres paIsos d'Europa: 
I'obertura en la relació amb les families i la seva implica ció, la 
inclussió en el currículum de continguts culturals específics i 
un elevat grau de cohesió claustral. Estem treballant el primer 

... tema, hem esbrinatpossibilitats. en el segon, pero no hem 
abordat el darrer, tot i que ha anat sorgint a mesura que 
avenyava la feina. S'fereix un guió per' a la recollida deis 
canvis que es veuen possibles de cara al curs 96/97. 

Darrera sessió.del curs 95-96. No s'haestablert cap .canvi amb 
les families de manera planificada pero s'ha comen9at a 
modificar algunes coses, com per exemple el lIenguatge 
utilitzat per fer un avis a lesfamilies ... Així és queels can vis 
han operat al nivell deIs mestres, la seva percepció de la 
rea/itat, la seva interpretació deIs fets ... · S'entrega un quadre 
sintesi de totes les sessions de treball realitzades per tal de 
que es vegi ciar quin ha estat el procés i a qué ens ha portat. 
Es fa una valoració espontania del procés. S'han identificat 
alguns ambits en els que es voldría incidir i s'han identificat vol 

": dir que s'han pogut concretar. La necessitat d'aconseguir més 
consens a nivell de claustre, de fer sessíons de treball per 
I'analisi deIs casos concrets. La necessitat de rebre molta 
informació sobre la cultura gitana, els efectes de les fussions 

'.. en la convivencia i en I'acollida de les propostes del seminarí 
dones no era el millar momento Les dificultats amb que s'han 
trabal per donar resposta a les nOSlres demandes, i més quan 

'. els objectíus de 101 plegat no els veíen massa clars i la realilat 
quotidíana els absorbía. Les trobades de seminarí com a 
context on confrontar idees, explicitar sensacions, tot i que no 
hi ha ha ut tot el tem s ue seria desifable el diale . Han 
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trobat a faltar contínguts culturals a la sessió amb la Teresa ... 
en volen més. La lentitud del procés no /'invalida: ha estat 
fructífero . Perque no incorporem els aspectes culturals en el 
currículum? que ens ho ímpedeix? La desqualificació a la que 
esta sotmesa al barri ens impel.leix a un repte: posar-la en 
dubte!. La necessitat de fer un aprenentatge metodol6gic per 
discernir el que és cultura del que és marginacio. La tirada 
enrrera en moltes de les coses positives que s'havien engegat 
al centre fa temps ... 

Primer seminari del nou curso Els mestres han realitzat 
propostes concretes de canvi en diferents nivells i ambits de 
l'escola per comenc;ar a planificar. L'informació de que el 
seguiment intensiu acaba la formació en seminaris abans del 
previst, és a dir al novembre del 96 enlloc del mar<; del 97 els 
deixa bocabadats, amb la \lista a les mans i amb un fort 
sentiment d'impotencia. S'expressa el desacord en aquest 
sentit, la frustració davant les actuacions de l'Administració, ja 
que en un punt on podia comenc;ar a qüallar el trebal! fet en 
canvis concrets, s'ha d'acabar la feina. Es discuteix al voltant 
deis objectius d'aquest cUrt període i es proposa la possibilitat 
de fer un recull de tot el procés per tal de que queda, al menys, 
una eina útil en termes, si més no, de criteris. Per primer cop 
es demana, s'exigeix, informació específica sobre els gitanos 
del Barri Ghetto, no deis de fa 15 anys sino deis d'ara. La 
proposta és doncs dedicar el temps' que ens' queda a 
aprofondir en el coneixement del col./ectiu alumneslfamilies 
gitanes. Es proposa una lectura comú (Spindler) i s'acorda 
iniciar les sessions etnografiques. 

Sessió etnografica. El concepte d'ínfant i adolescent en el 
col./ectiu gitano a carrec de Carme Méndez. Disposavem d'un 
document fet pels mestres del seminari en una sessió de 
treball, on es va posar en comú text d'Spindler, on hi 
constaven tots els dubtes, comentaris i soggeriments que va 
soggerir la seva lectura. S'entrega un esquema sobre el cicle 
vital gitano en relació a les etapes educatives del' sistema 
escolar. S'informen els aspectes més rellevants de la seva 
conceptualització i es vinculen amb les expectatives d'home i 
dona adult. Apareixen múltiples exemples escolars que 
¡!.lustren com anell al dit, les informacions culturals que es 
treballen i les contrasten i concreten . 

. :~7,:\::::>./.~?:~~. Sessió teorica, d'analisi deis processos de transmissió de la 
hOVéillbre'1996-:: cultura entre els humans, tenint en compte les aportacions 
. " -' '.' . ~ .>: ::~",.: : '.' ..... 

::.::>--: .... ,-.' .. :':; ':'.';. d'Spindler sobre continuitat, discontinuitat, pressió cultural i el 
:":::-:'-"'::<'-'::':',:,,: document elaborat pels mestres. S'aclaren dubtes i s'entrega 
.';.:'.::'::<-.:--:.>.:<::>':'::» un llistat de conceptes claus. S'aborda també el concepte 
::>.-...... ::<>.::.::.:-:-:-:::-:>.:.. d'evolució i a areixen er rimer co les referencies a la 
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menysvaloració deis col.lectius que es pensen en termes de 
menor evolució cultural, des d'una perspectiva evolucionista i 
etnocentrica. En aquest context es reflexiona també sobre els 
valors d'igualtat entre homes i dones en el nostre món i la 
discrepancia existent entre el discurs i la realitat deis 
comportaments. 

Segona sessió etnografica a carrec de Carme Méndez sobre el 
concepte d'infant i d'adolescent en el col.lectiu gitano. S'acaba 
amb les informacions sobre I'infancia i s'inicien les relatives a 
la franja d'edat 8~14 anys, vinculant-Ies als rols i expectatives 
deis homes i dones adults, en relació al matrimoni, la virginitat, 
les responsabilitats productives etc. Es contrasta amb 
múltiples exemples concrets de I'escola, es van comprenent 
segons quin tipus de comportaments a la lIum de les 
explicacions de la Carme i amb el recordatori de les propostes 
d'Spindler. Es reflexiona sobre la necessitat de que, després 
d'haver trebal/at el concepte d'educació i el cicle vital deIs 
gitanos, cal entrar de nou en el paper que I'escola ha de jugar 
en un context d'escolarització de minoría cultural marginal. Es 
proposa la lectura d'un altre text (Wolcott) per poder-la 
treballar a la lIum de les expectatives de les families envers 
I'escola. Es proposa també la relectura deis casos enregistrats 
el curs anterior per tal de mirar que en pensem ara. 

Discusió i analisi del document deis casos enregistrats el curs 
passat, tant sobre mares com sobre grups o nens i nenes 
concrets, vinculats als perfils inicialment establerts, tenint 
present el contingut deis tres seminaris anteriors. S'hi detecten 
ja molts aspectes erroniament interpretats, s'esta en disposició 
de molts més elements explicatius. S'esta assolint un 
coneixement més profund de la realitat escolar i aixo, a I'hora 
tranquilitza ansietats pero a I'hora també, dispara possibilitats. 

f¡~~~!r~i!!grfi~Zf1j~1~iE~1~~1~¿g¡!ri?i 
:iJ~/fI7e$degeiJei:·(}e·.19f11ens hem·se.guitieU(1i(1t,.·herj1següít:t.reballal1t·rsemblá: 
.;c¡l1e::i!ijs~::fi/}~/~·.de·.·bl1is.·hl··hatJta.·m.ogud~ .•.• ~ófT1pafjída.:p~.la\qtJar·&Js.CJ·éáS::.· 
tValegreril.totsehormerneht;···Sabern.·.qiJel1o.foiinapáitdela.segória:étapa;:pero 
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Sessió etnografica a carrec de Carme Méndez, al voltan! de 
les expectativas de les families envars resco/a. L'informació 
que s'expJica és forya punyant els pares i mares no només 
tenen expectatives envers rescola sino envers e/s docents, 
tenen opini6 sobre el centre, sobre els mesttesl les propostes 
de sorlides i co/onies, les activitats extraescolars, el sol del patj 
de parvu/ari o les estones I/iures al pati i renen la seva versió 
deis fets en relaci6 a que, com, quan i perque s'els demana 
que vagin al centre o que hi particípin. Com que havien fet la 
lectura de Wolcott i s'havia realitzat una sessi6 de trebal! per 
discutir-fo col.lectivament, disposavem d'un document que 

. recoma els dubtes i opinions. deIs mestre en aquest sentil. 
Varen estabiir -se comparacions entre el texi j l'informaci6 
etnografica que permetien pensar algunes traduccions a la 
vida escolar concreta . 

. '"''''' .. ' .... ''' foofsrj:ién Seminsri en que es discuteixen múltiples aspectes, refon;ats 
per l'anaUsi eompartit de les lectures j per les informacions' 
etnografiques. Contradiccions internes en relació als mateixos 
fets, visions diferents que es posaven amb relativa facilitat 
damunt la taula, questions a afrontar, a resoldre, a tenir 
presents... Es constaten les dificultats par oblindre censans 
pero també s'expliciten demandes concretes en relació ~ 
estrategies . i continguts escolars, com en relaci6 al. cos 
normatiu del centre. S'acorda establir uns ambits definits per al 
canvi i la necessitat d'obtindre consens en aquest sentil. Feran 
una sessió de trebáU per decidir-ha. 

En principi e'ra I'ultim seminari pero no es realitza per ser el dia 
abans de comenyar les· vacahces de Setmana· Santa. 
S'utilitzan paró !es dues horas de durada par comentar dubtes 
que els hi han sorgit al voltant d'una proposta per Sant Jordi. 
Acfarím alguns aspecies i es soggereixen afguns canvis per 
motivar als nanos. 

Últim seminari. S'entrega un quadre síntesi de tot el procés de 
treball, es reflexiona sobre les previas necessaries per abordar 
els canvis en els ambits proposats -Modificació del Reglament 
de Regim Infero, Revissió del sistema d'agrupaments flexibles 
deIs alumnes i millorar la participació de les families en la vida 
de rescola-, i s'estabfeixen criteris per abordar-los. Es fa una 
proposta concreta dtaclivitat que, de tirar-se endevant caldria 
fer el carresponent Projecte i Pla de Treban, vinculada al final 
de curs i que permet plantejar canvis en els tres ambits 
decidits pels mestres. S'engresca bona part de la gent, . alguns 
hi troben problemes pero en tot cas, el que ara queda per far 
és articular suficientment ta proposta, astablir..:ne un precedant 
amb el traban de Sant Jordi i convencer al claustre de que és 

ossible... dones ansen ua si no s'obté el vist-i- lau del 
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claustre, hi haura coses que no es podran canviar. Malgrat tot, 
el seminari aplega un 30% o más deis mestres del claustre, lo 
qual significa un grup de pressió bastant nombrós. 

En el marc de la Setmana de les Arts amb motiu de Sant Jordi, 
I'hora que altres activitats paral.leles, s'ha organitzat un festival 
flamenc... la diferencia: I'han organitzat els alumnes !! i mentr 
tant un nucli de mestres s'ha reunit diariament per anar valor, 
com anava tot, per anar observant que passava, per compartir 
moment que podría ser decissiu per convencer al claustre, 
nois i noies i... perque no a algunes families, de que potser sE q 
alguna cosa pot canviar a I'esco/a. 

Depenent de diversos factors, ás possible que es realitzi una 
activitat que implica tots els col.lectius de la comunitat 
educativa, que pot vincular-se a totes les arees de 
coneixement, que pot organitzar-se amb agrupaments flexibles 
diferents i que pot posar a prava algunes de les pors que estan 
implícites en el Reglament de Regim Intern. 

Seminari per a la valoració de la tasca realitzada, incloses les 
experiencies que hagi estat possible tirar endavant. T ambé per 
mirar d'establir un IIistat de necessitats concretes que cal 
cobrir per fer front a la realitat de millorar les relacions entre 
cultures a I'escola. També perque no, mirar d'organitzar un 
grup que s'animi a descriure ¡explicar I'experiencia de 
formació i I'experiencia de canvi en relació a I'escolarització de 
nens i nenes gitanos. Per divulgar -ho i permetre a altres 
docents d'embarcar-s'hi. 

Dinamica de treball. 

De fet, al lIarg de ¡'informe s'han anat comentant aspectes relatius a la 

dinamica de treban. En general hi ha hagut un procés en positiú pel que fa a la 

participació, I'implicació i I'explicitació. Al principi les reticencies eren moltes i 

per part de la majoria de la gent. Els silencis podien ser tallats amb nava 11 a i el 

desordre era una característica habitual. Enmig del desordre era possible parlar 

sense que et sentíssin massa, eren possibles moltes coses. 

En canvi, un cop superades les susceptibilitats inicials i a mida que ens 

anavem coneixent i els hi posavem de manifest que necessitavem d'ells per 

anar construint coneixement tebric, a mida que es feia palpable que· s'estava 
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treballant i forc;a, a mida que s'anava augmentant els nivells de confianc;a, es va 

anar canviant radicalment. Tat i que els canvis s'han manifestat aquest curs 

1996/97. Va caldre tot un curs de trebal! amb forces silencis, forces questions 

implícites compartides, un elevat grau d'autodefensa fruit de certa inseguretat 

pero també d'estar cansats de rebre consells de I'exterior, per trencar aquesta 

dinamica tencada. 

De fet a moltes sessions, la tensió era un element central. Tensió entre 

el que es deia i el que es pensava, entre el/s i nosaltres, entre cicles, entre la 

formadora i els altres mestres, entre directores de secció, o entre mestres de 

seccions diferents, entre continguts a treballar i realitats punyents com els 

robatoris, entre el que els hi deiem i el que ells coneixien ... Tensió a la que ens 

varem acostumar tots plegats, pero que significava una bona dosi d'esgotament 

per tothom. Si hagués de definir amb una paraula, aquells moments, tri aria 

I'espectació. Tothom estava pendent del primer moviment cap endavant, pero 

ningú no feia el primer paso 

Ara ho· veig molt diferent perque ja han passat molts dies en que els 

nivells de participació relaxada, oberta i decidida ha estat I'element central. La 

realitat quotidiana a I'escoladel barrí Ghetto es mou, fa soroll. El seminari 

també. La tensió va deixar pas a la tranquilitat, I'espectació a I'acció. Així és 

que del desordre inicial hem passat a un desordre final que no té res a veure 

amb aquell primer, ara és un desordre identificat i concret. De I'espectació 

inicial hem passat a I'actual pero és una espectació envers la resposta deis 

nanos, no envers qui és el primer que es mou. De I'ansietat pels conflictes hem 

passat a I'ansíetat per saber més coses que permetin entendre i resoldre els 

conflictes, perque es veu possible. Del desconeixement de que podíen haver-hi 

motius culturals darrera deis comportaments, al convenciment de que hi són. 

De I'agosarament en els diagnostics, a la prudencia. De la certesa, al dubte. 

Resultats en relació als objectius del seminario 

La formació miijanc;ant seminari és una manera freqüemt de realitzar la 

formació. Pero el que hem dut a terme no és un seminari habitual. No s'han 

donat més qUE! algunes lIiqons magistra/s, s'ha esperat I'implicació deIs 

279 



mestres, s'han hagut de fer "deuresll entre sessió i sessió, s'han anat articulant 

els interessos deIs mestres vinculals a fa seva propia realitat escolar. amb eis 

interessos del programa de formació, i amb els objectius implícits de formació 

que entenem fonamentals. S'han hagut d'arbitrar estrategies per forc;ar a la 

concreció, a I'analisi de feís i persones. S'ha convidat a !'autovaloració. s'han 

. facilitat . elements teorics per permetre la relativització de les propies 

convicoions així com per aminorar la culpabilització, objectivant "experiencia 

empírica. 8'ha exercit la flexibmtat, I'adaptació als requerimenís puntuals del 

moment, s'han recomí les opinions de tothom, s'han fet adeqüacions 

permanents intentant no perdre de vista perque erem alla tots plegats ... 

. Tenint en compte els objectius generals j els objectius específics del 

seminari. s'han assolit bona part deIs resultats. tot i que relatius a aquells 

aspectes que no són mesurables en experiencies concretes amb alumnas i 

familias. Els objectius assolits, fan referencia a un procés de canvi en les 
'. 

percepcions i interpretacions sobre el coUectiu escolaritzat par part deIs 

mestres, i no en acoions d'intervencíó educativa definides: Fan referencia a· 

canvis en la predisposició deis mestres per' modificar les relacions amb les 

families. Així és que són canvis poc mesurables pero imprecindibles per dur a 

terme una millora de les relacions interculturals en el marc escotar. 

Els resultats són satisfactoris pel que fa als objectius específics 1.1. 

Coneixer alguns aspectes de I'univers culturaVsocial de les ·families en relaci6 a 

I'escala (1.1.1. ConeÍXer e/s motíus deIs comportaments i actituds de les families 

envers els seus fills, 1.1.2. Coneixer el concepte d'educaci6, d'infant i adult en el 

col.lectiu gitano, i 1.1.3. Coneixer les expectatives de les families vers rescola, 

que en pensen), 1.2. Aprofondír en alguns va/ors culturals i els seus significats 

associats. Vinculaci6 amb les diferents etapes del cicle vital tenint en compte la 

variable sexe (1.2.1.La disciplina i I'autonomia entre e/s gitanos), 2.3.Establir 

proposfes de canvi per aminorar el conflicte, tant en I'ambit relacional-normatiu 

com en I'ambit metodo/ógic i d'intervenció educativa, 3.1.Repensar 1'8mbit 

d'influencia de I'escola en la vida deIs nens i nenes, 3.3.Restablir el mare de . 

. les funcions i responsabi/itats docents en aquest context i 3A.Decidir e/s ambits 

escolars' en que es vol intervenir a partir d'ara. Parciafmenl s'han assolit els 
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objectius específics 1.3.Revisar les propostes de centre en relacíó. a la 

partícípació de les families. Motíus, moments, sistemes de comunicació, 

2.1. Coneixer i caracterítzar e/s conflictes i els seus motius, i 3.2. Coneixer el 

paper que juga I'esco/a com institució en un context marginal que participa 

d'una dialectica d'oposició paios-gitanos. Per últim, ens hem aproximat a 

I'objectiu específic 2.2.Establir un consens sobre les possibilitats de negociaci6 

de certs aspectes que indueixen al conflicte. Així és que, hem resolt les 

condicions previes que han de permetre assolir els objectius generals 1. 

Establir una millora en fa relació amb les families deis alumnes, 2. Aminorar els 

nivells de conflicte a I'interior de I'escola i 3. Identificar i. explicitar els objectius 

centrals de I'escola en relació a I'educació deis nens i nenes marginals,gitanos 

ono. 

Resultats concrets amb data desembre 1996: 

• Es reconeixl'existencia duna lógica cultural, explicativa en bona mesura de 

les actituds i comportaments deis alumnes ¡les seves famílies, admetent-se, 

per tant, que escolaritzen nens ¡nenes capayos j habilitats. (S'entén cóm és 

que a partir deIs B anys, en el cas deIs nens, s'e/s permet portar diners; 

s'entén que les tamílies no resisteixin el plor en els més petits ja que és un 

indicador de malestar, de manca de felicitat; s'enten, encara que costi 

d'admetre, que s'e/s permeti moure's a tothora -indicador de benestar i de 

salut-, que les nenes siguin més absentistes a mida que es van tent grans, 

per les seves responsabilitats en les tasques domestiques, o que e/s nens 

també ho siguin perque van a mercat amb e/s pares, per exemple) 

• Augment del nivell de coneixement i del grau de comprensió de la cultura, 

gitana i del seu comportament envers I'escola. (Es tan comprensibles les 

actituds de recel després d'haver reflexionat sobre el tipus de demandes 

que es realitzen a les tamí/ies des de rescola: sempre son per alliqonar-Ios 

en alguna cosa, sempre és per ter-lis algun retrat sobre alió que no resolen 

correctament. I aquest no és un comportament exclussiu de I'escola envers 

e/sgitanos. És el model habitual. S'entén, per tant, la pressió i desconfianr;a 

permanent a la que es veuen sotmesos ... i es pot contrastar amb la situaci6 
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real que tenen al barri, veient la tangencia/itat d'algunes de les questions 

escolars que s'els' hi plantegen. Es veu també cIar /a poca inclusi6 deis seus 

problemes i rea/itat a I'escola ... De quina altra manera, volem dones, que es 

comportin? 

• Augmenta la consciencia de I'arbitrarietat en les convencions socials i 

culturals. (En determinat moment -cap al final del procés- es veu cIar, per 

bona part deIs mestres, que tant arbitrari pot pensar-se que és, no deixar 

moure els alumnes a classe perque s'entén millor per a I'aprenentatge, que 

deixar-Ios moure a tothora; o bé pensar que mirar la televisi6 és nociu, i 

jugar a I'ordinador no; o bé que les nenes han d'ajudar a casa abans que 

anar a I'escola, com que ni nens ni nenes cal que facin res de casa perque 

és prioritari estudiar; o bé sancionar als nens' ¡nenes perque no es 

comporten adequadament en moltes ocasions, com no sancionar-los més 

que en comptadíssimes ocasions. El que queda cIar, és que totes les 

convencions .tenen sentit en tant i que formen part d'un context socio

cultural més ample que les dota de significat.) 

• Es reconeix la variabilitat interna en el sí de tot col.lectiu huma, pensat 

homogeniament. (Es veu molt cIar que "en todas partes cuecen habas", 

entre els mestres -que pensen diferent, actuen diferent, apliquen 

diferencialment les normes, miren diferents programes de televisi6 o es 

dediquen a actívitats diferents en. el lIeure, com entre famílie$ i alumnes 

gitanos. Es concreten els conflictes en unes poques famílies, es· troben amb 

que, segons la situaci6 i el tipus de demanda i també qui la realitza, les 

respostes de la mateixa família o del mateix alumne, s6n diferf!nts ... ) 

• Es questiona la validesa explicativa deis ester~otips. (Queda forga pales 

que els estereotips homogeneitzen i redueixen als seus membres· a 

determinades capacitats, en les que queden encapsulats ... i es veu cIar per 

I'estereotip de "catalans garrepes" per exemple, que pel de "vas més brut 

que un gitano"... En aquest sentit la comparaci6 de casos ha estat 

imprescindible... estan farts de veure nens i nenes gitanos perfectament 

pentinats i nets) 
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• Augmenta la prudencia i els nivells de relativització deis propis conceptes i 

normes. (El nivell de soroll o el de moviment a I'aula es relativitzen molt 

més, que diguin paraulotes o que es passin el dia -a la que poden- amb els 

germans o cosins petits enganxats al coll, o bé que· vagin al metge cada dos 

per tres, deixant d'assistir a classe.) 

• Augmenta la confianya envers el col.lectiu escolaritzat. (Sobretot a partir de 

que s'entén que moltes de les respostes que tenen envers I'escola, tenen a 

veure amb les seves idees sobre qua hauria de ser rescola, peró també 

amb el tipus de demandes que I'escola els hi fa, que habitualment són 

fiscalitzadores i ppc valoratíves. 

• Augmenta I'autoconfianya. (Sobretot pel fet d'entendre millor els va/ors 

assocíats des de /a cultura gitana, a I'autonomia í la disciplina, a/ concepte 

d'infant i jove... es torna més comprensible un món que no per proper era 

conegut; també pe/ fet de que al treballar casos individua/s, ha permes 

rescatar aquells aspectes ben resolts de la practica escolar) 

•. Mitloren les possibilitats d'expressió de la discrepancia. (Entre els membres 

del seminari es poden verbalitzar opinions i criteris que no apareixien de. cap 

manera al principi del procés, i també augment la tranquilitat de qui els 

verbalitza i de qui escolta) 

• S'identifiquen dissenssions internes i es reconeix la manca de consens, i la 

necessitat de que n'hi hagL (Explícitament es parla de que ara ja saben que 

esta passant, depén del claustre que alguna cosa pugui canviar dins de 

I'escola, sense perdre la consciencia de la dificultat que tenen en 

I'establiment negociat d'un consens) 

• Es reconeixen les propostes del centre com a poc adeqüades, en la majaría 

de casos, per afavorir la millora de les relacions interculturals. (Es veu ciar 

que la majoria de requeriments als alumnes -sobretot a partir deIs 7 o 8 

anys-, i les famílies, s6n de tipus fiscalitzador, pero amb e/ greuge de que 

aquesta fiscalitzaci6 no és del tot consensuada, té fisures i a més. no 

contempla mai, o quasi mai, als alumnes i famílies com a' persones amb 

criteri, encara que siguin pobres o marginals) 
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• S'identifiquen necessitats de formació . i assessorament concretes. 

(Expliciten la necessitat de continuar treballant en el c6m articular un nou 

consens pel Reg/ament de Regim Intern, o per I'establiment de criteris pe/s 

agrupaments flexibles, per exemple, que tingués un seguiment) 

• Es concreta un llístat de propostes de canvi per a la minora de les relacíons 

intercufturals al CEIP del barri Ghetto, realitzat pefs mestres del seminari. 

(Que inc/ou, entre d'altres temes, per exemple, la major consideraci6 de la. 

seva cultura a I'hora de dissenyar circuits concrets d'informaci6) 

. Resultats concrets amb data abril de 1997 -i per tant fora de la Segona Etapa-: 

• Uistat de temes concrets, treballats al seminari, que permeten establir les 

condicions previes al canvi. (/nclou questions relatives a la proposta de 

centre, a l'autoreflexi6 i avaluaci6) 

• Uistat de criteris per a I'analisi de les problematitzacions. (Com per exemp/e 

no tendir a generalitzar negativament·a pattir d'un o dos casos -d'alumnes o 
famí/ies-, sino tendir a identificar coneretament e/se/ements negativitzats i 

d'aquesta manera poguer identificar, també, e/s aspectes positius, que n'hi 

hamo/ts) 

• Setmana de fes Arts, -abril 1997-, que inclou un Festival de Flamenc 

organitzat pels propis alumnes, impulsat per la Comissió de Festes. 

• Proposta d'activitat global per a finals de curs 1996/97, que incJou canvis en 

relació als ambits concrets en que s'ha decidít iniciar-los. (És una proposta 

que fina/ment no es dura a ter me, es perceb massa arriscada i es pereeb . 

també, amb poc temps per dissenyar-Ia malgrat es disposa d~ dos mesos) 

• Proposta deIs ambits concrets en que es decideix iniciar alguns eanvis, 

realitzada pels mestres del seminario Els ambits concrets en que es vol 

modificar la proposta escolar de cara al proper curs 97/98, i per tant 

planificar aban s d'acabar el curs 96/97 f són: 

-El Reglament de Regim Intem. Revissió. Establiment. d'una proposta 

normativa mínima que gaudeixi del cansans col.lectiu. 

-la relació amb les families, la seva participació. 
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-L'agrupament flexible deis alumnes. Millorar els aprenentatges í el 

rendiment escolar. 

Els mestres del seminari han acabat implicant a tot el claustre en la 

reflexió i debat sobre tres temes punyents, tres temes pendents des de fa forc;a 

temps, tres temes polemics, que impliquen un alt grau de discussió i 

explicitació, de confrontació de les diferents opinions. Tres temes que uns 

quants anys enrrera havien 'estat abordats pero que feia alguns cursos que es 

volíen tomar a reprendre. Ara s'han donat les condicions adequades com per 

tomar-los a posar obertament damunt la taula i consensuar un compromís de 

canvi. 

Valoració. 

Tenint en compte el context en que hem treballat, tenint en compte el 

tencament inicial deIs membres del seminari cap a les nostres aportacions i cap 

a I'explicitació del seu coneixement ¡les seves impressions. Tenint en compte 

el poc temps de trobada colJectiva per a la discussió, la premura d'obtindre 

resultats des d'una perspectiva insititucional, les 'expectatives dipositades en un 

centre com el barri Ghetto per part de tothom... tenint en compte que la 

discussió en un grup de vint-i-cinc persones no és agil, ,tenint en compte que 

bona part del claustre era contrari a la pro posta. .. tenint en compte el que es 

pensava deis alumnes i les families, els nivells de desesperan98, de 

conflictivitat manifesta i de conflictivitat implícita, tenint en compte les fussions, 

I'inestabilitat de plantilla, el desordre generalitzat i la disciplina diferencialment 

aplicada per controlar el desordre ... 

Tenint en compte que canviar qualsevol petita cosa par millorar les 

relacions interculturals, vol dir que primer s'ha de pensar que hi ha cultures en 

interacció, que aquestes cultures gaudeixen de la mateixa lIegitimitat per existir, 

pero tenen posicions de poder diferencial s en I'univers socialment establert, i 

després s'ha de voler pensar que alguna cosa no s'esta fent bé i cal revisar-la ... 

Tenint en compte tot aixo, els resultats al seminari del barri Ghetto depasen 

enormement les previssions realitzades. Només que les previssions indicaven 

canvis i experifmcies amb e/s noís i noies. Pero és que ... cóm fer-ho per canviar 
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alguna cosa amb els nois i noies que no quedi en una anecdota? Penso que 

només realitzant, primer, un procés d'aprenentatge com el que s'ha fel. Aquest 

procés s'ha realitzat amb els mestres del seminari.1 per aquests, que no per 

tots els mestres del CEIP del barrí Ghetto, el procés és irreversible. Ara 00, que 

I'aprenentatge s'hagí fet no és garantía de que es modifiqui alguna cosa a nivell 

de centre. Pero, sense "donar-Ii la volta a la truita" en les posicions previes, la 

durabilitat del can vi és mentida. I res més facil per seguir mantenint els 

prejudicis i estereotips. negatius envers els nois j noies gitanos ¡les seves 

families, que recalzar-se en les múltiples intencions de canvi que no han portat 

enlloc, perque no hi ha res afer. 

Tots, mestres i nosaltres ens hem format en aquest temps. Com a 

seminari van realitzar -al mes de maig de 1997- un document on intenten 

reflectir el que ha significat per e"s la formació durant aquest període. 

Personalment, he apres moltes coses, peró d'entre elles destacaria la de saber 

escoltar i recol/ir I'aclapararnent de I'experiencia, la d'exercir la constancia en la 

desesperan~ i el convenciment d'estar consolidant estrategies per rescatar, en 

la tempesta, elements d'aquella humanitat que ens perrnet aproximar-nos com 

a persones. Estic totalment conven9uda· de que hi haura incidencies i 

modificacions en relació als nens ¡nenes ¡les seves families. En tot cas pero, el . 

futur esta per escriure. I és d'ells i nostre. 
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SEGONA PART - CAPITOl 11 

"( .. .) el cambio social es una función de los cambios 
en las relaciones entre los grupos sociales. 

Simplemente estoy afirmando que a nivel de cualquier individuo, las contradicciones, 
divisiones y dilemas de la clasificación están vivos en ese individuo. 

De modo que todos somos potenciales o actuales agentes de cambio. 
No hay otro camino". 

(Bemstein, 1990:35) 

El centre. 

Els primers contactes amb el centre va realitzar-Ios la formadora doncs 

ella havia dut a terme un assessorament des d'Educació Compensatoria durant 

tres cursos. Feia un parell de cursos que no havienestat en contacte, pero com 

que era un centre que escolaritzava senegambians va plantejar la possibilitat 

de realitzar un seminari de formació en el marc del programa. Primerament 

varen sorgir alguns dubtes i cert grau d'escepticisme. Van haver-hí algunes 

reticencies donat que estaven realitzant un altre seminari sobre temes vinculats 

al que nosaltres proposavem i no n'estaven massa satisfets, pero després, 

especialment en coneixer que I'equip de la UAB comptava amb la presencia 

d'un senegambia, van acabar de decidir-se favorablement. El centre va decidir 

de participar. 

El Pla de l'Estany és un deis tres centres públics de la ciutat. El curs 

1995-96 era un centre de doble línia de P3 fins a 3er i de triple línia de 4art fins 

a 8e. Aquest curs 95/96 ha estat el primer any que tenen els grups de P3, amb 

motiu de lo qual s'han incorporat al centre dues mestres noves. Cal tenir 

present també qFJe els grups de P3 i P4 de la "Franja" estan adscrils 
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momentimiament al centre, peró que al curs 96/97 amb la incorporació del grup 

de P5, s'independitzaran del centre administrativament, allotjant-se a uns 

espais pre-fabricats a I'espera de I'edifici escolar definitiu. El total d'alumnes del 

centre el curs 1995-96 era de 642, i el total de membres del claustre de 37 

persones. La proporció de nens i nenes senegambians és d'un 7% -44 

. alumnes- sobre el total d'alumnes del centre, peró es concentren des de P3 fins 

a 4at de Primaria, representant en aquests nivells un 12% deis alumnes. És a 

dir que la proporció ha augmentat aquest curs de manera considerable amb els 

dos grups de P3, nous. 

L'arribada de nens i nenes del col.lectiu senegambia ja fa uns anys que 

es produeix peró de manera més nombrosa i amb una tendencia creixent ha 

tingut 1I0c en els darrers cinc anys. El prestigi del centre se n'ha vist ressentit ja 

que el perfil d'alumnes escolaritzats tradicionalment és majoritariament 

autócton i de nivell sócio-económic benestant o si més no, poc desafavorit. 

L'arribada sistematica de nens ¡nenes senegambians ha repercutit en la 

trajectória particular del centre, així com en una devallada de la matriculació per 

part de les families autóctones. 

A més a més, la situació jurídico-laboral del col.lecliu senegambia, per 

una banda, ¡les particularitats sócio-familiars d'origen, per una altra, fan que 

I'abandonament de I'escola sigui una realitat a partir deis 8-9 anys de les 

criatures, que retomen allloc d'origen i no acostumen a tornar, al menys en un 

play que els hi permeti la reincorporació de nou, a I'escola. Aquest és un factor 

explicatiu, fins el moment, de que a partir de 5e curs no hi hagi alumnes 

senegambians al centre. 

L'equip huma. 

El total de persones vinculades al seminari de la zona del Pla de l'Estany era 

de 25, distribuides en tres col.lectius: els membres del claustre, els de I'equip 

de ,'Autónoma i els formadors. Tot i així al Pla de l'Estany, s'han produit en 

alguns moments, col.laboracions externes a aquests col.lectius, com és el cas 

d'un pare senegambia de I'escola -per realitzar una sessió per als mestres 

conjuntament amb Aliou Diao, i per fer la traducció del video al Saraholé (més 
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tard al 1997, aquest mate ix pare fera de "pont" entre la direcció del centre ¡les 

families senegambianes per "recaptar" la seva participació en els Tres Díes 

Diferents del mes de marc; 97). Com és també el cas de l'Elisenda Ardévol, 

antropóloga especialitzada en Antropología Audiovisual qui va prestar-se a 

filmar la majoria de les imatges del video amb els aparells del Laboratori de la 

UAB a la Facultat de Dret. Cal esmentar també, la disponibilitat de col.laboració 

amb recursos técnics, tant de ,'ICE de la Universitat Autónoma de Barcelona a 

finals del curs 1995-96, com delSEDIT del Dept. d'Antropologia Social de la 

UAB, on des del mes de desembre de 1996 s'esta fent I'edició de les imatges 

del video, com de I'EMAV del Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de 

Cata I unya, que des del mes de setembre de 1996 ens ha facilitat tots els 

mitjans que hem necessitat per fer realitat I'edició del video a les families, tant 

pel que fa a filmadora com pel que fa a una estudiant en practiques a I'EMAV 

que ens ha ajudat en I'edició del so. Finalment, Teresa San Román, directora 

del programa ha col.laborat també en la realització de I'etnografia de les 

families senegambianes de la zona amb Aliou Diao. 

De manera especial cal esmentar lacol.laboració d'en Jordi Grau, becari 

del Dept. d'Antropologia Social de la UAB, qui ha col.laborat des del principi, 

tant amb la filmació d'imatges pel video, com en el seu muntatge, realització i 

edició. Sense la seva disponibilitat, amabilitat i implicació personal no hagués 

. estat possible resoldre aquest compromiso En Jordi ha fet de "traductor" entre 

els requeriments que jo li plantejavai les possibilitats técniques deis aparells 

que hem disposat, ajudant-me en la presa de decissions a I'hora de seleccionar 

imatges, seqüenciar-Ies, subtitular-les ... , i en definitiva, acompanyant-me en 

una tasca que s'ha realitzat fora de calendari, amb pressions de díferents tipus i 

dificultats múltiples que han allargat molt el procés inicialment previst. Sense ell 

-ho repeteixo- no s'haguessin pogut assolir les expectatives del seminario 

Expectatives forc;a ressentides com explicaré més endavant. Només ell i jo 

coneixem el cost real de la realització d'aquest video, només ell i jo hem 

compartit els moments de descoratjament i.a I'hora, la satisfacció de veure cóm 

un producte de lIarga gestació, ha vist -finalment- la IIum. 
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L'equip de la UAB. 

La tutorització etnografica, hem comptat amb Aliou Diao, senegales, 

membres de I'equip del Programa i membre deis GRAMC. No s'ha pogut 

comptar amb Adriana Kaplan peró la directora del programa, Teresa San 

Román ha colaborat amb Aliou Diao i, a partir del mes de setembre del 96 ha 

realitzat etnografia del col.lectiu Saraholé de la zona. 

La meva presencia a les sessions del seminari ha estat continuada en el 

marc del calendari establert i també, per a realitzar la filmació de les imatges 

del video, m'hi he desplagat en dues ocasions, dos dies sencers. La meva 

presencia fora de les sessions de seminari ha estat constant, tant pel que fa a 

trobades abans i després amb els formadors i l'Aliou, com per realitzar els 

múltiples contactes i conexions entre persones i institucions -ICE, EMAV, 

SEDIT, CRP, etc.-, que s'ha hagut de dur a terme, com per analitzar el procés 

de treball, establir les estrategies, coordinar la faina amb I'altre resposable de 

Seguiment Intensiu, amb I'equip coordinador del Programa, etc ... A hores d'ara 

-marc; 97- encara hi estic dedicant una bona dosi de temps amb en Jordi Grau -

becari del Dept. d'Antropologia Social de la U.AB. especialitzat en Antropologia 

Audiovisual-, per a la realització de "edició definitiva del video. He assistit a un 

deis Tres Díes Diferents, convidada pel centre, i encara queden un parell de 

sessions per fer amb I'escola. Una per visionar el "producte" definitiu del video 

amb tots els membres del seminari ¡una altra per fer-ne I'avaluació global de 

tot el treban. Espero també, poder assistir a la primera reunió de pares del curs 

97/98 per poder viure d'aprop les reaccions que genera el passi d'un video 

informatiu en Saraholé, subtitulat en catalá Per poder observar directament les 

possibilitats d'aquest material. Per poder compartir la restitució de les 

expectatives frustrades el seu dia -just un curs escolar abans-. 

Per la seva banda, l'Aliou va realitzar, a més deis seminaris on hi assistia 

regularment, dues sessions informatives pels mestres. La primera, juntament 

amb un pare senegambia -saraholé- de I'escola, sobre la religió musulmana, i 

una segona sessiósobre el concepte de familia entre la comunitat 

senegambiana, informant primerament de la situació del col.lectiu com 
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immigrant a la zona. Totes dues sessions varen ser valorades molt 

positivament. 

Pel que fa a la traducció del video, l'Aliou va jugar un paper definitiu, en 

el sentit que els senegambians, en orígen, no són escolaritzats obligatoriament 

i en el seu marc conceptual no hi ha "traduccions" literals possibles per a 

segons quins aspectes de la vida escolar. A más calia adeqüar algunes 

expressions habituals entre nosaltres pero no entre ells. Així, a part de treballar 

amb el seminari en la realització del guió del video, va treballar amb el pare 

senegambia per a fer una traducció del castella al saraholé, el més precisa 

possible. Cal tenir present que l'Aliou és de la cultura fula i no coneix la IIengua 

saraholé, pero el pare sí que en sabia una mica de fula i tots dos coneixien el 

mandinga, que és la IIengua majoritaria i dominant en origen. Tot plegat, una 

tasca imprecindible resolta gracies a la seva participació. 

La relació entre la responsable de zona i I'etnograf -en aquest cas 

l'Aliou- han estat, penso, molt positives i d'un bon nivell d'entesa. Tot i que en 

alguns moments el IIenguatge -no la lIengua- pogués semblar un inconvenient, 

no ho ha estat. Penso que perque hi ha sintonia des del principi, en les 

posicions teoriques de partida. Hem compartit les intencions d'intervenció de 

bon comen9(3ment i aquest entenc que és un aspecte central. El que l'Aliou 

podia aclarirals mestres del seminari, sempre estava en la línia de les 

estrategies que jo plantejava i a I'inrevés, les propostes que jo anava realitzant 

sempre participaven de I'aprovació de l'Aliou. Estavem d'acord i continuem 

estant-ho sense que cap deis dos s'hagi supeditat a I'altre. Tan I'un com I'altre 

hem aportat el nostre coneixement i la nostra humanitat, i per aixo penso que 

n'hem apres I'un de I'altre i continuem fent-ho. 

Els formadors. 

Els formadors són dues persones de la zona de Girona, vinculats a 

compensatoria. La formadora havia realitzat assessorament al, centre feia un 

parell d'anys i, per tant, es coneixien amb la gent del claustre. Va ser qui va' 

realitzar els primers contactes amb I'escola del Pla de l'Estany, ja que a la zona 
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que tenien assignada de compensatoria, tots dos formadors, no hi havia cap 

centre que escolaritzés senegambians. 

Abans i després deis seminaris ens reuniem els membres de I'equip i 

els formadors. Abans del seminari, per preparar la sessió, comentant aspectes 

concrets de continguts, o d'estrategies de treball, o bé per buidar alguns deis 

documents que s'ens anaven entregant. Després, per valorar la sessió i 

establir-ne la continuitat amb la següent. Els formadors havien d'anar també a 

I'escola les setmanes en que no hi havia seminario Inicialment no sabien ben bé 

com aniria la seva estada al centre sense realitzar seminaris. Hi havia certa 

preocupació, tant per la indefinició inicial del seu paper, com pel fet d'haver de 

deixar un dia més els seus centres de compensatoria. Tot i així de bon 

comen98ment, les pautes que vaig soggerir tenien a veure amb la recollida 

d'informació diversa relativa al centre, des del cens deis alumnes, les dades de 

pares i mares, com el butlletí informatiu, la participació de les famílies o les 

relacions que podien coP98r entre els membres de la comunitat educativa. La 

seva presencia "inter-seminaris" no ha estat pero, ni continuada ni mútua per 

qüestions vinculades especialment al seu treball a compensatoria en una altra. 

zona. Sí que va realitzar-se algunes setmanes al comen98ment del treball amb 

el seminari, pero basicament han estat en contacte amb el centre en moments 

puntuals, per fer-hi arribar un document o per recollir algun deis guions que els 

mestres havien d'omplir o la decissió d'un consens del grup del seminari o del 

claustre. Cal dir també que els nivells d'implicació han estat diferencials, 

segons el formador, pero també irregulars, segons el moment al lIarg de tot el 

procés. 

Pel que fa al formador, la seva participació s'ha mantingut en els 

mateixos termes des del principi deis seminaris, tot i que la seva participació en 

el muntatge del video ha estat només d'una sessió. Penso que tot aquest 

temps el formador ha estat for98 condicionat per la formadora, tant pel que fa a 

I'expressió d'idees o d'opinions, com pel que fa a prendre iniciatives en. el 

seminari. En alguna ocasió va manifestar-me la necessitat de poder 

individualitzar més la formació, potser amb algun espai de trobada que no 

comptés amb la presencia de tots dos formadors. El formador és una persona 
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discreta, receptiva i al mateix temps reservada, la qual cosa ha representat 

alguna dificultat per conéixer qué pensava de la marxa deis seminaris. Només 

quan. va produ"ir-se un moment reiterat en el procés de treball de manca de 

compromís per part deis membres del seminari, va fer explícit el seu disgust i 

descoratjament, davant d'un coLlectiu que es resistia a seguir endavant i que 

estava molt acostumat a inérciesde trebal! poc democratiques. Entre el mes de 

setembre i desembre de 1996 va ser I'únic formador que va participar als 

seminaris i des del mes de gener de 1997 ha tingut algun contacte esporadic 

amb el centre per facilitar informació sobre jocs d'altres cultures, i per a les 

activitats deis Tres Dies Diferents 1997, pero ja s'ha desvinculat del seu 

seguiment continuat. 

Pel que fa a la formadora, el procés seguit en la seva implicació s'ha 

vist marcat per una contínua devallada. La preocupació inicial en la selecció del 

centre adeqüat, I'actitud positiva que manifestava en les primeres trobades 

conjuntes de preparació, etc. s'en va veure sériament ressentida. En primer lIoc 

perqué penso que dubtava de que poguessim aportar-Ii alguna cosa nova en 

termes de formació. La seva actitud ha estat més aviat reprovadora, crítica pero 

poc positiva. El seu interés i la seva implicació en el treball que duiem a terme 

amb els mestres del seminari, va anar minvant, especialment a partir de finals 

del mes d'abril de 1996. La seva soLlicitud de trasllat a I'ESO i I'assignació 

d'una playa de professora de secundaria, a partir del mes de setembre, van fer 

que ja des del mes de maig de 1996 es desvinculés fo rya , tant del seguiment 

del seminari com del treball de realització del video. No ha participat en el 

muntatge ni en les filmacions. Ha deixat d'assistir als seminaris previ acord amb 

I'equip coordinador del programa, ja que ha proposta seva, varem admetre que 

continués la formació en I'ambit de Seguiment Extensiu, tot i que havia de 

realitzar el seu informe individual de la segona etapa, en I'ambit de Seguiment 

Intensiu. 

Les relacions interpersonals entre els dos formadors i amb mi mateixa, 

han estat sempre correctes pero els nivells d'implicació i d'interes per la tasca a 

realitzar han estat desiguals. Penso que no hem sintonitzat en el marc teoric 

global d'intervenció tot i que ho haguem fel pel que fa a la percepció i 
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interpretació de la dinamica i el procés de treball del seminario Penso que no hi 

ha hagut prou transparencia en els suposits particulars de cada formador, tant 

pel que fa a les expectatives de formació com pel que fa als convenciments 

conceptuals que envolten les propostes d'interculturalitat. Alguns factors que 

poden haver incidit negativament en aquesta transparencia, és I'estatus relatiu 

que els dos formadors tenen en el marc de compensatoria, la múltiple 

experiencia que comparteixen en metodologies interculturals i d'assessorament 

a centres, i la poca confianya envers les aportacions que podien rebre des de 

l'Antropologia de l'Educació, pel que fa al treball directe amb els mestres. 

El seminario 

Cal necessariament esmentar les dificultats amb que el procés de treball 

s'ha entrebencat al lIarg del seu camí. Un primer punt d'inflexió important es 

produeix al mes de febrer de 1996, quan per les dificultats que comporta 

coordinar els seminaris entre dues persones altemativament, i per malsentesos 

amb els formadors, hi ha tres seminaris seguit en que no actuem amb eficacia. 

Era just el· moment d'encarrilar elsinteressos inicials en concrecions 

experimentals que permetessin modificar certs aspectes dela vida escolar, era 

just el moment en que d'un escepticisme inicial s'havia aconseguit un grau 

d'entusiasme prou favorable... en aquell moment es va produTr -a nivell de 

Seguiment Intensiu globalment- un canvi en I'assignació de zones ... aixo volia 

dir al Pla de l'Estany no comptar amb la vessant pedagogica ... pero garantir la 

continuitat. 

Un segon moment, molt més greu que el primer, és al mes de setembre 

de 1996. Després d'haver realitzat el projecte de concreció, d'haver establert 

tots els mecanismes per fer-Io realitat, després d'haver filmat tot el necessari, 

de tenir tots els contactes fets, i totes les expectatives dipositades en una 

reunió de pares nous i en un video informatiu per aquests al mes de setembre ... 

no el tenim resolt. Problemes burocratics de tot ti pus, polítics i fins hi tot tecnics 

varen fer impossible assolit I'objectiu plantejat en el termini fixat. Els nivells de 

frustració varen ser molt importants, tant per tots els mestres del seminari com 

pels membres de I'equip. Aquests dos moments condicionaren enormement la 
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capacitat individual i col.lectiva de valorar positivament la feina feta. Només ha 

estat possible objectivar-Ia amb el temps ... i alguns deis resultats. 

Els membres del seminario 

Del total de 37 persones del claustre, 20 han format part del seminari. 

Aquestes 20 persones eren els mestres amb nens i nenes senegambians a les 

seves classes, excepció feta d'una mestraque no en tenia cap pero que Ii 

interessava participar. A més comptavem amb la presencia de la cap d'estudis i 

del professor especialista en educació física. la distribució per nivells incluia 

les tutores d'Educació Infantil, també de la "Franja". La "Franja", en aquell 

moment eren dues unitats -una de P3 i una de P4- separades físicament del 

centre pero depenents d'aquest. El curs 96/97 ja amb tres unitats, -P3 fins a 

P5-, la "Franja" és un centre independent del Pla de l'Estany, pero en la mesura 

del que els ha estat possible les tutores han assitit a les sessions del seminari 

de la darrera part d'aquesta fase -setembre-novembre 96-. 

A la primera sessió, de presentació de la proposta,explicació deis 

criteris de participació, etc., els membres del seminari van manifestar les seves 

angoixes i dubtes davant d'un col.lectiu desconegut amb el que la comunicació 

es feia impossible i la comprensió de certs comportaments, també. Va fer-se 

explícita la necessitat de tenir informació sobre continguts culturals específics 

del col.lectiu. Aquestes demandes es van resoldre immediatament, ja que la 

presencia de l'Aliou va permetre aclarir els dubtes, va donar tranquilitat als 

mestres i va generar una dinamica de reflexió que va afavorir unes expectatives 

positives. La garantia de rebre informació sobre el col.lectiu, per part de l'Aliou, 

en una lIengua comprensible -castella- (l'Aliou entén perfectament el catala i 

s'expressa correctament en castella), va ser un element decissiu per a la 

vinculació deis mestres al treball del seminari i ha afavorit, en tot el procés, la 

continuitat. 

Un element que cal tenir en compte i que no es deriva deis dos moments 

d'inflexió esmentats abans, és el desnivell en la participació activa en la 

discussió entre els membres· del seminari que va manifestar-se de bon 

comen~ment. L'expressió deis conflictes no es duia a terme per part de 
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tothom, forces mestres es mantenien en silenci... i bona part deis que 

s'expressaven ho feien cercant el consentiment o la complicitat d'alguns deis 

membres del grupo Aixo em preocupava especialment. Coneixer la percepció i 

I'experiencia de tothom és necessari per a garantir -en bona mesura- I'exit de 

les propostes i, aquestes actituds eren indicadors de possibles dificultats per 

assolir el consenso 

La participació inicial deis 20 membres del claustre en el seminari, s'ha 

mantingut al lIarg de tot el període, si bé al mes de mary de 1996 va fer una 

devallada com a consequencia del que ja he comentat, que va remontar-se a 

pols, entre els mesos de mary i abril de 1996, accelerant el procés de concreció 

deis canvis afer així com la transmissió de continguts culturals específics de 

les famílies senegambianes. 

Tot i així, cal tenir molt present que participació vol dir fonamentalment 

presencia física perque la participació verbal i els nivells d'implicació no han 

estat mai generalitzables. La polarització de les intervencions en unes quantes 

persones, la dificultat en I'enregistrament deis casos de manera individual, han 

estat una constant i, si es produ"ien intervencions, estaven en la línia de posar 

dubtes damunt de la taula i no en la Hnia de fer propostes que permetessin la 

presa de decissions. Les decissions s'han anat prenent més per omissió 

d'opinions contraries que per entusiasme en les seves manifestacions. 

Cal dir pero, que les feines que s'encarregaven de sessió en sessió 

sempre es resolien per part deis membres del seminari, i aixo és també un 

indicador de que, malgrat no expresessin massa obertament les seves opinions 

o discrepancies, entenien que calia fer alguna cosa al voltant de la millora de 
" 

les refacions interculturals en el marc escolar. En alguns casos aquestes feines 

eren forya entretingudes i laborioses, el que implicava una dedicació extra a la 

de les sessions estrictes del seminari, que en general, no s'ha escatimat mai 

sino ben al contrario 

Les relacions amb la majoria deis membres del claustre .que formaven 

part del seminari, han estat sempre cordials i positives, tot i que la polarització 

ha incidít en una major pressió de les relacions establertes entre una de les 

persones del claustre i la responsable de zona, fent que s'establís una mena de 
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figura intermediaria entre el conjunt del seminari i l'equip de la UAB I formadors. 

Aquest fet el valoro negativament, tant per la persona en qüestió, perque 

s'autoresponsabilitzava en excés de la marxa del treball, com per la resta del 

grup perque delegava en bona mesura el seu grau de compromís, com per a 

mí mateixa, ja que les particularitats de personalitat d'aquesta figura van fer 

que -al menys en dues ocasions-, intervingués molt acidament en relació a la 

meya persona. En aquestes -repeteixo: al menys dues- ocasions, els Iímits de 

la meya propia tolerancia cap a les actitud s arbitrariament autoritaries va ser 

posat fortament a prova. La situació d'agravis s'ha resolt després de tres 

mesos, amb la invitació a participar als Tres Dies Diferents, participació que per 

altra banda hagués realitzat encara que no se m'hagués convidat oficialment. 

El reencontre va afavorir un "tirar-hi sorra sobre el terreny" i superar les 

discrepancies i mals moments viscuts, deguts sobretot a qüestions alienes a les 

mateixes persones que hi varem intervenir. 

Interessos inicials. 

Ja a partir de la primera sessió van sorgir una munió d'aspectes que 

creaven conflictes a ·I'aula. Comportaments diferencial s respecta deis altres 

alumnes que afectaven la vida escolar, des de la manera com es menjaven 

I'esmorzar, tal com explicava una mestra: "entrepans de macarrons que obren 

damunt de la taula i es mengen a pessigades, ho escampen tot per la faula ... 

tot queda tacat d'oli ... 11 , o bé quines explicacions donar a fets excepcionals que 

es resolen diferentment segons la cultura com ara: "quan Ii va caure la dent es 

va comentar a classe que... quan cau una dent i es posa sota del coixí, els 

angelets hi deixen un regal ... la nena l'endema va explicar-me que havia posat 

la dent sota el coixí i no Ii havien dut res ... va intentar-ho durant dos díes i... no 

Ii arriba va cap regal ... que podía fer? no sabia que dir-Ii! c6m resoldre-ho?", o 

bé com manifestava una altra mestra, preocupacions en relació a les 

expectatives d'escolarització i I'esfore; que calia fer per acollir aquests infants i 

les seves famílies: "S'en van de I'esco/a ... que vo/s?jo penso .. valla pena fer 

tant d'esforg per uns nens i nenes que marxaran de I'escola a/s 8 o 9 anys?". 
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Els interessos que s'expressaven eren variats i dispersos, i la percepció 

que de la situació tenien els membres del seminari, era de "desconsol" davant 

la presencia de families culturalment molt diferents, a les quecostava molt 

d'entendre i de transmetre missatges, que capgiraven en bona mesura la vida 

de I'escola i que, a més, "quan e/s tenim ensenyats, marxen". La voluntat 

explícita de fer frant a la situació era un punt de partida forc;a positiu, tot i que la 

resignació per una realitat que es voldria temporal i s'intu"ia com a definitiva, 

també hi era present. 

L'eix vertebrador d'aquests primers interessos entenc que era la 

necessitat de revisar les prapostes del centre en diferents ambits, per tal 

d'acollir la pressió que la presencia del col.lectiu senegambia significava, tant 

pel que fa a coneixements com a metodologíes i relacions. Era prou expl ícita la 

voluntat d'abordar-ho peró també inevitable la recanya de cóm fer-ho per no 

perdre-hi ningú, ni les famílies autóctones, ni les senegambianes, ni els 

mestres, ni el centre. 

Organització del seminario 

Els seminaris es realitzaven cada quinze díes, els dijous de les primeres 

i terceres setmanesde mes, de les 12 fíns a les 13,30 hores. A cada seminari 

hi assistien els membres del claustre que voluntariament s'hi havien adscrit, els 

dos formadors, l'Aliou i la coordinadora -els primers tres mesos desembre 95 -

febrer 96 altemativament Susana Tovías i jo. Cada setmana havien de comptar 

amb la presencia, el mateix dia, de l'Aliou i deis formadors, no per realitzar 

seminari sino per comentar dubtes, observar casos, etc. Aquesta presencia no 

va ser peró estable ni continuada com ja he comentat anteriorment. En general 

I'organització va ser poc flexible, no hi havia marges per trobar-nos en altres 

moments, ja foren dies o franjes horaries, encara que per les sessions de 

continguts culturals sí que va trabar-se un día alternatiu. 

L'objectiu deis primers moments d'engegada del seminari eren acotar 

els interessos de treball per tal d'establir el procés de reflexió i analisi i elaborar 

propostes d'intervenció concretes. Així, la metodologia inicial es vincuJava afer 

una pluja d'idees que permetés recollir els interessos i articular els eixos de 
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treball de manera significativa per als membres del seminario També, i donat 

que les demandes fetes als mestres del seminari en termes individuals, no 

obtenien resposta, varem proposar que recollisin per escrit individualment i de 

manera anonima, algún conflicte viscut aquell mate ix dia, per exemple. Tot i 

així, I'organització de les discussions i reflexions va abordar-se diferencialment 

segons el moment del procés i s'explica en els apartats de metodologia i 

dinamica de treball, pero es regia en bona mesura per la polarització abans 

esmentada. 

A les primeres sessions els formadors repartien, abans de comenyar, 

I'acta de la sessió anterior per totes les persones reunides, pero aquesta feina 

va deixar-se de fer a partir d'un moment donat i no li vaig donar la 'importancia 

que es mereixia. Aquest va ser un deis arguments esgrimits en una de les 

intervencions contra la meva persona, en que es va reclamar major serietat en 

les qüestions més formals del seminario Va esmenar-se immediatament, pero 

, aquest fet va ser un deis indicadors que ens informava de que allo important 

per uns i altres era una mica diferent. El centre esta va acostumat a un tipus de 

funcionament molt formalitzat i poc espontani que no vaig saber valorar 

suficientment. 

8'ha de reconeixer pero, que la feina que s'anava encarregant als 

mestres es resolia sempre i permetia donarfluidesa i eficacia al treball de 

formació, mentre que per la nostra banda no sempre teniem els "deures" 

resolts com hauria estat desitjable. 

Objectius. 

La presencia de les famílies senegambianes significava pel centre un 

seguit de qüestionaments i I'existencia d'una pressió nova per adeqüar les 

propostes del centre, tant metodologiques, de continguts com relacionals als 

nous usuaris de I'escola. Va establir-se un eix central de preocupació que era 

les relacions amb les famílies pero fent un emfasi especial en, els aspectes 

comunicatius. Es partia de la percepció de que no era possible una relació 

fluida isatisfactoria, ja que la diferencia d'idioma impedia I'aproximació i la 

transmissió mútua d'informacions, tot i que aquesta percepció era interpretada 
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diferencialment segons els membres del seminari, ja sigui per una diferent 

posició davant els factors comunicatius, ja sigui per un diferent perfil en les 

mares i pares deIs seus alumnes concrets que podia afavorir més o menys un 

determinat ti pus de comunicació. Així que després d'unes primeres sessions 

varen definir-se els objectius generals del seminari: 

Primer objectiu general: 

1. MiJlorar laeomunieació amb les families senegambianes del 

centre. 

Aquest primer objectiu general responíafonamentalment, a la necessitat 

punyent de transmetre cartes informacions sobre I'univers escolar per tal de 

que les families poguessin adeqüar els seus comportaments als que des de 

I'escola s'esparava, des del tamany deIs entrepans,fins a la necessitat d'avisar 

quan el nen o la nena vindran més tard per anar al metge, per exemple. Així és 

que, després de fer una prospecció de quines eren les relacions establertes en 

aquells moments i amb quines persones concretes hi havia menys problemes. 

de comunicació verbal, es va recoJlir la proposta soggerida per quatre mestres 

del seminari de realitzar una reunió informativa a comen~ment de curs. per les 

famílíes senegambianas, incloant-hi també la proposta de dos mestras sobre la 

realització d'un video informatiu per aquestas families. De manera que el primer 

objectiu general es formulava en als següents objectius específics: 

1.1. Realització d'una reunió informativa per a les famnies 

senegambianes de I'escola, a comen~ament de curso 

1.2. Realització d'un video informatiu, de curta durada i traduit al 

Saraholé, per a refor.;ar les informaeions donades verbalment i per 

eserit, a la mateixa reunió. 

Aquests objectius específics implicavan la realització d'un mapa deIs 

. agents -persones senegambianes que poguessin fer de tlpont" en la traducció 

tant verbal com escrita de la lIengua catalana a la saraholé-, ja sigui per millorar 

la comunicació quotidiana com intermediaris o mediadors! ja sigui per a la 

traducció del video o par donar la informació verbal i els aclariments necassaris 

a la reunió de comen~ment de curso 

300 



El segon objectiu general estava estretament vinculat a les primeres 

inquietuds manifestades en els seminaris i va concretar-se així: 

Segon objectiu general: 

2. Coneixer alguns aspectes culturals concrets de les families 

senegambianes per millorar la comprensió deis seus 

comportaments i actituds. 

Respón a una altra necessitat punyent, la d'entendre perqué es comporten de 

determinades maneres, com són, qué fan, qué pensen... quin lIoc ocupa 

I'escola per a elles, quin paper hi juga la religió, ... cóm s'alimenten, quina és la 

distribució de rols entre pare i mare, entre germans, quina la importancia deis 

aniversaris, la caiguda de les dents o el retorn a orígen ... Si no sabem perqué 

es comporten com ho fan, cóm ens hi aproximem? Cóm comprenem i 

interpretem, correctament les seves actituds, les seves accions? De manera 

que el segon objectiu general, va concretar-se en els següents objectius 

específics: 

2.1. Aproximació al concepte de cultura, a la transmissió de la 

cultura i la seva relació amb el context escolar. 

2.2. Coneixement d'aspectes culturals concrets en relació a 

I'alimentació, la salut, les relacions entre pares i germans, i la 

relació amb la comunitat d'origen. 

2.3. Coneixement de trets culturals específics centrals: la religió i la 

familia. 

2.4. Vinculació d'aquests continguts culturals amb les seves 

expectatives d'integració a Catalunya i amb la situació concreta del 

col.lectiu de senegambians al Pla de l'Estany. 

Aquests segons objectius específics, implicaven la preparació de 

sessions específiques des de I'equip de la UAB, com també el contacte amb 

algún membre de la comunitat senegambiana a la ciutat, que va realitzar 

l'Aliou. 
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Metodologia. 

Metodologicament, s'ha establert un procés de trebal! que partia de les 

primeres impressions, deis comentaris sobre casos concrets, de la pluja d'idees 

i de la barreja tematica. Mitjanc;ant la posta en comú de tots aquests aspectes 

s'ha anat establint un marc de generalitzacions suficientment consensuat pel 

seminari, tant pel que fa al comportament concret del col.lectiu senegambia, 

com pel que fa a les valoracions sobre aquests comportaments, com pel que fa 

al xoc cultural i professional que representa pel col.lectiu de mestres 

I'escolarització d'aquests nens i nenes. Aquest marc de generalitzacions s'ha 

analitzat mitjanc;ant la reflexió compartida de les informacions que I'equip de la 

UAB anava facilitant, en relació a la cultura específica com en relació a 

I'encontre entre cultures en el context escolar. Després, aquest marc s'ha posat 

a prava amb I'analisi coneret deis casos a partir de pautes d'observació i 

. d'analisi comunes, que s'han facilitat amb I'objectiu de relativitzar I'ansietat que, 

el pes de certes conceptualitzacions, produ"iaen el col.lectiu docent. A I'hora, 

I'objectiu central d'aquest procés metodologic es vincula a la necessitat· 

d'establir un compromís envers alguns canvis en la proposta escolar, per tal de 

millorar les relacions interculturals. Objectiu que no és assolible si d'antuvi no 

comptem amb la predisposició positiva deis docents. Predisposició que té molt 

a veure amb tenir una major informació i coneixement del col.lectiu, pero també 

amb les dinamiques internes deis c1austres, amb la delegació de compromisos i 

amb les inercies relacionals entre les faccions internes. 

Exploració de pre-conceptes i suposits. 

Mitjanc;ant el comentari de casos sense sistematitzar, casos concrets 

que indu"ien a I'explicitació d'un mosaic de preocupacions a les que s'intentava 

donar explicació. Aquesta atribució de possibles causes, aquests esforc;os 

interpretatius posaven de manifest els pre-conceptes sobre el col.lectiu 

senegambia, les reticencies, les ansietats i de retruc els prejudicis amb els que 

s'operava. La verbalització compartida, la pluja d'idees, permetia I'assumpció 

de necessitats de formació generades per les posicions previes, tant teoriques 

com empíriques. 
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Exploració de tendencies generalitzables. 

El registre de casos individual mitjangant una pauta comuna va permetre 

aproximar-se als nivellsde generalització d'alguns deIs pre-conceptes, les 

estrategies utilitzades davant d'un conflicte provocat pel desconeixement i la 

mediatització deIs propis pre-conceptes i la detecció de necessitats. S'insistia 

en la individualització i anonimat del registre per tal de facilitar la lliure 

expressió de tots els components del seminari. 

Concreció de les generalitzacions. 

S'ha imposat la concreció de generalitzacions en diferents moments· i amb 

diferents finalitats. Primer per tal d'esbrinar el grau d'absentisme del col.lediu 

senegambia es va proposar fer el buidat deIs llistats d'assistencia. És una bona 

mesura per reJativitzar les percepcions~ Probablement, ni I'absentisme entre 

senegambians és tant alt en relació al nombre d'alumnes senegambians¡ ni en 

relació a I'absentisme deIs no senegambians. És una bona manera de soggerir 

la prudencia a I'hora de fer afirmacions. 

Després, a través del recull sistematic i elaborat de I'univers de relacions 

establerl amb les famílies senegambianes, mitjangant una fitxa dissenyada per 

a tal fi, que inclou els subjectes concrets, els moments, els motius, la lIengua, 

les dificultats d'entesa peró també les possibilitats de col.laboració que des del 

mestre/tutor es percebien. la fitxa inclou també propostes de canvi que el 

mestre/tutor en qüestió es veuria disposat a tirar endavant o entendria 

convenient tirar endavant. Amb aquest procés de sistematització obteniem dos 

tipus diferencials d'informació. El primer coneixeramb quins agents concrets 

podriem comptar per a dur a terme alguna innovació en I'ambit de les relacions 

i la comunicació amb les famílies senegambianes i el segon saber el grau de 

disponibilitat per al canvi i el nivel! de compromís que aquest implica per part 

del col.lectiu de mestres del seminari. 

Aquest punt esta estretament vinculat al següent: consideració de 

I'experiencia positiva previa. 
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Consideració de I'experiencia positiva previa. 

És imprescindible comptar amb que fins el moment s'ha disposat d'un seguit de 

recursos per resoldre determinades situacions o aspectes de la vida escolar 

que no s'han de desestimar. És important recollir quines qüestions sí han 

funcionat, ja que porten uns anys acollint nens ¡nenes senegambians i no tot 

són conflictes. Ha estat suficient formulant la pregunta en positiu en el moment 

oportú -quan s'emfatitza la negativitat donar-ti la volta a la situació i preguntar si 

s'ha produn la situació inversa, en positiu (per exemple en els casos de no avís 

quan hi ha absencia d'algún alumne s'hapogut constatar que en molts casos 

s'ha avisat, o si més no, s'ha manifestat preocupació per part de les famílies 

per fer entendre la necessitat de l'absencia a la mestra, o per exemple en els 

casos de manca de puntualitat s'ha deixat constancia d'algún grup de nanos 

concret en que no hi ha cap problema de puntualitat). A más s'ha constatat que 

si el que proposa o demana el centre els hi interessa, les famílies responen 
., 

positivament, és a dir que hi ha responsta quan hi ha adeqüació demandes / 

interessos. 

Devolució al seminari deis casos informats. 

En diferents moments s'han retornat al seminari, per part de I'equip de la 

UAB, les informacions requerides als mestres. En un primer moment e/s 

enregistraments al voltant del que más els preocupava van ser devolucionats 

en forma de reflexió a partir de dos eixos centrals, la cultura i I'escola, tenint en 

compte el xoc de valors i la pressió que I'escola havia d'admetre i que calia que 

es reflectís en la proposta de centre. Posteriorment va retornar-se al seminari el 

buidat deis temes d'interás per tendir a la concreció. Más tard va retornar-se, 

elaborada entre els formadors i la responsable, la "xarxa d'agents", organitzada 

a partir deis casos documentats de families senegambianes del centre i les 

relacions estab/ertes amb elles, per tal d'esbrinar amb quines persones podiem 

comptar per engegar alguna experiencia de canvi. Aquest mate ix buidat va 

utilitzar-se per posar damunt de la taula les propostes concretes de canvi que 

algunes persones del seminari havien fet constar. 
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Finalment, tambá va retomar-se al seminari en forma de síntesi 

estructurada en tres apartats, el guió de continguts del video informatiu a les 

famílies, per tal de treballar plegats en la proposta comú. Aquest retorn es 

basava en una proposta que el claustre tenia ja establerta sobre els continguts 

de les primeres sessions informatives a les families, que cada curs realitzava 

I'escola. Fer-ne I'adeqüació i la síntesi, pensant en un discurs audiovisual, va 

requerir un procás molt elaborat i minuciós que va implicar una bona dosi de 

dedicació fora del seminari, per part deis formadors i meva. Ens trobavem en 

un moment en' que la presa de decissions s'anava ajornant sessió darrera 

sessió i... estavem decidits a capgirar la situació si, a partir d'aquelJa proposta, 

no s'avenyava seriosament en el compromís. Finalment, i gracies a una 

proposta diferent en termes dedinamica de treban i organització de la tasca, va 

tirar endavant. 

Concreció del compromís de canvi en la proposta escolar. 

Assolir compromisos concrets ha estat la tasca más difícil en el seminari del Pla 

. de l'Estany. El compromís de canvi en la proposta escolar, va haver de ser 

quasi bá for9at per part nostra. Sembla ser que la dinamica interna per la presa 

de decissions no passa per la discussíó conjunta, oberta, espontania i fins i tot, 

contradictoria, sino que I'estrategia habitual ás poc democratica, más avíat 

imposada des d'un sector coneret i assumida per la resta, amb ganes o sense. . 

Per nosaltres aquest procediment no era el más adequat pero finalment, va 

tirar-se endavant más per manca d'opinions en contra que per un allau 

d'opinions favorables -com ja he comentat anteriorment-. La personalització del 

compromís va assumir-se en el moment en que cada mestra havia de 

col,laborar en refer el guió. 

Aquesta tasca va dur-se a terme en tres grups de treball, de dimensions 

más reduides, i va permetre I'assumpció d'una más gran diversitat d'opinions i 

parers. Tot j així es tendia a assumir el compromís en la mesura en que 

afectava al propi grup classe i les families conegudes, i no tant, des de ./a 

perspectiva d'estarparticipant en la reelaboració d'una proposta de centre más 

ampla ¡que afectava el conjunt del claustre i delá comunitat escolar. 
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Malgrat tenir-ho tot a punt per iniciar la filmació, a darrera hora. va haver

se d'aturar la feina dones es va supeditar la seva posta en marxa a ('aprovació 

del claustre. El descoratjament ja era quasi bé impossible de ressistir per part 

nostra. Per part d'algunes persones del seminari no es va estar d'acord amb 

aquesta pressió pero les express ion s discrepants van manifestar-se entre 

murmuris i no van fer sentir la seva veu. Es va haver d'ajomar I'engegada a la 

supervisió del claustre, malgrat aquest ja coneixia la proposta i els continguts 

¡nicials, per tal d'obtindre el vist i plau en els continguts definitius així com en .la 

Jlengua amb que es traduiria el video. 

Continguts etnografics. 

Es van realitzar dues sessions especifiques sobre continguts culturaJs. Una 

sobre la religió musulmana de la comunitat senegambiana de la zona i I'altra 

sobre el concepte de familia i la importancia d'aquest concepte en relació a les 
..• 

expectatives de retomo Totes dues sessions les va preparar l'Aliou i una dlelles 

amb un pare senegambia de I'escola. Abans de cada sessió va Iliurar-se un 

documentamb el resum deis continguts de les sessions a tots els membres del 

seminario En una sessió de seminari no específica de continguts culturals, 

l'Aliou va explicar ampliament el significat de I'eseola j de I'escolarització per a 

les famílies senegambianes. A més a més, a totes les sessions de seminari hi 

havia explicacions sobre continguts culturals; ja sigui en relació a la caiguda de 

les dents, a fa importancia deIs aniversaris, al concepte d'infant, al concepte de 

temps o als motius del'abandonament de I'escola per part d'un alumne concret. 

Aquest aclariment permanent deis dubtes ha estat central en tot el procés. 

Continguts antropologics vinculats a I'educació. 

S'han realitzat un parell de sessions de caire más teorie a I'inici del 

procés, especialment per establir "ponts" entre la cultura saraholé i la cultura 

catalana, ás a dir, en la línia de reflexionar sobre aquells aspectes culturals que 

compartim com a humans, intentant tambá reflexionar sobre el cóm ens 

pensem a nosaltres mateixos i cóm actuem en realitat a fa vida quotidiana, i a 

I'jnrevés,cóm els pensem a eUs i cóm actiJen en realitat. Les reflexions 
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teoriques han girat al vollant de la presencia de discrepancies entre la 

conceptualització i el comportament real per fugir de I'ambigüitat i abordar la 

concració, així com al voltant de la variabilitat interna en el sí de tot coLlectiu. 

Tot plegat al voltant d'un eix vertebrador que participa del suposit de que cal 

explicitar, comprendre i treballar la diferencia pero també la semblanc;a entre 

humans. 

S'han donat, al lIarg de les diferents sessions, elements d'analisi sobre el 

concepte de cultura, I'encontre cultural que es produeix en el marc escolar, 

I'escola com a institució i I'escola com a grup de persones interactuant, és a dir, 

sobre la dinamica relacional entre diversitat de subjectes membres de cultures 

diferents, variades i variables. Pero no s'ha fet sessions específiques en aquest 

sentit, ni s'hi ha aprofundit. El seu tractament ha estat sempre tangencial 

respecta deis nuclis tematics que interessaven més. 

Continguts específics de treball per sessions . 

.> •..••• > >~ ....: ..: •.••. ~: :,,::' ..• :. Co···· 'N' 'T'l' N' 'G'U'· 'T'S" .•.... ::::: 
'::. '" ,", . ". .:."..... .:." ....... : .... '. ',' 

()Jr~1~~5/9€>(.. Presentació del programa de formació per part meva, de la 
11dédesernbré tasca concreta a realitzar en I'ambit del seguiment intensiu i 
dé 1995:: ....•...... ....... del treball per seminaris. Presentació deis membres de I'equip 

i de les seves tasques, així com deis formadors i les seves 
tasques. Emfasi en la participació voluntaria en el programa i 
per tant, en el seminari. S'inicia la primera pluja d'idees al 
voltant de I'escolarització deis nens i nenes senegambians, 
s'exposen dubtes, angoixes, necessitats ... Es dona resposta a 
algunes qüestions culturals de manera immediata per part de 
Aliou Diao, aspecte que facilita un augment de la confianya 
en les possibilitats de treball coneret i útil per als membres del 
seminari. Els temes que sorgeixen giren entorn de la 
parlicipació de les famílies, els rols pare/mare, el domini de la 
lIengua catalana o castellana, I'organització familiar, la 
lateralitat a la classe de gimnastica, la caigUda de les dents, 
I'abandonament de I'escola als 8-9 anys, el retom a origen, 
I'alimentació, els costums que tenen els nens a casa seva, si 
celebren festes populars ... es perfilen tres ambits inicials de 
preocupació: el desconeixement de qui són, que fan i cóm 
viuen; la millora de la comunicació per traspassar-se 
informació mútuament i els reajustaments ue tot legat ot 
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significar per I'escola, la proposta de centre i els nens i nenes 
no senegambians. Han de fer arribar abans de vacances de 
Nadal un lIistat individual amb els dubtes que tinguin en 
relació al col.leCtiu senegambiá 

Es configura la composició definitiva del seminari i s'estableix 
el calendari de les sessions. Han fet arribar un IIistat col.lectiu 
deis dubtes. Insisteixo sobre la importancia del testimoni 
individual i personal -per aixo es demanava anonim-, ja que 
és interpersonalment com es resalen les relacions amb els 
alumnes i les famílies, i per tant on podem constatar diferents 
experiencies, diferents percepcions i interpretacions sobre el 
col.lectiu. És amb el que cada Ú, com a persona i com a 
docent, pensa del tema amb el que hem de treballar. Hi ha 
forces reticencies. Finalment es realitza -per escrit- un 
document individual on s'hi fa constar dubtes que els'hi hagin 
sorgit el diad'avui ja que és el primer dia d'escola després de 
les vacances. Tothom entrega el seu full que es retornara 
buidat a la propera sessió. A partir del document col.lectiu 

. .'. abans esmentat, s'articula la sessió. Es reflexiona sobre els 
.: dos ambits de ·treball que suren del seu document la 

necessitat de rebre informació concreta sobre el col.lectiu i la 
modificaci6 de criteris de centre o de practiques docents a 
partir del que sapiguem de nou i anem discutint. Es donen 
pautes per a la reflexió de cara a anar perfilant el procés 
d'analisi i de compromiso 

:d5:d~:g~rl~r.d~·<. Presentació de Susana Tovías com a pedagoga de I'equip. Es 
:1996 ::.:::> retorna al seminari el buidat deis escrits individual s de 
<.»:':<:::> I'anterior sessió, pero s'estableix de nou, una pluja d'idees i .' - ..... " .... " < . .': ..... ::" .. 

..... :: .. ~~.::->:::> dubtes al voltant de les mares senegambianes, el contacte 
:':.:.: •• ':' ..... quotidia, I'assitencia a les reunions de comenqament de curs 
.:.».::.:::')-; no és garantia d'un canvi en els seus comportaments, sembla 

..... ~.. ,'. ::.>:.:~ ...... que t'enfenen pero després no ha fan .. ': algunes mares 
.'i...(> <i::.(i: senegambianes no parlen ni entre elles... El conjunt de la 
:<>;::> ....:.: sessió s'articula al voltant de les explicacions que Aliou Diao 

:.: ... : .... : .. : va fent de les famílies senegambianes: les diferencies 
... '.' .. , -.:::-:: .... ' .. etniques i língüístiques entre senegambians, l'escolaritzaci6 
::':':.::.:::'.:::;;~';':'::':\:.:;;~:::.;~': diferencial nenslnenes a Senegambia, I'estructura i els valor s 
-:'.:':,::':.:::~:: .:::'>:::' .. :/'.:. familíars, la' influencia de la vivenda en les pautes 
:-..... . ..:.::.<:::., reproductives, el paper de la mesquita a la comunitat del Pla .... .;.: .... ':'<~:<:.:::.:." ," < .... :: -, . 

:<>:. ....... : ::.<::: de I'Estany, jocs per als nens i jocs per a les nenes ... Es vol 
::-;'?:i./:\:'?>'::::'.:::.:::.. seguir treballant en I'augment del coneixement cultural i en els 
.:·":·::::·::··<:~:·:.i·/: :::: .. :>:; dubtes sobre la relació escola-família per tal d'analitzar les 
:<':':'<::><»<~":-':.:.'> vies de comunicació i d'informació ue hi ha establertes, així 

308 



com en la millora de les relacions entre families 
senegambianes i families autóctones. Entreguen anotacions 
sobre dubtes concrets individuals. 

ádefebrérd~/ L'objectiu de la sessió, segons acord prés en la reunió amb 

1996 .•.•. · ••.• ·.·· .• • .••. · •.••.. ·.: •. · •. · •. ·\i. ie~~~~ ;:~~~~~~ ~n~~~~a/laft¡~~~ i ~Ota:~~etil~~1 ~In~~:c~oldtn:t 
.'. ....<::::: perque es pogues veure re a Ivamen aVla a gun resu a 

palpable que afavorís confianc;a en els canvis i millorés la 
dinamica per a la presa de decissions en el seminari. Es va 
iniciar la sessió amb el buidat de les anotacions individual que 
van fer arribar i que estaven en bona part vinculades al llistat 
coLlectiu anterior. La síntesi. de les anotacions reflectia dos 
temes centrals: L'alimentació i I'absentisme-abandonament 
escolar. La reflexió conjunta es recondueix cap a que tractem 
el que tractem -I'alimentació, absentisme o el que sigui- hem 
de transversalitzar-ho amb la relació escola-familia 
necessariament. Proposo centrar els 'diferents casos 
concrets, aIllats i inconnexes en el context global del seu 
interés -la relació amb les families- i intentar concretar ja 
algún ambit tematic concret. .. peró la participació i agitació de 
la discussió no anava en la direcció de concretar ... 
s'esgrimien justificacions diverses, s'exemplificava amb casos 
negatius tot alió que s'anava soggerint. Es rebutja la proposta 
de tenir present algun deIs aspectes de canvi en els "Tres 
Dies Diferents" del mes de mar<; 96, peró es deixa la porta 
oberta pel curs vinenl. .. Ha estat una sessió reiterativa en els 
temes tractats i reiterativa en la resposta deIs' membres del 
seminari: evitar el compromís concrel. S'ha discutit al voltant 
deIs mecanismes i estrategies comunicatives, el paper que hi 

.'. juga la /lengua en tot plegat, etc. S'han manifestat for<;a 
obertament les discrepancies internes i la pressió de les 
diferents faccions pera la presa de decissions, peró no era 
possible decidir res, de manera que s'ha quedat en fer arribar 
la llista deis temes concrets que han anat sorgint per tal de 
que, cada persona, assenyali aquells temes que priorita en 
primer i en segon 1I0c. D'aquesta manera s'abordara el més 
votal. 

Es presenta el buidat deIs temes de la llista que cada membre 
:: del seminari va prioritzar en 1 er i 20n 1I0c i que són els 

:::~:::. següents: relació familia-escola (16 persones el prioritzen), 
.... ::. absentisme i puntualitat (5 persones), alimenta ció (5 

:: ....... : ..... . 

.... :... persones), activitats escolars, sortides, etc. (5 persones), 
. -.-:.'::'::: 
.... ::::. analisi del reglament de regim intern (1 persona) i continguts 

. ":.:. ...........< culturals i la seva inclusió en el currículum (cap persona el 
:: .. :\ :.<.<::{:::: prioritza). Altres soggeriments que es fan constar són: 

::?>.:: .. >.::.:::.:~.~:::: .. c~;;::ce~e~os~~"!n~:' ~a~:~ad:s/~~e~ ~o~~ o:~~~~~:~~c~: 
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relació familia-escola en un triple sentit: mil/orar la 
comunica ció, mil/orar la seva participació i mil/orar la relació. 
Es defineixen el que s'entén com a ambits problematics dins 
de cada una de les tres dimensions del tema: La /lengua i les 
actituds de les famílies, la manca d'assistencia a les reunions 
i la relació entre les própies families. Es proposa de manera 
general, algún deis aspectes en que es podrien introduir 
canvis: crear condicions de f1uidesa comunicativa, participació 
en activitats de I'escola, I'acollida... Pero la discussió es 
decanta pel primer aspecte: la comunicació i d'aquest la 
/lengua, cóm buscar estrategies, quin es coses transmetem, 
etc... Es propasa resoldre-ho amb "tradudors" del mateix 
col.lectiu, amb "agents" (germans grans, altres pares o mares 
més antics, persones de fora de I'escola, mediador s culturals, 

.... APA -organització de classes de /lengua-... ). També es va 
evident que per aconseguir una bona comunicació cal tenir 
més coneixement de la seva cultura. Estan interessats en: 
concepte de familia, temps-puntualitat, espai-món rural, 
disciplina, religió, expressió no verbal, va/oració de I'escola, el 
vestit, els costums, situació social i laboral, valor s, hábits ... 
S'acorda la realització d'una sessió sobre el Ramadan la 

No es fa 'sessió de seminari perque s'estan celebrant els 
"Tres Dies Diferents" amb el tema monografic de l'Aigua. 

S'explica el canvi d'organització en I'ambit de seguiment 
intensiu del programa. El canvi implica que Pla de l'Estany 
comptara només amb la meva presencia com a responsable 
de seminari. Es portava preparada una síntesi sobre el que 
s'havia treballat fins el moment i una proposta de continuitat 
fins a finals de curs, pero la síntesi i la proposta no arriven a 
explicar-se degut a la discussió que es va encetar, que, de 
nou s'encaminava cap a les resistencies a la concreció, ja que 
les intervencions tomaven a ser sobre casos particulars d'allo 
més divers, reiteratius en els enfocaments i en les 
interpretacions. Els membres del seminari van demanar fer 
mitja sessió de continguts culturals i així ho vam fer. Davant la 
dinamica que s'estava prenent d'evadir, de nou, el compromís 
era la millor opció en aquell moment. Aquest cop l'Aliou va 
explicar la percepció que de I'escola tenen les famílies, el 
desconeixement del seu.funcionamenf i demandes, ja que en 
origen I'escolarifzació no és obligatória. Les explicacions de 
l'Aliou entron uen totalment amb la ro osta ue es ortava 

310 



preparada i, aprofito I'ocasió per fer veure la necessitat 
d'omplir una titxa sobre les relacions establerles amb les 
families, e/s motius, els moments i les persones, així com les 
possibilitats de comptar amb elles per fer algún can vi en 
aquest 8mbit, en la linia d'establir la ''xarxa d'agents 
disponibles per fer de traductors o mediadors" a partir de 
identificar els individus en concret i les seves possibles 
aporlacions. 

S'havia trames el guió-titxa sobre les relacions amb les 
families i s'havia realitzat el buidat deis nens ¡nenes 
senegambians escolaritzats al centre, a partir del cens que 
ens havia facilitat la cap d'estudis. Tots els membres del 
seminari amb nens i nenes senegambians a la seva classe 
havien omplert el guió-titxa, un per cada alumne, incloent-hi 
també les propostes de canvi. Es realitza, dones, la primera 
proposta concreta. de canvi soggerit per. uns quants mestres 
(cinc ... poquets!!): la realització d'una reunió específica amb 
les families senegambianes noves i velles de I'esco/a, per 
informar-les del funcionament de I'escola, en la seva /lengua, 
a través d'un pare del centre, així com la realització d'un video 
informatiu traduil. Calia aconseguir el compromís col.lectiu 
. per . endegar la tasca... pero de nou es van esgrimir 
arguments de tot tipus (no vindran, ja es va fer i no va 
resultar, si tradu'im a la seva lIengua potser també ho haurem 
de fer en castella. .. ). Finalment, i després d'insistir for98 , es 
va acordar tirar endavant amb la reunió i el video tot i que, de 
nou, s'hi seguien trobant més pegues que il.lusions (duplicara 
o substituira la reunió de comen98ment de curs? com 
garantirem I'assistencia ... tampoc vindran ... no resultara. .. qui 

....•.... s'estara al costat de I'aparell de video? ... ) Després de que 
semblava no possible tirar-se enrrera els problemes sorgien 
amb quins "agents" farien de traductors...a "Franja" es 
comptava amb quatre persones pero al Pla de l'Estany només 
amb una ... Es comparteix fon;a la idea de que potser el canvi 
més interessant pot vincular-se a la transmjssió d'informació 
de les reunions per nive/ls que es realilzen a I'octubre. 
S'acorda mirar d'esbrinar la res posta de les families davant la 
proposta i també establir un mínim índex deis continguts que 
hi hauria d'haver, tant a la reunió com en el video, a partir del 
que ja tenen establert sobre la informació inicial a les famílies, 

.. pero incloent o refor98nt allo que s'entengui més convenient. 

::.1·8d~abntdé::::::< Segona sessió de continguts etnograties acarree d'Aliou 
:::f99Ef<·· :.::>:: . .:;::.:. Diao. En aquesta ocasió es tracten la familia ¡la identitat en el 
:»::\/:::(.: .. ::::::~:<;.;< col./ectiu senegambi8. 
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amb els alumnes escolaritzats i el nivell, el tipus de 
comunicació que hi ha establerta i les possibilitats de 
participació com a "traductor", "mediador" o "impulsor" de 
noves propostes de relació i participació amb el col.lectiu 
families. 8'organitza la discussió en tres grups de trebal!. Un 
grup que decidia sobre la importancia de I'escolarització i els 
habits que I'escola vol transmetre als nens i nenes és a dir: 
vincle entre escola i societat. Un segon grup on es discutia 
I'organització i I'estructura de I'escola i un tercer grup que 
treballava la relació famílies-mestres, mestres-famílies. La 
participació va ser óptima, es van anar articulant els 
continguts que s'entenien imprescindibles per incloure al 
video i s'exemplificava amb quines imatges calia acompanyar 
la transmissió d'informació. Així es va poder acabar la sessió 
amb un primer perfil consensuat per grups sobre les 
informacions concretes i les imatges que les havien 
d'acompanyar. Es van incloure molts continguts i molts d'ells 
erencoincidents en el planteig. 8'acorda que per la propera 
sessió els mestres hauran contactat amb els "agents" de la. 
seva cJasse i que nosaltres portare m refós el contingut i les 
imatges del video en els tres ambits treballats, per tal de 
consensuar-lo i establir els dies, 1I0es i moments en que s'hagi 
de filmar, el text definitiu i la posterior traducció. 

En una reunió previa entre els formadors i I'equip es van 
refondre en un únic guió les propostes deIs tres grups de 
treba/l de la sessió anterior. Es distribueix .unacópia del guió 
unificat amb tots els continguts als tres grups de treball del 
seminari, per tal de que es comenti i s'hi realitzin les 
rectificacions que es considerin necessaries. Es realitza la 
posta en comú de les rectificacions i de la proposta 
globalment i s'estableix el consens tinal sobre el contingut i la 
concreció de qui, quan, on i de quina manera tilmem, 
escrivim, traduim, etc. Hi ha un parell de pares que podrien 
fer la traducció tot i que hi ha problemes d'horaris i també 
conceptuals, a I'hora de tradu"ir, i per:. tant caldra una 
preparació previa amb l'Aliou per contextualitzar les 
informacions. Hi ha la proposta de traduir-ho en les tres 
/lengues del col.lectiu senegambia -saraholé, fula i mandinga
com també I'explicitació de que cal pensar en la necessitat 
d'aprovació de la proposta global per part del claustre. A 
I'hora es fera un buidat de material audiovisual ja disponible 
en el centre que pugui utilitzar-se, ara queja sabem quines 
imatges hi volem. 

;:~~strm~ig.de..:··;· ~~:~~~~~x al~lú~O~:;~~ted~~~i~,ttf:~ejae/q~~xt~oH:e~~r:al~ 
..:>.:.~:> lIen uat e ue s'utilitza en el context escola és entenedor er 
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a les families. S'ha mirat de simplificar al maxim, així com de 
refor98r la informació fent-Ia molt concreta i clara. S'estableix 
també la lIengua de traducció després de forces dubtes i 
resistencies: en saraholé. Hi ha certes recances sobre si es 
sera fidel o no en la traducció del que es vol dir perque ningú 
de nosaltres entén el saraholé. S'ha de fer un vot de 
confiam;a. S'estableix un primer calendari de filma ció, deIs 
mitjans i del traductor. A manca de soggeriments concrets i 
per tal d'agilitzar la feina es propasa que la filmació la faci un 
antropoleg, becari de la UAB. El proper dimarts 28 de maig el 
grup de P5 torna de colonies i aniria molt bé poder-los filmar 
amb I'autocar. ParaLlelament s'estan fent els contactes amb 
I'ICE de la UAB per tenir disponibilitat de mitjans per al 
muntatge del video. De moment s'atura la feina: cal el vist-i
plau del claustre. 

~3Qi~e.rh~igd~<::: El text unificat definitiu ha rebut el vist-i-plau del claustre. Es 
19~f3 .. :. ..:: pot tirar dones endavant amb la traducció en saraholé. El 

...... : .... > doblatge el preparara l'Aliou amb un pare del centre. 
" .... " 

.. 

···.1e·d~fJÚnyde. 
:1996::.·<::':~··.· 

. Jornada de filmació de totes les imatges del video, de filmació 
del material audiovisual fix disponible en el centre i filmació de 
la traducció al saraholé. 

Realitzo múltiples contactes amb les institucions per tal 
d'aconseguir I'equip tecnic necessari per al muntatge de les 
imatges í el so del video. Contactes sense resultats positius 
perdiversos motius. 

Cúis:199Slf997: No s'ha pogut resoldre les questions tecniques i burocratiques 
:s~~~rnbredé:·:<; com per poder fer realitat la tasca proposada. Els nivells de 

199~ ..................(¡ :~~~~~ ~.~~v~is~ó~:~!~!~~~~~bs'elare~~~:t:s;~r~~ 
....... .•••• Es celebra la reunió de famílies noves peró ·sense el material 
"' ... :::.....:::.: audiovisual desitjat. Les expectatives del seminari s'en 

'.:.:.>..:::.:: ... ~:. ::.:".:.".>.::.<::::::. ',-
. .. ressenteixen greument. ::,'.-::; . 

?t.(iiúctcibredei.:.···· Primera sessió del curso Aquesta era una sessió dificil. Calia 
19~E>.:: .... :':·.·:. explicar els inconvenients viscuts, tecnics, polítics i 

.::-.::: .........•.•. : ..... administratius ... calia justificar la manca de resultats en el 
.. :.:::.:;::: .•..• : .......... :. moment previst ... calia explicar que probablement no podriem 

'. ,',', ...... '.:'''::,' 
disposar del video tampoc a les reunions per nivells del mes 
d'octubre ... calia a més, explicar que el treball de formació en 
seminaris s"acabava al mes de novembre del 96 i no al mes 
de mar~ de 1997 com estava previst... calia explicar moltes 
coses ue no afavorien massa la ers ectiva de arlar deis 
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Tres Dies Diferents i deis canvis que s'hi podien produ'ir ... Els 
mestres varen explicar la valoració que havien fet al mes de 
juny sobre la tasca feta ... van haver-hi intervencions molt 
dures envers I'equip i especialment envers la meva persona. 
Va ser impossible, en aquest context de tensió, aconseguir 
trobar un dia per comentar amb algún mestre del seminari les 
imatges del video, ja que calia el desplac;ament a ,'EMAV de 
Barcelona i ningú hi estava disposat... Ens vam trobar entre 
I'espasa i la paret. O ha deixavemcórrer en aquell precís 
moment, o ens n'encarregavem la gent de I'equip d'acabar la 
feina comenyada. Desconec si es va decidir el millor pero 
I'acord va ser que abans del proper semínari es feria arribar 
una. copia de la filmació perque poguessin mirar-la i decidir si 
hi havia alguna imatge en concret que no volien que sortís al 
video. Ens van informar del tema deis Tres Díes Diferents 
1997: ''rots aprenem de tots". 

Es realitza un seminari que compta, per primer cop, amb la 
presencia de Teresa San Román, directora del Programa de 
Formació. Tot i que no és, ni de lIuny, el millor moment, sí que 
hem valorat conjuntament la necessitat de realitzar algunes 
explicacions sobre els inconvenients per acabar la feina en el 
plae; fixat que no passen per la meva persona. La sessió va 
ser especialment tensa per tothom. Va iniciar-se amb el 
comentari de les imatges deis video que els mestres trobaven 
massa lIargues o inconvenients per algún motiu" Va continuar 
Teresa San Román informant del perque no es va arrodonir la 
feina el mes de juliol, va fer emfasi especial de que el fre va 
posar-lo ella. El perque esta va vinculat amb e/s objectius del 
programa de formació: és un programa de formació de 
formadors i els formadors havier de ser-hi i no hi eren... Es 
seguira amb el muntatge del video per part meva i d'en Jordi 
Grau, becari de la UAB. El formador i l'Aliou seguiran estant 
en contacte amb el centre per tal de vertebrar mínimament la 
participació de les famílies senegambianes en els Tres Dies 
Diferents del marc; 97. La propera ¡última sessió de seminari, 
de moment fins que no estigui acabat el video, es dedicara a 
mirar les imatges seleccionades del video, col.lectivament. 

18.d~: h()Verribr~ 
:de::1900:·:<:::::i.>: 

La sessió gira entorn del visionat de les imatges filmades. A 
mida que van passant s'informa de les seqüencies 

;.: .. :.:.: .... ::L.·./:;.;:: seleccionades per nosaltres per formar part de la reunió 
:.::.::. :>.:'::.: .. ' informativa i del video d'acollida ... es justifica el perque 

,:: ......... :: :::: . ..... aquestes i no unes altres, es reflexiona col.iectivament sobre 
:," .. ,.,: ..... :: les diferents imatges i moments ... D'alguna manera es posa 

.. <......: en comú el que sera el resultat final d'un producte d'uns 20 
':'.:'.>:~::-::"'> . .-..:::' minuts de durada aproximadament. És el primer cop que s'en 
:;::~.>:::> ...... ::.:. veu af. una materialització. Es recu ra una mica I'ex ectativa 
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en que sigui possible: .. Per part deIs mestres s'ens demana si 
hi hauria la possibilitat de subtitular-lo en catala i així podria 
passar-se a tates les famílies a I'hora. Aquesta demanda es 
valora molt positivament ja que no es separa unes families de 
les altres i es mirara de recollir. 

Malgr~tttobar~n()sJoradeláSegonaFase.$'hanproduH. contéctes.amb.elce~tr~: 
.rs'háé$t~trealitzant·elrT1untatgetedl~i6dél •. vidébinformatii.L •. S'inCloü· pertar)Í;::··.· ••. 
únabreúreferendáalsn10ments.d'ericoi1tredesdeln1esdefebrerde·1991,·:····· 
~~I~pr~\li~t()$(j:~qufalmesd'octúbr~d~1997. .. ... . .. . .. 

... ' ... ' ,,:.,:,,:'. ::: ~: : ',', . 

'.:.~: .. '.>: ............... ~'.:" ,'. '.' ' .. ' .... : :. .:: ': ', .. ~. : .::: . : .. : 
. '. : . . .' .' '. . . . .' .' . 

A través del formador sé que s'esta trebal/ant molt i molt bé 
per a "recaptar" pares i mares en els tal/ers deis Tres Dies 
Diferents. Tenen un programa establert sobre activitats 
diverses de les diferents cultures que es troben a I'escola. 
Pensava visitar-los perque m'alegrava enormement que 
s'hagues aconseguit una mil/ora de la comunicació amb les 
famílies i, optimament, seria d'esperar també, una mil/ora deis 
vincles i les relacions amb el/es. Pero, agradablement per a 
nosaltres, I'escola ens ha convidat, tant a la directora del 
Programa com a mi, a assistir-hi. S'em proposa de filmar 
algunes de les activitats per mirar d'incloure-Ies en el video, ja 
que encara hi sóm a temps. El temps ha ajudat a aminorar les 
tensions amb que haviem acabat els seminaris i espero que 
ajudi a objectivar i a valorar positivament la feina realitzada. 

Assistim als Tres Dies Diferents. La rebuda i el nivel/ d'entesa 
són positius. He aconseguit camara i filmador. Podem 
incloure imatges de la participa ció de les families 
senegambianes als tal/ers. Primer precedent a la zona sobre 
tal/ers interculturals en que les families senegambianes 
participen en I'organització. Al darrera hi ha una minuciosa i 
pacient tasca de contacte per part de I'equip directiu del 
centre. S'els ha visitat als domicilis, s'els ha conegut, explicat 
la proposta i conven<;ut... i el resultat és immillorable en 
termes de participació. E/s hi fem saber, els felicitem 
obertament i els encoratjem a continuar. Potser és el punt 
d'inflexió que es necessitava. És la possibilitat real de fer un 
pont cap a la mil/ora de la comunica ció i la relació amb les 
famílies. És la possibilitat real de tenir un poder de 
convocatoria elevat a la reunió de comenqament de curs amb 
les famílies noves. Acordem que tomarem a veure'ns a finals 
de curs, per veure plegats el video definitiu i acordar els 
termes de la reunió de pares. I un altre dia per avaluar el 
conjunt del trebal/ al I/arg deis dos cursos academics. 

Seguim amb el muntatge de les imatges del video i el 
doblatge i subtitulació, no sense problemes tecnics 
d'ada tació deis a arel/s als e ui s de filmació ue hem fet 
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......... servir, no sense la sensació de que és una historia 
interminable. 

}m~i~~jJ~Y:.1~97·:···.··. Sessió prevista per visionar conjuntament el video d'acollida i 
establir els parametres de la reunió de comengament de curs 
1997/98. Esta previst també entregar els guions per a 
I'avaluació de la tasca realitzada. 

;~~4~~t~~~s.i :r~~i~lt~ ~~~~:a~:~e~~~,~~'a~:,~a;r:s~~'c~d~~nd~~~~n~! 
..~::.:-.:~'>::': .• traductor per I'aclariment de dubtes o el que calgui. 

i~~tID~~~~*Y} ;~s:~~~:~~:a;~~~~ ~~~~~~a~:f~~~!~~:~:i~~~~~ 
.• /:\:: ... :':(?:<.> de final de curso Reflexió al voltant de les incidencies que es 

";:.: ..... :'.::: .'. \U;/::: preveuen poden donar-se en el context escola, tant en relació 
.. -:::::::.: .'. .... . . . '. .... a la comunicació i la millora de les relacions families-centre, 
.. \:.\ .. "})":'" :.: .. /:: .. » com en la participació de les families senegambianes a la 

: •... :... vida escolar. 
::: 

Dinamica de treball. 

Ha estat difícil establir dinamiques participatives de treball: Els nivells de 

participació .óptima s'han aconseguit quan ens hem distribuít per grups per 

discutir els continguts concrets del video informatiu a les families. Treballar en 

tres petits grups ha facilitat la lliure expressió de les discrepanCies i opinions 

deis diferents membres, si més no, de bona part d'ells. 

Les sessions de reflexió i analisi col.lectiu de tot el seminari han generat 

dos tipus de dinamiques: una desorganitzada i espontania, que comptava amb 

for9a participació pero que afavoria a I'hora petits comentaris entre dos o tres 

persones del grup, que entorpien I'entesa col.lectiva. Aquest tipus de dinamica 

de treball ha estat present en la majoria de sessions. Ha estat una estrategia 

utilitzada per eximir-se de compromisos concrets que s'ha produit cada vegada 

que estavem a punt d'assolir consens o d'obtindre un acord. Un segon tipus de 

dinamica que, podriem enomenar "ordenada" més que organitzada, on primava 

I'expressió d'un pare" o tres de persones, quan no d'una sola' persona, i el 

silenci de tota la resta. Aquest segon tipus de dinamica s'ha generat quan ha 

calgut manifestar discrepancia envers les propostes o el funcionament de 
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I'equip coordinador, o bé quan ha calgut prendre les decissions concretes de 

canvi, de manera que no era facil esbrinar el grau de consens real deis acords. 

D'alguna manera les dinamiques creades en aquest seminari responen a 

la dinamica establerta en el propi centre pel que fa a la presa de decissions. La 

majoria deis membres deleguen en uns pocs les decissions, implicant per tant, 

la delegació del compromís de canvi. Uns quants no expressen la seva 

discrepancia pero es resisteixen murmurant i presentant inconvenients for98 

sovint. Uns pocs assumeixen el compromís, el canvi i de retruc la feina que de 

tot plegat s'en deriva. Cal reconeixer I'esfor~ fet per algunes persones per 

manifestar-se, tot i que fora en direcció contraria a la tendencia general, que 

s'han trobat la majoria deis casos, en solitari. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que les nostres pro postes s'han 

formulat en la línia del consens obert, expressat col.lectivament, de manera que 

si calia dedicavem més temps a la presa de decissions, pero participavem -tant 

els formadors com l'Aliou i jo mateixa- del convenciment de que era 

imprecindible recollir al maxim el sentir de tot el grupo Aquesta manera de 

plantejar les discussions i les decissions ha generat inseguretat en alguns 

casos, a persones que no hi estan massa acostumades. Hi ha en el centre una 

tradició molt dirigista per a la presa de decissions, que es justifica en nom de 

I'eficacia i a la que s'ha ha acomodat quasi tothom, afavorint la no co

responsabilització. És com si poques persones s'ho miressin tot com si fos 

"seu" i la majoria s'ho mirés de lIuny, com si no fos cosa seva. 

Un altre aspecte que entenc rellevant és la resistencia a reconeixer la 

propia individualitat davant de qualsevol tema que es proposés recollir per 

escrit. Sabem deis inconvenients per obtindre del col.lectiu docent 

documentació escrita, pero demandes molt concretes que garantien I'anonimat 

i que no representaven la redacció de cap informe, han estat molt difícils 

d'aconseguir. Aquest tipus de comportament el vinculo a una menysvaloració 

del propi coneixement i de la propia experiencia empírica, a la percepció de la 

poca rellevancia teorica amb que es pensa qualsevol petit aconteixementque 

tingui IIoc dins de I'aula, en definitiva, a la poca competencia professional amb 

que alguns mestres es pensen a ells mateixos, front a d'altres companys o 
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d'altres professionals. També és cert que cal tenir present la inseguretat que 

provoca haver de resoldre la quotidianitat amb alumnes i famílies de cultures 

molt diferents, de les que poca cosa saps i no saps ben bé com fer-ho per 

saber-ne alguna cosa més. 

També hem de pensar que la formació en seminaris es pensa 

habitualment com un rebre informació, més que no pas com una implicació 

personal en el canvi d'aspectes concrets de la vida escolar. La pro posta de 

seminari que hem desenvolupat exigia un grau de compromís individual i 

col.lectiu imprescindible per a I'acció que no és una demanda freqüent. Malgrat 

tot, el desequilibri en el compromís ha estat la característica dominant de tot el 

procés. 

Cal també fer esment a que, ben aviat el recel inicial es va convertir en 

confianc;a. Un cop la confianc;a havia quallat mínimament esdevé un punt 

d'inflexió negatiu -febrer 96- en que es perd part de I'interes i de la percepció 

possibilista de canvi en algún aspecte, afavorit per la dificultat d'entesa en la 

coordinació peró també per la pressió que s'exercia cap al compromís concret 

per part nostra. Va costar tornar a remontar la predisposició de partida i un cop 

aconseguida, arrodonit el compromís, arrodonida la proposta i els continguts de 

la mateixa, arrodonida la filmació i els contactes ... un cop assolida la dinamica 

óptima de participació ... ens vam trobar amb les mans buides. 

Remontar altra cop I'expectativa i la il.lusió ja no era possible, al menys 

en un plac; curt de temps. La realització deis Tres Dies Diferents és un indicador 

de que s'ha continuat pacientment la tasca de rependre I'expectativa, és el punt 

d'inflexió positiu que es necessitava per tornar-se a il.lusionar .. ~ el passi del 

~ideo a les families al setembre del 97 ha de permetre consolidar el camí 

d'obertura a un nou món escolar que ha de comptar amb els senegambians. 

Que no reverteixi en entusiasme és previsible ja que formara part d'una realitat 

que s'hagués volgut temporal i no ho sera. Peró el que sí s'haura aconseguit, 

com a mínim, -aquesta és la previssió i I'esperanc;a- és fer saber a les famílies 

que s'els té en compte, que són ben rebuts i que s'esta disposat a acollir-Ios. 

Resultats en relació als objectius del seminario 
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Tenint en compte els objectius generals i els objectius específics del 

seminari, i des de la perspectiva que tenim al mes d'abril de 1997 un cop 

celebrats els Tres Dies Diferents, podem dir que s'han assolit bona part de 

resultats. Els objectius específics assolits del primer objectiu general (Millorar la 

comunicació amb les famílies senegambianes del centre) ho són en tant i que 

acabaran essent realitat d'aquí a poc temps. Els relatius al segon objectiu 

general (Coneixer alguns aspectes culturals concrets de les famílies 

senegambianes per millorar la comprensió deis seus comportaments i actituds), 

s'ha assolit en bona mesura. Anem per passos: 

S'han assolit positivament els objectius específics 2.2. Coneixement 

d'aspectes culturals concrets en relació a l'alimentaci6, la salut, les relacions 

entre pares i germans i la relació amb la comunitat d'orígen, el 2.3. 

Coneixement de trets culturals específics centrals: la religió i la família, i el 2.4. 

Vinculació d'aquests continguts culturals amb les seves expectatives 

d'integració a Catalunya i amb la situació concreta del col.lectiu de 

senegambians al Pla de l'Estany. S'ha assolit en bona mesura pero amb 

dificultats importants en tot el procés i actualment encara en procés de 

finalització per part de I'equip de la UAB, I'objectiu específic 1.2. Realització 

d'un video informatiu, de curta durada i traduit al saraholé, per a reforQ8r les 

informacions donades verbalment i per escrit, a la reunió de comenqament de 

curs,. Malgrat haver treballat alguns aspectes relacionats amb la darrera part 

del seu enunciat, entenc que no s'ha assolit I'objectiu específic 2.1. 

Aproximació al concepte de cultura, a la transmissió de la cultura i la seva 

relació amb el context escolar, degut en bona mesura a la mateixa dinamica del 

seminari i a la priorilzació per part deis seus membres deis temes més concrets 

de la cultura saraholé. En quan a I'objectiu específic 1.1. Realització d'una 

reunió informativa per a les famílies senegambianes de I'escola, a 

comenqament de curs, no s'ha assolit perque no es va disposar del video en el 

moment esperat. Tot i així, és un objectiu que s'assolira a comenyaments del 

proper curs 97/98 i durant el procés del seminari s'han reformulat continguts 

informatius, així com el lIenguatge per a transmetre'ls. 
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Pel que fa a la incidencia en la proposta de centre de I'assoliment de tots 

aquests objectius¡· sembla ser que sera positiva. A partir de viure els Tres Dies 

Diferents i de percebre una major receptivitat, al menys per part de I'equip 

directiu,envers les famílies senegambianes, és de suposar un efecte a mig

lIarg termini de les reflexions encetades en aquesta fase. La continuitat penso 

que dependra en bona mesura, de I'exit pe la reunió de primers de curs, tant 

pel que fa a I'assistencia de les famílies com pel que fa a I'efecte que pugui , 

generar el video en saraholé per a les mateixes families. 

És depreveure la possibilitat d'aplicar en d'altres contextos el material 

fruit del seminari del Pla de "Estany.Que coneguem ás el primer video traduit a 

la lIengua de les families saraholé i subtitulat en catala que inclou una edició 

d'imatges i só vinculades a la quotidianitat escolar. a partir d'un guió estructurat 

i articulat amb la reunió informativa de comenc;ament de curso Desconec I'ús 

que s'en pugui fer, pero si más no, com a model per a d'altres propostes 

semblants en !'ambit de I'acollida d'immigrants, pot ser de gran valor. Al menys 

servira de marc a partir del qual millorar allo millorable, rectificar i perfilar un 

producte más adeqüat,o més adeqüat segons els casos. També és una· 

experiencia útil en I'ambit de la formació, tant de formadors com deis mateixos 

mestres, i tant pel que fa a tot el procés d'elaboració·de continguts, com pel que 

fa al de realització de !'edició, com pel que fa a la seva exhibició en les reunions 

amb les families. 

Valoració. 

El procés seguit a la zona del Pla de l'Estany és, des del meu punt de 

vista en termes generals j malgrat les dificultats que he anat explicant, un 

procés positiu. Positiu pel que fa a una millora considerable del coneixement 

sobre el coUectiu senegambía per part deIs membres del seminario Positiu 

perque aquesta mmora ha revertít en una major tranquilitat deis mestres a I'hora 

d'abordar les relacions, tant amb les families com amb els nens ¡nenes 

escolaritzats. Positiu perque a partir deles reflexions i I'analisi, s'ha assolit un 

nivell de concreció suficient com per articular una proposta d'acollída a les 

families senegambianes. Positiuperque s'ha fet entre els mestres del seminari, 
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un esforg molt important de síntesi deis aspectes més rellevants de la Institució 

escolar i de la vida quotidiana a I'escola, que es voJen transmetre a les noves 

families ... i finalment, perque s'ha assumit el compromís coLlectiu -del seminari 

pero també del claustre- de realitzar un video informatiu sobre ¡'escola per a les 

families senegambianes, traduIt al saraholé, amb la intenció de millorar la 

transmissió d'informació a la primera reunió del curso Positiu, perque a hores 

d'ara, ja fora de la segona etapa del Projecte de Formació i, per tant sense 

seminaris al centre, -marg 1997- s'han realitzat els ''Tres Dies Diferents" 

(activitat que es fa cada curs i que gira entorn d'un tema monografic, en la qual 

hi participen tots els alumnes de I'escola i algunes famílies), al voltant del tema 

"Tots aprenem de tots" i s'ha comptat per primera vegada, i després d'un esfon; 

molt considerable de contacte amb les famílies senegambianes per part de la 

direcció del centre, amb la participació en I'organització deis diferents tallers i 

activitats, d'un bon nombre de mares senegambianes de l'escola. I no només 

aixo, sinó que la voluntat del centre ésdonar continuitat a aquest vincle, mirar 

que cada cop més les famílies senegambianes de I'escola deixin de ser una 

realitat viscuda amb resignació, per passar a ser part activa de la comunitat 

escolar. 

Tot i així, no s'han produit canvis en I'ambit de pensar als senegambians, 

subjectes culturals com cada un de nosaltres. Aquest és un aspecte que no ha 

estat possible introduir al seminari. I probablement impliqui una posició de 

partida a I'hora de fer propostes a les families, que els posiciona molt aprop 

d'un estereotip cultural que els desposeeix importantment de criterio En aquest 

sentit, no hi ha hagut un procés de formació de mestres com a les altres dues 

zones. 

També he de dir que el procés viscut al Pla de l'Estany ha estat 

especialment punyent per a mi, especialment perque no coneixia com és 

I'assessorament en centres en tant que responsable del procés de formació, i 

en tant que representant institucional a I'hora. Les connotacions que aixo 

implica i la responsabilitat que s'en deriva tant pel que fa als formadors com als 

membres del seminari. Com pels compromisos que podía adquirir envers el 

centre. M'he precipitat en veure possible disposar d'un material del que en 
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desconeixia el procés d'elaboració -el video- en només tres mesos. 

L'aprenentatge més important que penso que he realitzat és el de saber 

reconeixer fins on he d'arribar en les pro postes d'intervenció com a membre 

d'un grup més ample, i al mateix temps, el de saber que tinc el deure i el dret, 

com a formadora i com a responsable en I'obtenció d'uns resultats de formació, 

d'exigir certes qüestions a qui correspongui, quan correspongui. 
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SEGONA PART - CAPiTOL 111 

\:}/\))c/rttf;/····.·.·.··V/ •• · ...... ··.·.··.··>·.·.····\ ................................................................. . 

"Primero que nada, si hay un concepto de significados relevantes, 
entonces habrá un concepto de significados no-relevantes. Y si hay un concepto 

de significados no-relevantes, entonces habrá un concepto de significados legitimas. 

El centre. 

De modo que en los significados relevantes 
se halla implícito el hecho que algunos son legítimos y otros no legítimos. " 

(Bemstein, 1990:51) 

Cinturó de Barcelona és un centre assignat a la zona de compensatoria 

de la formadora. Ella va fer-ne els contactes, va explicar de que es tractava la 

proposta i va fer moure els fils· perque I'entesa fora possible.Primer hi van 

. haver -hi algunes racanees ja que la proposta es referia a relacions 

interculturals i el seu interes girava al voltant del treball de les diferencies, 

sense circumscriure-Ies a les diferencies culturals. Després de parlar en alguna 

ocasió telefonicament amb la formadora per anar -li aclarint els dubtes que el 

claustre havia manifestat, van accedir a tirar endavant la col.laboració ·amb el 

programa, sempre i quan I'equip de la UAB acceptés que la participació fós de 

tot el claustre. 

Una de les condicions per a la participació en els seminaris, era la 

volúntarietat. La decissió, per tant, era individual. Si hi havia un grup de 

persones interessades es podia tirar endavant. El que passa és que al Cinturó 

de Barcelona hi havia I'acord de claustre, de que totes les activitats de formació 

que es fessin al centre, eren d'assitencia obligatoria per tothom, a fi i afecte de 

garantir-ne el seguiment posterior, de garantir que ningú es "despengés" de les 

propostes que s'en poguessin derivar. Aquest tema va valorar-se entre els 

membres de I'equip i especialment per part de Teresa San Román, fins que 
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fina/ment hi varem accedir. A partir d'aqui, entrem en contacte i comencem la 

feina. 

Es un centre d'una sola Hnia, des de P3 fins a 8e el curs 95/96 i de P3 a 

6e amb un grup de 8e el curs 96/97. El claustre el componen quinze persones. 

L'equip directiu, . el componen tres persones, directora/r, secretari/a i cap 

d'estudis. Hi ha un coordinador per cicle, una mestra d'educació especial i 

I'especialista d'educació física. La ratio alumnes/mestre per aula ás d'uns vint-i

dos alumnes per mestre. Hi ha for9B vinculació.amb les institucions educatives 

del barrí, com ara el Centre de Recursos, I'EAP, la Casa de l'Arbre, etc. 

Compten amb una AMPA for9B activa que promou activitats extra-escolars i 

que recalza en gran mesura les iniciatives del centre. 

Cinturó de Barcelona ás un centre creat al 1983 en un barrí periferic de 

la ciutat de Barcelona. Es una de les nou escoles públiques del barríi ás I'únic 

centre de tots nou, on es fa immersióal catala des deis seus orígens. De fet, 

. els membres del claustre varen ser seleccionats par a tal ti. Es tractava d'una 

proposta de centre que requeriadel canvenciment deis seu s membres, ¡más 

tenint en compte el context en que s'inseria. El barri, castellanoparlant en un 

. 75% de la població adulta, acull majoritariament immigrants de la resta de 

l'Estat Espanyol, de nivel! socio-ecanomic mig-baix, poc qualificats. L'aparició 

de ('escoJa· al barrí va fer· que la distribució deis alumnes es modifiqués en 

relació a les dues escoles públiques preperes de la zona. Al Cinturó de 

Barcelona hi ha poca matrícula de nens i nenes magrebins (10% sobre el total 

d'alumnes), mentre que els altres dos centres escolaritzen percentatges molt 

más alts. Poe a poc, el prestigi del centre es va anar coneixent en el barrí. Se 

sap que és una escota "diferentll, que es treballa amb els nens i nenes des 

d'una perspectiva oberta, pluralista, progressista i participativa, que els nivells 

de participació de les families deis alumnes ás optim ... tot i així, al centre les 

taxes de tracas escolar són for9B elevades. Més del 30% deis alumnes no obté 

el titol de Graduat Escolar. 

En relació al col.lectiu magrebí (un 10% del total d'alumnes) no n'han 

tingut mai d'incorporació tardana. els que han comen9Bt al centre de más 

grans provenien d'una altra escola. Actualment hi ha un repartiment de 
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germans, alguns nens i nenes magrebins de parvulari, tenen als seus germans 

grans en un altre centre del barrio No han tingut cap. alumne magrebí que hagi 

comenc;at i acabat I'escolarització amb el/s. Els pocs nens magrebins que 

arriben a 8e no obtenen el titol de graduat escolar. En canvi el centre acull una 

majoría d'alumnes fills d'immigrants interiors (70% deis adults del barri són 

immigrants tot i que els nens i nenes han nascut al barri en un .95% 

aproximadament), alguns alumnes gitanos i un bon nombre d'alumnes 

catalanoparlants. Des de fa pocs cursos han comenc;at a escolaritzar nens i 

nenes xinesos. 

L'equip de la UAB. 

la tutorització etnografica I'ha realitzat luis Miguel Narbona, antropoleg 

per la UB, especialitzat en el coneixement del col.lectiu magrebí, en concret de 

la zona de Viladecans. El fet de que els immigrants magrebins del barrí 

procedeixin de les mateixes zones que els immigrants instal.lats a Viladecans, 

ha permes donar informacions concretes sobre els seus I/ocsd'origen de bon 

comenc;ament, i ha facilitat la comprensió inmediata de certs comportaments. El 

luis Miguel ha realitzat prospeccions de camp al barri, contactant amb les 

. famílies i associacions esportives i socials de diferent tipus. 

les relacions entre la responsable de zona i I'etnograf han estat i 

segueixen essent moltpositives. Des d'una perspectiva professional hem 

coincidít en els plantejaments teorics realitzats al seminari, en els moments 

más o menys convenients per a realitzar segons quines propostes, en els 

objectius de fons de tota la proposta de formació. Pero de fet, les dues tasques 

-etnografía i coordinació del seminari- han tingut pocs moments d'encontre. Un 

factor forc;a decissiu en aquest sentit, ás el fet de que les preocupacions i 

interessos del seminari no s'han vinculat estrictament al col.lectiu magrebí. Tot i 

que hem treballat plegats en tot moment, el trebal/ s'ha centrat más en el 

procés del seminari que en el col.lectiu magrebí específicament. El seminari del 

Cinturó de Barcelona permetia la possibilitat de no circumscriure la perspectiva 

intercultural a unes minoríes concretes sino d'ampliarles a grups d'origen molt 

divers i procedencies culturals más o menys desconegudes (des de gitanos a 
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magrebins, passant per immigrants de I'interior de ,'Estat o catalans 

castellanoparlants per exemple),' ¡aquesta oportunitat s'ha recollit. Es en 

aquest sentit que penso no s'han aprofitat totes les aportacions que el Luis 

Miguel podia haver fet. 

En Luis Miguel ha intervingut fonamentalment en les primeres sessions 

amb informacions sobre les condicions en origen, el sistema educatiu al Marroc 

i les expectatives d'emigració. També sobre la situació d'assentament en destí i 

sobre dades concretes de I'immigració a la ciutat. També ha informat deis 

nivells d'associacionisme deis nois i noies, així com de les penyes futbolistes 

del barri, de les trobades al "mur" entre bandes ¡deis fanzines, en la línia de 

documentar algunes . generalitzacions del seminari sobre la conflictivitat del 

barri. 

La meva presencia ha depassat les sessions de seminari establertes 

inicialment. Cinturó de Barcelona era una zona de seguiment intensiu de 

"segon grau", és a dir, que les reunions de seminari es realitzarien un cop al 

mes i no cada quinze dies -cas deis seminaris del· Pla de l'Estany i del Barri 

Ghetto-. La disminució de temps entre seminari i seminari, va imposar-se quan 

s'acostaven les Jomades sobre la Diferencia -juny 96-; i després a finals de la 

Segona Etapa, realitzant trobades cada tres o fins i tot cada dos setmanes. 

També m'he reunit amb en Luis Miguel i els formadors abans i després deis 

seminaris, per preparar-los, comentar-los i valorar-los, i per preparar el 

següent, sobretot en termes d'intencions i d'objectius a assolir a cada sessió. 

El Cinturó de Barcelona m'ha requerit molta dedicació perque les 

propostes teoriques de fons havien de compatibilitzar-se amb una prudencia 

extrema per no aixecar susceptibilitats en relació a la seva feína. Calia mantenir 

els nivells d'implicació i d'organitzacíó que els mestres teníen per costum 

assumir i fer que s'acabessin questionant les seves propies conviccions. 

Conviccions que no eren segregadores, intolerants o poc respectuoses amb la 

diferencia. Només que amb segons quines diferencies, aixo no era ben bé així.· 

Al Cinturó de Barcelona, la tasca ha tingut una dificultat diferent a la de les 

altres dues zones. Al Pla de l'Estany i al Barrí Ghetto, la convicció de que calia 

. canviar algún aspecte de la proposta de centre, la necessitat' de que calia fer 
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reajustaments per acollir i donar sortida a la situació amb que es troooven -tot i 

ser molt diterent la situació a les dues zones- es manifestava ja en els primer$ 

interessos que els seminaris van explicitar. Al Cinturó de Barcelona, no. El 

claustre del centre partía d'una bona dosi de seguretat en la seva proposta 

escolar i els desajustaments i conflictes els circumscrivia a I'alumnat ¡les seves 

families. No era un claustre preocupat per el/s mateixos, sino pels usuaris del 

centre. 

Aixo ha significa! orientar diferencialment la feina, la metodologia i fins i 

tot els continguts, pero especialment els objectius, no els del seminari, sino els 

objectius de formació per tal d'arribar a experiencies que compartissin les 

propostes de I'equip de la UAB. En aquest cas el que calia també era "donar-U 

la volta a la truitatl
, que els mestres s'ho miressin diferent, pero la diferencia 

central era que hi havia una major articulació teórica en la justificació de les 

seves posicíons, que I'elevat grau de participació de la majoria de families del 

centre. garantía bona part d'aquestes posicions. També, que hi havia entre els 

mestres I'habit de questionar-se les situacions, les propies propostes, de 

reflexionar per millorar I'adeqüació de les seves demandes. Havien realitzat 

durant dos o tres· cursos abans d'arribar nosaltres, un seminari al voltant de la 

coeducació, que havia millorat la percepció de que es treballava for98 bé ... 

Participaven en la seva majoria, de la convicció que calia donar elements als 

alumnes i les seves families per tal de que milloressin ... en la Hnía del que ells, 

el claustre, pensava que s'havia de millorar... Es. pensava, de manera 

generalitzada, que havien d'ensenyar als nens i nenes i a les seves families a 

ser més respectuosos amb la diferencia deis altres nens ¡nenes ¡les seves 

families ... que havien d'utilitzar més el dialeg í que no havien de ser prepotents, 

buscaraons o intolerants. Pero no es pensava que, d'aquesta manera 

s'estiguessin menysvalorant les seves capacitats d'entesa, de negociació, de 

dialeg. S'els desprovela de criteri i de "mires" en relació a I'aprenentatge que 

significa valorar la diferencia com a riquesa. No s'adonaven de que 

implícitament, els estaven rebutjant i que les families i els alumnes podien 

percebre la discrepancia entre el discurs i el comportament deIs mestres... Es 

percebia una oposició entre la proposta escolar i la proposta educativa de les 
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families, i s'entenia la primera com més adeqüada. Hi havia dones, una 

jerarquització cultural molt compartida. que es vinculava també amb les 

expectatives socials i amb els nivells de conflicte al barrí. Un altre element 

diferencial del Cinturó de Barcelona és que el claustre es presentava molt més 

compacte, sense fisures ni discrepancies aparents, ningú capitalitzava les 

. iniciatives ni tampoc ningú contradeia a ningú en les seves intervencions. La 

propia vulnerabilitat no es manifestava en cap sentil. 

La tasca al Cinturó de Barcelona era, en principi molt concreta i 

acotada, pero fins que no s'han assumit elements clars en relació a la propia 

vulnerabilitat i, per tant, a la possibilitat de no posicionar-se en el cim de la 

jerarquia cultural que implícitament es realitzava, han passat 15 mesos, moltes 

reflexions, un nivel! d'interes i d'implicació optims ¡(Soto, 1996a) una preciosa 

experiencia compartida. Tot plegat ens ha portat a assolir aquella "volta a la 

truita" imprecindible per abordar, a finals d'aquest curs 96/97 unes jornades 

sobre el conflicte des d'una perspectiva que no té res a veure amb la de 

. partida. Ara ja no hi ha I'agosarament d'allic;onar a les families ja que s'ha 

acabat instal.lant en el seminari "una saludable inquietud''. al menys en aquest 

sentil. 

Els formadors. 

Els formadors han estat dues persones. El formador és professor de 

secundaria en un Institut del mateix municipi i la formadora és mestre 

d'educació compensatoria des de fa uns anys, tenínt assignada una zona a la 

que el centre del Cinturó de Barcelona hi correspón. El seu interes i motivació 

per treballar la millora de les relacions interculturalsen el mare escolar ha estat 

una constant, s'han implicat sempre de manera professional j també personal 

en el seminari, essent la seva presencia estable ¡tranquila, especialment 

receptiva j sistematica. EII no coneixia el centre pero ella el coneixia molt bé, ja 

que li correspón fer el seguiment des de compensatoria, i un cap per setmana 

esta al centre des de fa temps. 

Els nivells d'entesa entre els dos formadors penso que han estat i 

segueixen essent optims. S'han respectat molt, cap deis dos s'ha esmunyit en 
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cap moment de les tasques assignades, cap deIs dos ha deixat de compartir 

amb l'altre la responsabilitat de la seva formació. a I'hora que compartien també 

la responsabilitat deis plantejaments al seminari, la preparació de les jornades 

sobre la Diferencia, la presencia a les jornades, la tilmació del que s'hi anava 

fent, I'organització de tota I'informació -que era molta i diversa- per tal de 

presentar I'experiencia a les Jornades de Formació. que en el marc del 

programa es van realitzar el 14 i 15 de juny de 1996. Han treballat molt i molt 

bé. I ho han posat de manifest en diverses ocasions alllarg de la Segona Etapa 

: i també a la Tercera Etapa, pel que fa a I'inclusió de continguts al currículum. 

També estan realitzant plegats una tasca d'assessorament a un centre de. 

Primaria rentabilitzant al maxim els aprenentatges assolits en el marc del 

programa de formació. 

El fet de que hagin estat dues persones no ha presentat dificultat a 

I'hora d'individualitzar la formació, ja que els dubtes, les impressions, les idees 

concretes de cada ú s'han pogut expressar amb tranquilitat, sempre. De fet, les 

seves posicions previes de partida eren molt properes, i a más, s'han explicitat 

. des del primer moment, encara que ti era más facil a ell que no pas a ella, per 

qüestions de caracter. Penso que el respede i I'espontaneitat han estat 

característiques de les nostres trobades. Hem compartit els plantejaments, les 

intervencions, les valoracions. De vegades tots tres, de vegades dos de 

nosaltres, pero sempre hem estat en contacte. 

Ens hem trobat abans i desprás de les sessions, entre sessions hem fet 

en algún cas, trobades extraordinaries, especialment amb motiu de la 

presentació de I'experiencia a les jomades de formació del junyde 1996, pero 

no nomás. Ens hem reunit per preparar seminaris, per enregistrar "experiencia 

en les pautes del Banc de Referents dissenyat per membres de I'equip de la. 

UAB. Ens hem trobat en les activitats que es celebraven en el marc de les 

Jomades sobre la Diferencia a I'escola, i passat el període "formal" de 

seminaris de la Segona Etapa, hem continuat assistint tots a les reunions amb 

el claustre del Cinturó de Barcelona, per preparar les Jomades sobre el 

Conflicte del juny de 1997, vOluntariament, perque sthi han implicat, perque 

estan aprenent. la formadora ha estat la más prudent de tots dos, degut en 
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bona mesura, al grau de coneixement que tenia de I'escola ¡del barrio 

Coneixedora com era d'alumnes i mestres del centre, ha ofert el contrapunt 

imprecindible per' no malmetre les bones predisposicions deis membres del 

claustre i, al mate ix temps, fer-nos més conscients deis nivells de discrepancia 

iriterns, malgrat les aparences. També ha fet de "pont" amb altres institucions 

educatives del barri, facilitant la col.laboració en relació a les Jornades de la 

Diferencia, entre moltes altres aportacions. També, de cara als membres del 

seminari, era la persona de referencia; la persona coneguda i que els coneixia 

a ells i als seus alumnes i families, pero amb la distancia suficient com per no 

haver-se d'implicar en les dinamiques internes. Aixo ha representant un 

aventatge ciar que en cap moment ha dificultat la feina, sino al contrari, ,'ha 

facilitat enormement. 

Entre els dos s'han repartit les feines de recollida de signatures pel 

control de I'assistencia i realització de les actes de cada sessió. Entre els dos 

també, s'han repartit les feines i s'han reunit quan ha calgut presentar algún 

aspecte de I'experiencia del seminari en el programa deformació. Han 

respectat molt el que jo anava proposant, sense deixar de dir el que en 

pensaven, han tingut sempre una actitud immillorabJe per a ¡'aprenentatge, una 

voluntat d'entesa i una predisposició a la crítica molt lIoable. Tot plegat fa 

d'aquests dos formadors un bon tandem. Han estat disposats a patir, de 

vegades, les crítiques d'altres formadors del Programa de Formació, pel fet de 

tenir cert protagonisme en més d'una ocasió. Protagonisme que responia a 

propostes fetes per I'equip i que mai s'ha trasllu'it ni en el seu comportament, ni 

en les seves expressions o actituds. Penso que tenen, tots dos, cert grau 

d'humiltat que els fa especialment accessibles i a l'hora, la suficient valentía 

com per manifestar elsseus criteris encara que discrepin deis de la majoría. 

Penso també que tenen clars els objectius últims d'una millora de les relacions 

interculturals, que tenen recursos i propostes propies. He trobat en eUs 

recolzament i confianc;a. Ens hem entes molt bé i penso que n'hem apres molt 

els uns deis altres... Ens hem escoltat. Hem compartit aquests dos anys, com 

companys i com amics. 
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Tots quatre, ells, en Luis Miguel ¡jo, hem fet un bon equipo Hem passat 

plegats estones de tot tipus, de vegades tenses per redefinir el procés al 

seminari, de vegades esgotadores per acabar de posar-nos d'acord, de 

vegades embolicades per desfer I'entrellat del que portavem entre mans, pero ... 

mai avorrides, sempre agradables i engrescadores. Hem compartít patiments i 

complicitat, papers ¡fotocopies, reunions i desplac;aments ... entrepans de truita 

i un bon grapat de rialles. 

Els membres del seminario 

Els membres del seminari són tots els membres del claustre, un total de 

quinze persones. Des de la primera sessió de presentació la participació s'ha 

mantingut amb molta regularitat, tot ¡que els nivells d'implicació han estat 

diferencials segons les persones, a mida que avenyavem en el procés de 

formació. Cal dir pero, que una de les característiques deis membres d'aquest 

'seminari és que estaven molt acostumats a discutir ¡'consensuar les mesures 

del centre,' a reflexionar-hi, a aprofundir-hi... a treballar de valent. Aquesta 

particularitat s'ha reflectit de bon comenyament a totes les sessions, ja que 

portaven sempre les propostes forya elaborades, establien concrecions tan en 

termes d'objectius com de continguts i d'activitats amb els nanos ... eren un tot 

compacteon era difícil ''fer-hi un forat" que questionés, no el seu trebal! 

concret, ni les concrecions per al treball de la diferencia, sino la perspectiva de 

partida que bebia d'uns presuposits que eren els que calia canviar. 

Els membres del seminari tenen una mitjana d'antigüitat al centre d'uns 

set anys. Hi ha dues persones que pertanyen al claustre des deis, seus orígens 

-dotze anys el curs que varem comenc;ar 95/96-, quatre persones que fa menys 

de quatre anys que hi són -una d'elles acabada d'incorporar al setembre del 95-

i nou persones que fa entre deu i sis anys que hi pertanyen. De bon 

comenyament, qui feia de portaveu per explicar les decissions i acords presos, 

era la directora amb algunes intervencions d'altres membres que feien 

aclariments o reforyaven les explicacions que ella feia. Poc a poc varen anar-se 

manifestant més opinions i el tercer seminari va acollir-ne una que va ser 

especialment aprofitada per mirar d'encaixar-hi els primers dubtes. Es 
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plantejava per primer cop la dicotomia esco/a/casa, l'oposici6 que pensaven 

que representava la proposta escolar en relaci6 a la familiar... "e/s nens arriben 

aquí i es posen la disfressa ... quan surten se la treuen ... ", /leal adeqüar algunes 

propostes de l'escola per apropar-nos al m6n de les families ... " Aquesta 

intervenció va ser seguida amb silenci absolut per part de la resta de gent, i va 

ser aprofitada al maxim. La persona que va intervenir era el primer cop que ho 

feia. Encara desconeixiem a quines persones del seminari estava representant. 

el nivell de generalització del sentir que estava transmeten ... peró en tot cas va 

ser una oportunitat clara d'entrar cap a la vulnerabilitat. .. i va aprofitar-se. 

A mida que avenc;ava el treball s'anaven manifestant més opinions, peró 

poques .en la línia d'autoquestionar-se les seves posicions. I quasi nul.les les 

que manifestaven discrepancia envers les deIs companys i companyes. La 

diversitat interna del grup de mestres surava molt poc, s'esbrinava pels silencis 

d'un ten; deis seus membres, pels afanys de posar de manifest el control de la 

practica pedagógica d'un parell de persones, pels qui a les dues en punt del 

migdia s'alc;aven de la cadira, estigués el debat i la reflexió on estigués, per les 

mirades, per la prudencia extrema de segons qui al intervindre ... Tot plegat ens 

. informava de que aquella aparenc;a. d'homogeneitat era mentida, de que calia 

incidir en aquest sentiL. El fet de demanar les aportacions individual s sobre 

que s'entenia per conflicte, o quins casos eren conflictius ... , explicitant que no 

s'havien. de consensuar les informacions com era costum, va generar malestar 

en algunes persones i alleugeriment en d'altres. Va ser I'única manera d'anar 

posant falques per "obrir forats". 

Els nivells de confianc;a envers la nostra proposta van consolidar-se amb 

I'engegada del trebal! del conte d"'En Valentí Granota i el seu descapotable 

vermell,t28 per Sant Jordi fins arribar a les Jornades sobre la Diferencia I tú com 
ha veus? que varen fer-se al mes de juny. Van haver-hi resultats i aixó va 

animar a tathom, i va predisposar a I'aprofundiment, va facilitar I'acolliment del 

que nosa/tres proposessim ... Aixó ha permes, el curs 96/97 posar de manifest 

els ''forats'' en el propi centre, ja sigui pel que fa a les discrepancies internes 

28 BURNY BOS i HANS DE BEER (1990), Valentí Granota i el seu descapotable vennen, 
Ed. lumen, Barcelona, 1993. Hi ha també la versió en castella. 
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entre mestres, ja sigui pe! que fa a les relacions establertes amb les families o 

la tolerancia envers segons quins comportaments i actituds de segons quines 

families. Ha permes posar damunt la taula la propia vulnerabilitat i crear una 

"saludable inquietud". Ha permes redefinir els ambits del conflicte i identificar 

els elements que generenconflicte en e/s mestres ¡entre els mestres j no, 

només, entre els alumnes com a reflexe deis seus contextos familiars que, se 

suposa, no disposen d'eines adeqüades per fer front al conflicte, o com a 

reflexe deis conflictes que, se suposa també, hi ha al barrio Així és que la 

realització d'unes Jomades sobre el Conflicte a finals de curs, es projecte des 

d'una perspectiva oposada a la de partida. Ara no es pensa en canviar els 

valors de les families, sino en donar als nois i noies més elements per 

resoldre'ls... lo' qual no esta renyit amb el 'manteniment d'una posició 

allic;onadora, pero com que I'interes per aprendre és també una característica 

d'aquest seminari que s'ha explicitat per part seva en múltiples ocasions, confio 

i espero que I'aprenentatge deis nois i noies sigui una realitat, pero també 

espero que ho sigui per part deIs mestres. 

Espero que el sustent de la seva autoritat es modifiqui, ¡que, enlloc de 

basar-lo en el convencimenl de que la seva és la millor opció, la més objectiva, 

raonable í conveníent, el basin en el convenciment de que hi ha ,moltes 

maneres possíbles de fer i de resoldre I'existencía, compatibles entre elles, 

complementaríes moltes vegades i en tot cas, sempre, díscrepants entre el que 

s'entén millar i el que es fa a la vida quotidíana, entre la norma, els valor s que 

la sustenten i els comportaments rea/s deis humans. És a dir, confio que la 

tasca de forma ció hagi permes que els mestres del seminari es sentin una mica 

més semblants a les families deIs alumnes. Tinc alguns elements que m'hi 

permeten confiar: al mes de desembre de 1995 era impossible pensar que 

arribés un moment, en que es pogués coneixer que set de les quinze persones 

del grup miraven per la televisió el programa "Quién sabe dónde", de Paco 

lobatón, o que seguien series televisives com "Nissaga de Poder" o ItEstació 

d'Enllac;",i cóm no, "Forya Barya", sense que mirar TV3 signifiqui no mirar 

Tele5 -"Esta noche cruzamos el Mississipi"- o Antena3 -"Sorpresa, Sorpresa"-. 

Malgrat sospitar-ho des del príncipi, fins al mes d'abril de 1997 no s'ha posat 
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damunt la taula. I el més positiu de tot, penso, és que mentre cada mestre feia 

els llistats deis programes més vistos, s'ho han passat bé, han implicat a la 

seva familia, s'ho han comentat entre ells i han rigut davant les informacions 

inesperades... Estem en el camí d'aprendre a viure amb les propies 

incoherencies, i per tant, de ser més capagos de respectar, entendre ¡tolerar, 

les deis altres. Ara aixo cal traduir-ho en unes Jomades. Com deia un mestre 

"Si, ja me n'adono d'aixó de la vulnerabilitat, peró necessito un temps per 

acostumar-m'hi, per encaixar-ho, per saber quin l/oc fer-li... ". 

Interessos inicials. 

Els primers interessos explícits del seminari eren la realització d'unes 

Jornades sobre la díversitat, no només cultural, que apuntés cap a un objectiu: 

la ressolució de conflictes. Feia uns díes, a comenyament de curs 95/96 que' 

s'havien produ"it aldarulls i agressions entre alumnes a I'escola. Aquests fets 

varen ser la gota que omple el got per decidir-se a tirar endavant una reflexió al 

voltant de quines diferencies son les que creen más conf/icte, les que 

predisposen a I'agressivitat ... Teníen I'experiencia positiva d'unes. Jornades 

sobre la Coeducació realitzades a finals del curs anterior -94/95- i pensaven 

que era una bona manera d'implicar alumnes i families. 

El tractament de la diversitat no només cultural, ampliava el cercle 

d'interessos més enlla deis escolars magrebins, pero inicialment es formulen 

dubtes específics sobre aquest col.lectiu, com ara el ritme de trebal! en els 

cursos superiors, o I'influencia deis llibres, I'escriptura en el moment de 

I'aprenentatge de la lecto-escriptura, ja que constaten algunes "dificultats en 

aquest sentil. També s'informa que hi ha pocs vincles entre magrebins i no 
) 

magrebins, que tendeixen a relacionar-se entre ells, a banda deis altres. El fet 

de que dues nenes magrebines parlin entre elles en castella. .. que deis pocs 

nens que arriben a 8e cap ha obtingut el graduat escolar, que les nenes 

abandonen més el centre, pero les que no ho tan tenen un molt bon nivel! 

d'aprenentatges ... Mostren gran interes davant les explicacions etnografiques, 

reconeixen el seu desconeixement sobre la cultura d'origen i les dificultats 
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d'inserció i adaptació deis immigrants magrebins a la societat d'acollida, pero 

s'insisteix en que no hí ha problemes greus amb ells. 

Teníen molt ciar que volien vincular el treball de les Jornades amb Sant 

Jordi i volíen donar més abast a conceptes estretament vinculats a 

¡'interculluralitat, com ara la tolerancia, la discrimínació, etc. Es com si es 

trobessin en un moment de contradicció. Per una banda és una escola amb 

una tradició progressista, i en aquest sentit el claustre tenia ganes d'aprofundir 

en el tema. Per altra banda, sembla com si hi hagués certa por. en donar 

importancia rellevant al fet de la multiculturalitata ¡'escola com a procés en 

augment, i potser certes resistencies a que aquest tema es conver:tís en un 

tema central. Es volia evitar conscient i explícitament el centrar-se en I'analisi 

de les distancies culturals, deis conflictes provocats pels estereotips culturals. 

Es volia evitar, implícita i patser inconscientment, el tractament deIs parametres 

que els hi otorgaven seguretat. I es va respectar. De no fer-ho I'autodefensa 

hagués aparegut de manera molt més punyent a com,.en algunesocasions al 

principi, es va manifestar. I no haguessim avengat. 

La formulació de les primeres concrecions sobre que treballar de cara a 

les Jornades, tenen a veure amb la transmissi6 de valors, i estableixen tres 

ambits diferents: 1. els valor s dominants, 2. e/s valors que es volen transmetre 

com a centre i 3. els valors que les families haurien de transmetre. Els hi vaig 

de manar que m'expliquessin una mica més el tema deis valors ja que era 

central per abordar el treball de·les diferencies. Es va iniciar una pluja d'idees, 

comentaris, soggeriments i interrogants sobre el model dominant, el del centre i 

el de les famílies ... es va posar de manifest certa confusió entre els tres ambits. 

Algú va propasar que "potser nosa/tres ja fenim recursos sobre que fer amb e/s 

alumnes i com a centre, i en canvi, el que necessitem és més assessorament 

de que fer amb les families ... ". Aquesta intervenció va permetre reflexionar 

sobre )'impossibilitat de canviar els valors de les families des de rescola i de 

cop. perqué el primer que es generaría és autodefensa del propi model... vaig 

soggerir una altra via, la d'intentar esbrinar els interessos de les families -

compartits amb els seus fills-que permetessin "estirar els fils" deis valors 

implícits i explícits ¡poder fer d'aixo, I'eix de les jornades ... Arran d'aixo els hi 
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proposo d'enregistrar individualment els interessos espontanis que detectin 

entre els nens i les nenes, aixi com els conflictes que hagin. observat. o 

recordin, entre els alumnes. L'objectiu era doble: esbrinar "fUs" per tal de 

programar el treball de les jornades en refació a fes motivacions i interessos. i 

establir quina és ta percepció del conflicte en el claustre ¡quina vinculació sien 

fa amb les diferencies. 

En síntesi penso, que els interessos ¡nlclals, tan concrets i explícits, 

amagaven una munió dinterrogants més, que posaven en qüestió moltes 

dimensions del propi centre, pero especialment aquelles más estretament 

vinculades a les persones amb més autoritat dins del grup de mestres. No hi 

havia explicitació de les engúnies que produTa la dinamica de canvi a la que el 

centre··els empenyia. En coherencia· amb· el seu. taranna havien de plantejar 

obertament la necessitat deis canvis, pero es varen decantar per proposar els 

"políticament correctes'\ de manera que el cami es presentava pedregós i difícil 

per nosaitres, ja que és más dificil modificar posicions que estan absolutament 

convent;udes .. o ho fan veure- de la seva certesa. l'introducció del dubte havia 

de seguir camins subtils, delicats. i especialment respectuosos amb uns 

. professionals que, efectivament, desenvolupaven una tasca docent de quaJitat, 

oberta ¡reflexiva. 

Organització del seminario 

Els seminaris es van reafitzar un cop al mes durant efs primers tres 

mesos, pero a partir del mes de mar9 de 1996 ens ~arem trobar cada tres 

setmanes i s'ha mantingut aixi (aproximadament) fins i tot després d'acabar la 

Segona Etapa de manera formal, fins al mes dtabril de 1997. De vegades han 

estat insuficients i la presencia de la formadora setmanafment ha permes fer de 

"pont", passar informacions· demanades, retomar-neo El fax tambá ha estat un 

mitja utilitzat per transmetre'ns informacions o donar pautes de treban. 

Es disposava de poc temps al migdia, pero tot i així I'horao acordat va 

ser de les 12,30 (hora de sortida deis alumnes al matí) fins les 13,40 hores, ás 

a dir una hora i deu minuts. En moltes ocasions s'han allargat les sessions fins 

les 14h. j en alguns casos també fins les 14,30 ben indicador deIs nivel1s 
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d'interes i d'implicació que s'anaven assolint. El curs 95/96 varem reunir-nos els 

divendres al migdia i el curs 96/97, els dilluns. 

De fet pero, el treball amb el seminari del Cinturó de Barcelona ha estat 

un continuum, de sessió en sessió del seminari. es feia una quantitat de feina 

impressionant i aixo revertia en un ritme de concrecions extraordinari si tenim 

en compte la periodicitat de les trobades. De no haver estat així ¡'experiencia al 

voltant d'en Valentí granota, no hagués tingut les consequencies que va tenir, 

ni s'haguessin assolit els nivells de reflexió i d'aprofondiment aconseguits a 

hores d'ara. 

Objectius. 

De bon comen<;ament els mestres tenien molt Clars quins eren els 

objectius que volien assolir en el marc que ofería el seminari: millorar els nivells 

de tolerancia existents entre els nois i noies de I'escola, per tal d'afavorir un 

augment del respecte entre ells i, com a conseqüencia la disminució de 

I'agressivitat com a recurs per resoldre els conflictes. Pero aquest objectiu 

n'amagava d'altres que van anar sortint amb el temps: la necessitat de 

modificar alguns valors del seu entorn familiar, valors que s'entenien molt 

vinculats als vaJors percebuts com a socialment dominants (agressivitat, 

competitivitat, individualitat... per tant, manca de solidaritat, de cooperació, de 

dialeg). Es trebal/ava amb suposits implícits que generalitzaven a partir d'una 

lectura esbiaixada . deis seus nois i noies ¡les seves families, als qui 

adjudicaven una menor inquietud intel.lectuaJ, una menor capacitat intel.lectual. 

D'una lectura que bebia deis prejudicis negatius que es vinculen a un excés de 
.. 

televisió en ellleure, a una manca de planificació de ¡'oci, a una sobreprotecció 

i consentiment deis fills i filies per part deis seus pares i mares... I aquests 

objectius, la modificació de valors de les families deis alumnes, compartint una 

posició que els desposeía de criteri, no es podíen subscriure des de la nostra 

perspectiva. Així és que es va treballar en la línia de matitzar aquest objectiu, 

de posar de manifest els inconvenients d'abordar el treball des d'aquesta 

perspectiva ... per tal de que no s'anés per aquest camí, per tal de "donar-Ji la 
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volía a la truita" i es fixessin en I'error del seu plantejament. El seminari ho va 

anar encaixant. 

Els objectius generals de treball del seminari -millorar els nivells de 

tolerancia entre els nois i noies, augmentar el respecte entre eUs i com a 

cónsequencia aminorar I'agressivitat com a recurs per a resoldre els conflictes

han establert el fil conductor de tota la tasca duta a terme al centre pero s'han 

treballat separadament en dues fases. La primera fase té a veure amb el trebal! 

de la diferencia, per després abordar, en la segona fase, el treball sobre els 

conffictes que generen les diferencies. Es' prioritzava I'inici de la feina en els 

aspectes positius de les diferencies, per tal de que un cop millorat el nivel! de 

coneixement mutu, poguessin abordar-se els aspectes negatius d'aquestes-o 

altres- diferencies, els que generen conflicte, intolerancia, etc. Atenent-nos a 

aquestes dues fases els objectius generals de treba" del seminari queden de la 

següent manera: 

Primera fase: (desembre 95-juny 96) 

Primer objectiu general de treball. 

1. Millorar els nivells de tolerancia existents entre els nois i noies 

de I'escola per tal dtafavorir un augment del respecte entre ells. 

De manera que' els objectius específics per a fa primera fase varen ser: 

1.1. Augmentar el ventall de diferencies conegudes, tant personals 

com col.fectives. 

1.2. Estimular els vincles inter-personals i socio-afectius entre els 

. nois i noies a partir de compartir experiencies concretes al voltant 

de les diferencies. 

1.3. Coneixer nous elements de semblan~a entre col.lectius i 

persones diferents. 

1.4. Refor~ar I'autoestima positiva deis nois i noies. 

Aquests objectius específics varen concretar-se en el treball realitzat a 

partir de Sant Jordi i fins el mes de juny de 1996, a partir del conte dlen Valentí 

Granota i el seu descapotable verme", i en tres ambits diferenciats: amb les 

families. coUectivament com escola i per niveUs, des de P3 fins a 8e, de 

manera que les particuJaritats de cada ambit establien el tipus de treball a 
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proposar, les activitats adeqüades i els nivells de participació en els aspectes 

col.lectius. Tothom va tenir-hi alguna cosa a ter i a dir, mentre s'avenyava 

paral.lelament en els quatre objectius. Va ser una tasca complexe i múltiple que 

va anar-se desenvolupant al lIarg de dos mesos i va culminar en unes jornades 

finals que intentaren recollir els considerables nivells d'implicació de tot el que 

així ho va voler. Quan s'explicitin els continguts es tractaran també els vinculats 

als tres ambits esmentats, peró ara, només voldría anticipar que els eixos que 

varen permetre la concreció de tota I'experiencia eren: I'alimentació, els contes i 

les canyons, i com no, una granota -en Valentí·, una cigonya -I'lsabel- i un 

cotxe -el descapotable vermell-. 

Segona fase: (octubre 96-juny 97) 

Segon objectiu general de treball: 

2. Disminu'ir I'agressivitat com a recurs per a resoldre els conflictes, 

entre els nois i noies. 

Aquest objectiu general va concretar-se en uns altres objectius 

específics par a la segona fase del procés global, més de la meitat de la qual 

s'ha realitzat fora de la Segona Etapa del Programa de Formació de Formadors 

(gener-juny 1997) i que son els següents: 

2.1. Augmentar el ventall de conflictes coneguts per la propia 

experiencia, tant col.lectius com personals. 

2.2. Afavorir la reflexió al voltant de causes i solucions que 

permetin generar situacions d'empatia. 

2.3. Comprendre el punt de vista deis "altres" implicats en el 

conflicte establint marcs de reflexió compartida entre nois i noies, 

amb elslles mestres i amb les families. 

2.4. Proposar i projectar "espais" -fisics o temporal s- en la pro posta 

escolar que afavoreixin I'encontre diversificat, el· dialeg i 

"explicitació de les discrepancies. 

Aquests objectius específics s'han anat abordant a partir d'uns mitjans 

audiovisuals seleccionats, després d'una tasca molt minuciosa de reflexió 

interna amb el seminario Han de quallar en unes Jomades sobre el Conflicte al 

mes de juny 97. Tol aquest procés peró, no ha format part del Programa. S'ha 
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tirat endavant perque voluntariament, tant els membres del seminari, com els 

formadors, I'etnograf i jo mateixa, hem volgut arrodonir una feina que prometia 

molt. Els resultats encara estan per veure, pero esticconvenc;uda de que seran 

un exit. 

Metodologia. 

Contrariament a les' altres dues zones, al Cinturó de Barcelona I'ordre era la 

característica inicial deis seminaris. Ordre que, com he dit abans, feia pensar 

que alguna mena de dinamica interna del claustre feia que la realitat 

contradictoria, els desacords interns, les incoherencies, etc. no suressin als 

seminaris. Així és que al tenir molt ciar el que es volia de nosaltres impedia 

explorar les pre-conceptualitzacions coLJectivament compartides pels seus 

membres, impedia esbrinar quins eren realment els objectius que implícitament 

regíen els que tan clarament s'explicitava. El procés, per tant, ha tingut unes 

previes diferents a les de les altres dues zones. Calia passar d'una proposta 

concreta i compacte a . la possibilitat d'expressar generalitzacions i 

contradiccions, per tornar a pactar els elemenls concrets amb que es voldria 

treballar. Pero calia fer-ho amb delicadesa, amb afecte i consideració, ja que 

sino corriem el risc de no poder "donar la volta a la truita" com era de desitjar 

pels objectius generals del programa de formació. També calia tenir en compte 

que al Cinturó de Barcelona, I'experiencia de canvi ja eslava pensada, per tant, 

el canvi havia d'operar a un allre nivell: el canvi havia de realitzar-se en les 

posicions previes i en els criteris que regien els objectius de I'experiencia 

concreta que volíen realitzar (Les Jornades) Així és que el camí ha estat tortuós 

i difícil pero també més possible. 

Exploració de pre-conceptes i suposits implícits entre els membres del 

seminario L'exploració de pre-conceptes ha estat una constant ja que al lIarg 

deis dos cursos han aparegut resistencies a considerar certes families en un 

estatut d'igualtat en termes de coneixement i de criteris adeqüats. Pero 

aquestes resistencies eren al principi "sospitades", mai explícites per part deis 

membres del claustre. Calia estar molt receptiu a qualsevol tipus de comentari -
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que no n'hi havia masses- per anar "estirant els tUs" de les sospites. les 

primeres informacions tenien poques "fisures" pero va ser a partir de demanar 

aclariments sobre que volíen dir quan parlaven de valors socialment dominants 

o de respecte i tolerancia, qua n van comen~r a apareixer algunes confussions, 

algunes discrepancies entre ells ¡elles i quan es va posar de manifest la 

necessitat d'aclarir en primer terme aquest aspecte que era central si es voUa 

que fora J'eix de treball de les Jornades. Així és com va comen~r "exploració 

de pre-conceptes í suposits implícits, amb la demanda de que concretessin 

conceptes centrals massa generals i abstractes, mitjan~nt el dialeg compartit. 

Més endavant es van demanar IIistats sobre els interessos espontanis que 

detectessin en els nens ¡nenes i sobre els conflictes que cada docent observés 

o recordés, amb I'objectiu dranar perfilant els vincles amb els universos 

familiars -Per una banda- i el grau d'heterogeneitat entre els docents a I'hora de 

percebre i d'interpretar el conflicte a I'escola. la seva receptivitat pero, envers 

segons quins aprenentatges, estava tencada. Calia fer feina i mentre feiem 

feina -preparació Jornades':' anar consolidant un principi de confian~ mutuu 

que permetés abordar altres tipus de reflexions més endavant. Així varem fer

ha. 

De fet, el primer curs -95/96- va ser una explaració permanent no 

explícita, escoltant molt i reconduint els seus interessos inicials a objectius 

concrets de treball amb les families. Varem haver de "donar moltU nosaltres ... 

ells ¡elles feien encara pocs tlforats" en el seu món relacional i professional. 

Va ser després de I'exit de les. Jornades sobre la Diferencia que I'actitud 

del claustre va canviar globalment envers nosaltres i els "consells" que els hi 

podiem donar. S'haviaconsolidat un nivel! important de confian~ envers el que 

podien aprendre de nosaltres. Així és que, mitjanyant demandes de IIistats 

individual s i anonims, s'ha anat fent camí en "exploració deIs suposits implícits 

al voltant de les families ¡deIs alumnes durant tal el curs 96/97. Primer en 

relació a casos que interpretessin com a conflictius a ,'escola' -d'alumnes o 

families-. Més endavant s'els hi va demanar un llistat que intentés concretar 

comportaments, actituds ilo valors que socialment s'associen als diferents 

perfils de families del centre. Va ser amb aquesta última demanda, ja ben entrat 
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el curs 96/97 que va ser possible fer aflorar totes les contradiccions, els 

prejudicis . i 'els estereotips amb que e/s mestres valoraven, interpretaven i 

avaluaven a les families del centre. 

Manteniment deis nivells d'exigencia i de les expectatives. 

De fet aquesta estrategia ha implicat molta feina entre seminari i, 

seminari, tant per a mi, com per al conjunt de I'equip, com per als propis 

mestres. Els nivells d'exigencia envers les nostres aportacions eren molt alts 

des del principi, ja que tenien molt ciar el que volíen de nosaltres i el que volien 

aconseguir amb les jornades. Pero al mateix temps la. "doble feina" que calia 

realitzar al Cinturó de Barcelona, ha representat articular teoricament molt bé 

una sessió a I'altre, així com exercir uns nivells de flexibilitat per part nostre, 

considerables. Ha calgut vincular el treball per les jornades amb el treball de 

formació imprecindible per canviar el punt de vista del que es partia i del que es 

volía aconseguir. I a més sense que se n'adonessin. 

Dins deis nivells d'exigencia envers nosaltres s'inclou la demanda de 

feina que esperaven que els hi fes a cadasessió i que eUs elaboraven pel 

proper seminario Els "deberes" eren sempre pautats par nosaltres i consensuats 

amb ells. La feina se la feien seva en el sentit de que s'hi implicaven molt i eren 

molt eficagos. Tot i que freqüentment es posicionaven "per damunt de" certes 

families, per exemple. Per tot plegat, mantenir els nivells d'exigencia significava 

"donar el callo", lIestar a I'alyada" d'un grup de mestres acostumat a treballar de 

valent, a reflexionar críticament i a implicar families i alumnes en les seves 

propostes. Tot un repte!. 

Era pero, un repte imprecindible per garantir I'exit de I'experiencia en la 

línia de millorar els nivells de tolerancia. Implicava a més a més que els 

resultats que s'obtinguessin havien de superar les expectatives. Aquesta era la 

única manera de modificar les posicions previes en relació a I'adeqüació de la 

proposta de centre. Jo diria que el primer curs va ser un "poi s" mutu de les 

capacitats i aportacions de tots en un projecte comú que ja havien pensat ells i 

elles abans de que arribessim nosaltres. 1, per tant, més seu que nostre. Al 

menys així és com ells ho conceptualitzaven. 
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Al IIarg del curs 96/97 i degut a I'exit rotund de la maravellosa 

experiencia amb en Valentí, els nivells d'exigencia del claustre envers nosaltres 

s'han relaxat i han augmentat els nostres envers el claustre. I ells ho han volgut 

així i s'hi han deixat conduTr. I han resolt satisfactoricament el procés. 

De I'homogeneitat a I'heterogeneitat passant de la concreció a la generalització. 

Al Cinturó de Barcelona, I'ordre inicial va anar donant pas, a poc a poc a una 

mica de desordre. La con creció d'objectius inicialment consensuats, va 

reconduir-se a la perdua de la por davant de generalitzacions sensa fonament. 

És a dir,estavem davant d'un claustre acostumat a reflexionar i sistematitzar, i 

en aquest mateix procés s'ometia I'existencia de conviccions no fonamentades 

empíricament pero existents socialment, que influíen en la percepció· i 

interpretació deis fets i les paraules d'alumnes, families i membres del propi 

claustre. El procés de relaxar-se davant la possibilitat d'admetre afirmacions 

gratuites, fruit de la intuició o de les nostres propies conviccions o sentiments, 

va ser un procés "arg, perque estava· contingut, formava. part deis 

comportaments no correctes. Calia rescatar I'espontaneitat en les expressions i 

de retruc en els judicis, calia poder fer explícit que en un moment donat 

pensem tal cosa perque sí... Aixo significava reconeixer que no sempre les 

propostes de centre son tan fonamentades com aparenten, que potser cal 

revisar procediments habituals per a la presa de decissions... pero també 

significava admetre que som persones ... 

I en aquest procés de ser més espontanis, les generalitzacions hi eren 

més presents, i també I'heterogeneitat, la varietat interna de parers, opinions i 

sensacions. I aquest sí que era un punt de partida radicalment diferent a 

I'inicial. Per assolir aquest punt han calgut diset mesas de treball. 

Devolució de casos i situacions al seminari. 

En molts moments del procés s'han retornat els casos enregistrats i/o les 

situacions observad es i enregistrades, per tal de comentar-los conjuntament, 

extreure'n conclussions, analitzar-ne les contradiccions, les discrepancies. 8'ha 

fet en relació als interessos deis nanos, als conflictes en el centre, als perfils de 

343 



les families, als conflictes amb les families i finalment, a les propies 

preferencies televisives. 

També s'han devolucionat els elements centrals de les seves reflexions 

col.lectives al filó del tema que s'estigués treballant: les diferencies, la 

participació de les families en els tallers, la implicació deis nois i noies; la 

vinculació del conflicte amb el pati... pero també la construcció social deis 

estereotips, les relacions de desigualtat entre col.lectius, els elements 

universal s de la socialització i la transmissió de la cultura, les causes, 

consequencies ¡. tractament deis conflictes, la construcció de la identitat 

individual i col.lectiva, les influencies de I'escola com un entorn més 

d'aprenentatge ... 

Sempre s'han posat damunt la taula les diferents opinions i posicions 

deis membres del seminari en relació al tema concret que tractessim, sempre 

s'han intentat presentar en positiu per rentabilitzar -ne al maxim la seva 

influencia en les propostes amb les families. . Sempre s'han tractat 

anonimament. I sempre també s'han treballat comparativament, contrastant-Ies 

al maxim amb I'experiencia empírica de les aules i el centre, així com amb 

"experiencia empírica personal. 

Acceptació de les propies incoherencies. 

Metodológicament ha estat un platejament central que ha vertebrat tota la feina. 

És alió de fer-Ii un lIoc a la propia vulnerabilitat per deixar-se de pensar millor, 

méscorrecte, més adeqüat... Per humanitzar una mica més la tasca 

professional que desenvolupem sense ten ir por de que mostrar les propies 

incoherencies i contradiccions reverteixi en una perdua de prestigio De fet, 

acceptar les propies incoherencies ha permes sentir-se més segur davant de 

situacions que podríen haver-se pensat abans com a conflictives. Més segur, 

no perque es tingui la res posta sempre, sino perque pot pensar-se que ¡'altre 

també pot tenir-ne alguna, de resposta. Perque pot pensar-se i admetre, que·el 

tempteig i el dubte són una estrategia legítima per l'aprenentatge.EI moment 

més delicat va ser quan disculiem plegats la conveniencia de deixar portar una 

pistola de joguina a un nen de P3 degut a la demanda del centre de que 
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portessin un objecte o joguina de casa que s'estimessin molt. El nen no va 

poder entrar la seva joguina estimada perque la mestra no li va permetre ja 

que, les joguines bel.liques estan prohibides a I'escola. Ens trobavem davant 

d'una límit a la propia tolerancia, davant d'una expressió d'intolerancia que 

posava en contradicció la proposta del centre de vincular ¡'escola i la familia. 

S'estava siguent selJectiu sense fer explícit el criteri perque es basava en la 

convicció. I el més greu per a tots va ser que la norma, en principi correcte, 

estava discriminant un nen i no I'estava ajudant en la seva autoestima. Es va 

treballar al voltant de I'arbitrarietat de les normes, tot i la seva necessitat. Era el 

primer questionament obert d'un aspecte de.la proposta del centre. Un altre cas 

que varem tractar va ser la influencia de la televisió, els programes infantifs, 

etc ... i en aquesta línía el moment més algid va ser al voltant de la Setmana 

Santa de 1997 quan es va realitzar el llistat de programes televisius que cada 

membre del seminari coneixia o molt o una mica. N'hi havia de bel.lics, 

culebrons i futbo\... Es va encaixar, ja, amb un somriure tranquil. 

De la distancia a la proximitat entre mestres i families, en tant que persones. 

A travers de totes les reflexions, exercicis comuns, d'analisi, d'enregistrament, 

de contrastació ... en el marc de les reunions del seminari, pero també a travers 

deis propis alumnes i les seves families, de deixar-Ios actuar i parlar, de deixar

los organitzara ells i elles ... de compartir unes jornades sobre la diferencia, i a 

hores d'ara també unes joma des sobre el conflicte ... de fer espais per al dialeg, 

de deixar que s'els fessin propis, de donar I'oportunitat d'expressar-se a tots 

aquells que ho volguessin ... s'han escurc;at distancies entre mestres i families. 

Uns es pensen a sí mateixos més vulnerables i menys competents en tot i a 

tothora -els mestres- i els altres es senten menys vulnerables i més competents 

en el context escolar -les families-. I de retruc, els nanos han incorporat nous 

recursos en les seves relacions. No ha calgut que es fés cap intervenció directe 

per aminorar els nivells de conflicte al pati les darreres setmanes de curs, 

després de les jornades del conflicte: senzillament no hi ha hagut ni una 

cinquena part deis conflictes que habitualment hi havia aquests dies. Com és? 
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Perque s'hi ha treballat de valent i en la direcció adequada. Ara ho sabem del 

cert. Després de dos anys. 

Continguts etnografics. 

No s'ha realitzat cap sessió específicament etnografica pel que fa al 

col.lectiu magrebí, tot i que les dues primeres se ss ion s varen comptar amb 

bona part d'informació. Especialment vinculada a les condicions en origen de 

les families així com de la seva situació en destí al barrio També s'informa 

detalladament sobre el sistema educatiual Marroc, I'escola laica i I'escola 

coranica, les diferents lIengües d'aprenentatge escolar, les diferents lIengües 

d'origen i el seu significatsocial en origen. Vinculat amb el sistema educatiu 

s'informen les expectatives escolars diferencials per als nois ¡les noies i .Ia 

incidencia que el canvi migratori pot tenir en aquest sentit. En diferents 

sessions s'han demanat informacions puntuals i concretes, com ara el paper 

del llideratge entre grupets de nens o nenes magrebins, el canvi de lIengua per 

comunicar-se, dificultats espaials, etc. Ja s'ha comentat a I'inici de I'informe que 

el fet de no circumscriure's el treball als magrebins ha fet que les demandes 

etnografiques s'hagin vinculat més a un grup social que a un grup cultural. 

En aquest sentit en Luis Miguel va informar en una sessió de I'adscripció 

deis nois de I'escola als clubs de futbol del barri, així com de les trobades 

informals al voltant del mur i la venda de fanzines. Algunes de les seves 

aportacions es vinculaven més al coneixement antropologic en general pel tipus 

de població amb la que estavem treballant, participant en aquest sentit en 

alguns deis continguts d'antropologia vinculats a I'educació que varen ser 

tractats. 

Continguts antropológics vinculats a I'educació. 

Els continguts teories han estat molts i molt presents en totes i cada una de les 

sessions al Cinturó de Barcelona. De fet no hi havia dia que després de parlar, 

discutir i acordar el que fora, no es realitzés una síntesi en termes teories de 

per on estavem en aquel! moment. De vegades la síntesi es realitzava al iniciar 

la sessió, de vegades esquitxava tota la sessió. Ben poques, per no dir cap, 
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han estat les sessions en les que el nivel! d'analisi tearic hagi estat absent. 

Forma part d'alla que esmentava sobre els nivells d'exigencia i les expectatives 

i esta vinculat estretament a la tradició, de reflexió compartida del claustre i al 

inmens bagatge organitzatiu i d'eficacia en els resu/tats del$ membres de 

I'escola. 

Un deis continguts de I'antropologia educativa més treballats al seminari 

ha estat el concepte d'escola com un entorn més d'aprenentatge, al que es 

vinculen uns adults, uns infants, uns espais, uns coneixements, uns 

procediments i unes expectatives. En el que hi ha relacions socia/s, a I'aula, al 

pati, entre alumnes, entre docents, entre alumnes i docents i entre tots ells i les 

families. Families que no tenen perque comportar-se a I'escola com ho fan a tot 

arreu, com tampoc ho fem nosaltres. Aquest concepte ha relativitzar forc;a la 

importancia de I'escola en el procés de socialització, en el sentit de que no és 

la única possibilitat d'aprenentatge, ni tampoc un aprenentatge necessariament 

incompatible amb el d'altres entorns. El treball d'analisis i reflexióa partir 

'd'aquest concepte s'ha vinculat a la construcció d'identitats múltiples, a la 

importancia de dominar el codi academic, a la possibilitat de compatibilitzar 

diferents identitats i diferents codis de comportament. Tot plegat, estretament 

vinculat al reconeixement de criteris en la presa de decissions. Tant de les 

famílies per implicar-se més o menys en I'educació escolar deis seu s fills i filies, 

com deIs alumnes al posar-se la disfressa a I'escola. Depenent en bona 

mesura dellloc que I'escola ocupi a les seves vides, o dellloc que es preveu 

que ocupi. 

Un altre deis continguts treballats transversalment és el concepte de 

cultura. Nostre, seu i de tots plegats. La cultura com a procés de 

transmissiólaprenentatge, a partir de la lectura de I'article de G. Spindler "La 

transmisión de la cultura" a Lecturas de antropología para educadores, ed. 

Trotta, Madrid, 1993. que va donar per molt i a partir del qual s'hi van fer molts 

vincles en termes de semblanc;a entre les families i els dOcents. Aquest 

concepte ja es va comenc;ar a introduir amb la lectura conjunta de En Valentí 

Granota i el seu descapotable vermell. La construcció del qui som i qui son els 

altres, la pressió cultural del grup de pertinenc;a front als grups extranys, 
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antagonies o no. La realització de ritual s quotidians, com ara posar estovalles a 

I'hora de dinar, seure d'una manera determinada o beure llimonada. La 

distribució i organització funcional de I'espai, com ara I'habitació, el menjador o 

la cuina. Els viatjes, els. desplayaments, la por a allo desconegut... L'amistat, la 

solidaritat, la cooperació. El conflicte, la discrepancia, el trencament de les 

normes, la mentida, la soletat. El temps i els estats d'anim, núvols negres i cels 

blaus. Els objectes estimats, un cotxe, una finestra o una bufanda. Els éssers 

estimats, la protecció, la tendresa, el record. Els somnis, desitjos, il.lusions i 

esperances. L'alegria i la decepció. Les idees i els fets. La contradicció, la 

tristor, el desconcert. Ser infant i fer-se gran. 

El concepte de cultura era present sempre, des de Sant Jordi fins a les 

Jornades de la Diferencia. Els tallers d'alimentació, canyons, contes i joes ... 

posaren de manifest aspectes desconeguts entre la varietat prevista. I van 

permetre establir "ponts" entre uns i altres. Des de les Jomades de la 

Diferencia fins a les Jomades del Conflicte. En "Pingu" i en "Babe,ag (Soto, 

1997), els conflictes entre igual s ¡entre generacions. Els conflictes vinculats a 

les relacions socials obligatories i les voluntaries. Els conflictes percebuts i els 

reals. La seva ressolució. La seva possible no ressolució. Mecanismes 

d'entesa. El paper deis prejudicis i de les conviccions en la percepció i 

interpretació, en els límits de la tolerancia, en les estrategies d'autodefensa. El 

paper deis grups de pressió. El prestigi associat, el significat segons I'espai i el 

contexto El significat segons els actors. Va permetre "fer forats" en els nostres 

propis móns. 

Uns altres deis conceptes centrals de tot el trebal! ha estat el de la 

variabilitat en el sí de tot grup huma i el de la discrepancia entre les normes i 

els comportaments reals. Tot plegat amb I'objectiu d'acostar-nos a aquella 

preciosa vulnerabilitat reconeguda que tanta falta fa per crear una "saludable 

inquietud". La manera en que aquesta vulnerabilitat, i per tant el dubte, s'ha 

29 En "Pingu", pingüí de plastelina que és el protagonista d'una serte de dibuixos animats 
que s'emet perTV3 en el programa infantil "Club Super 3", ha estat el personatge al voltant de 
qui s'han treballat els conflictes, pel que fa als nivells de P3, P4 i P5. En "Babe" el porquet 
valent, és el protagonista d'una película d'aquest mateix nom, i amb el! s'han treballat els 
conflictes amb els Cicles Mitja i Superior de Primaria. 
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instal.lat "saludablement" entre els membres del seminari ha estat un treball 

permanent d'establir semblances entre ''forats''. És a dir, els "forats" que 

facilment es reconeixien en les families, o bé directament o bé a partir deis 

seu s fills i filies, es plantejaven de manera que possesin de manifest que també 

eren "forats" nostres en alguns moments de les nostres vides quotidianes. 

"Estirar els fils" a partir de les confussions, els dubtes o les incoherencies que 

s'explicitessin era una estrategia que permetia treballar optimament aquests 

dos conceptes centrals. També el fet de generar paraLlelismes permanentment 

permetia anar-se percebent a sí mateix com a subjecte cultural, vinculant-se a 

un procés de socialització pero també a un procés individual de presa de 

decissions. En definitiva es tractava de reconeixer en els altres parts de 

nosaltres mateixos i a I'inrevés. 

En un parell de sessions varem aproximar-nos a la transmissió de valors 

a travers deis mitjans de comunicació, especialment la televisió i en un parell 

. més de sessions varem dedicar-nos més específicament a les diferencies entre 

cultura i desigualtat social, a la vinculació de segons quins bagatges culturals 

amb estrats socials desafavorits i a la multiplicitat de factors que interactúen i 

conflueixen en la consolidació i justificació d'aquest "encapsulament" (per 

utilitzar un terme de Teresa San Román). Les quatre sessions, separades en el 

temps i vinculades en el seu moment a altres temes, es vertebraven en un 

sentit: I'accés a la informació pertinent per ser competents socialment passa 

per I'escola. Des d'aquí són moltes les coses que podem modificar, pero cap 

d'elles té perque ser la que les families o els nois i noies considerin adeqüades. 

Cal oferir el marc i les estrategies, la resta no depen de nosaltres. 

Continguts pedagogics. 

De fet han estat també transversals perque una de les premises del seminari 

era el treball practic amb els nanos i les families. Així és que hem fet el camí de 

la ma de les estrategies a I'aula, deis centres d'interes segons s'edat deis 

nanos, de les activitats per cicles o nivells i amb les families. Totes les 

propostes han begut de la pedagogia. EIIs en saben molt i jo en vaig aprenent 

cada vega da més. Pero s'ha de dir que en un moment donat -al mes d'abril del 
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96- vaig usar un text publicat per ¡'ICE de la UAB. (Cortada, 1990) Nens ¡nenes 

a /*escola d'altres temps. Materíals no sexistes per a primaria de la coUecció 

Quaderns per a la Coeducació, "reconvertint" algunes de les propostes que 

realitza per adeqüar-Ies al trebal! de les diferencies i deIs conflictes. Vaig afegir

hi propostes meves elaborades en altres moments i tot plegat va ser revisat per 

Blanca MolI, membre de I'equip del Programa en aquel! moment. Va fer-me 

alguna consideració pero en general van semblar-Ji molt bé. Només va posar 

dues condicions. la primera comengar pel trebal! deis aspectes positius:· el 

coneixement de la diferencia, per després fer el del conflicte. la segona: 

treballar-Ios separadament amb els nanos, deixant molt ciar els objectius de la 

proposta i sequenciant-Ia en el temps per fer-Ia possible. Aquestes propostes 

van ser ben valorades pel claustre, entroncaven amb idees que ells ja volíen 

treballar i algunes d'elles s'han desenvolupat en diferents nivells i en diferents 

moments de tot el procés. 
" 

Pel que fa al trebal! d'aquest darrer curs, Susana Tovías va ajudar-me al 

compartir amb mí alguns aspectes estrategics per plantejar el treba" del 

conflicte. la seva col.laboració va ser indirecte, en el sentit de que jo ti havia 

demanat suport pel semínari del Barrí Ghetto, i va ser-me de gran utilitat, tant 

alfa com al Cinturó de Barcelona. les aportacions centrals giren cap el que 

Susana Tovías anomena "creació de microclimes", donar la garantia i que els 

alumnes i families tinguin la seguretat de que podran expressar-se. Establir 

mares per tal de que aixo sigui possible i sobretot tenir una actitud 

especialment receptiva, d'escoltar, acollir i valorar. Aquests han estat elements 

presents tot el temps pero han pres especial rellevancia en el trebal! sobre el 

Conflicte i particularment durant les Jornades del juny del 97. Els resultats han . 
estat també optims. 

les majors aportacions en aquest sentit son pero, deIs membres del 

claustre. Treballaven a conciencia amb els aspectes que dominaven, i tenien 

recursos sobrers així com una amplia tradició en estrategies participatives que 

permetessin implicar tothom. Només calia "retocar" una mica la perspectiva en· 

un sentit: havien de deixar més iniciativa a nanos i families, tenien que 

mantenir-se una mica a I'expectativa, a la reraguarda. Era la condició perque 
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poguessin aflorar el que realment pensaven alumnes i families. Aixó va ser 

possible per la imbricació entre uns continguts i uns altres. Antropología i 

pedagogia s'han donat estretament la má 

Continguts específics de treball per sessions. 
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······.·.··.·CÓNTINGUTS 

Sessió de presentació del programa. Per part de Susana 
Tovías s'explica el trebal! de seguiment intensiu, la vinculació 
deis centres al trebal! del seminari, la necessitat de realitzar 
alguna experiencia de canvi. També s'explica que s'accepta 
la participació de tot el claustre donat que I'existencia d'un 
acord previ -sobre I'obligatorietat de que tots els membres 
formin part de qualsevol activitat deformació que impliqui 
canvis en la pro posta de centre- és ja un indicador de 
reflexió comú sobre la seva conveniencia i de consens 
anterior a la nostra demanda de participació voluntaria. 
S'acorda que es parlara a nivel! de Consel! Escolar la 
possibilitat de realitzar unes jornades sobre la diversitat a 
finals de curso 

El claustre manifesta alguns temes del seu interes vinculats 
al col.lectiu magrebí. Alguns d'el!s són informats pel Luis 
Miguel. El c1austre i el Consel! Escolar han decidit tirar 
endavant, en el marc del seminari, unes Jornades sobre la 
Diferencia peró des d'un planteig obert a tot tipus de 
discriminacions. Concretament voldrien treballar sobre la 
tolerancia, la diversitat, la discriminació peró sense vincular
les exclussivament a les cultures. Els hi agradaria implicar al 
col.lectiu alumnes i al col.lectiu fa mili es i vincular-les a Sant 
Jordi. S'acorda que per la propera sessió miraran de tenir 
una proposta sobre els continguts i I'organització de les 
Jomades per discutir conjuntament. S'estableixen també els 
horaris deis seminaris així com un calendari inicial. 

S'exposen els acords inicials sobre el tema, a qui van 
adre98des, quina durada, quins ambits de treball, questions 
de preparació i organització, així com els objectius de les 
jomades. Majoritariament molt ben plantejat, només que pel 
que fa als objectius es detecten algunes confusions i manca 
de concreció a la vida escolar. S'inicia una lu·a d'idees al 
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voltant del tema deis valors, de la transmissió de valors a 
I'escola i a les families... Algú expressa la necessitat de 
vincular més I'escola a la realitat deis nens i nenes ... Es fa la 
demanda de que elaborin un I/islal individual sobre quins 
interessos espontanis detecten en els nens, quins conflictes 
han observat o recorden i en parlarem conjuntament a la 
propera sessió. Les Jomades estan ciares en molts aspectes 
pero no pas en el que es vol aconseguir com a centre al 
vincular-les a nois i noies i les seves famílies. Sembla que es 
voldria un canvi de valor s en els entorns familiars... questió 
que cal capgirar del tot. 

i~~~mf~L~E> :r:~rd~~OI~S;~~~: ~:~~ ~e ::g~~;n~~n~~~u a~~e~~ 
.:<: :::.: .. .::. . :... formadors/es. Es proposa també realitzar els seminaris cada 
:.:.:< .. :: ... :::":::./: .. :.::.:.:.: tres setmanes enlloc de cada quatre com estava previst. 

</C ~1.I~rt~~~~~~d~;~li~~~ elql~d~~e~:d~s ~d~a u
l
' ~~~~i~~~, ~:I:~Pli:ds~l: 

.... :. .:.::.: ... :::.:. Impo ancla e a reco I a In IVI ua I sexposen a guns es 
::><:-::: ......•. :. elements de la llista que son especialment assenyalats pel 

claustre: treballar amb els nanos amb experiencies i amb 
::: . ..: .. » .. ::.>:.:. poques paraules, tenir especialment present I'autoestima 

i.· . .... positiva deis nois i noies. El claustre explica I'organització 
.. .....:. que han pensat per macro-cicles i amb les families ... 

::12···.·O:d'abril.:·.·····:d~.; 
1:99S·::::·:>: .. · ... ::. 

...... ,", . 
............. .-.. :: .................... -. 

......... . -.-:.:::":". ..... :: ... :.::.: .... ;: .. 

Voldrien que el treball que es faci quedi recollit a la revista 
RPM de final de curso S'inicia el planteig al voltant de Sant 
Jordi, es fa alguna proposta concreta de treball que articuli 
semblances, diferencies i conflicte. Es fa una reflexió sobre 
que és el conflicte, sobre la seva dimensió positiva com 
element que obliga a la presa de decissions... S'expliquen 
algunes pro postes elaborades per tal de treballar amb els 
nanos la diferencia i el conflicte, a partir d'un lIibre de I'ICE 
sobre coeducació ... Els hi faré arribar una !lista acurada de 
propostes d'activitat que hauran de seleccionar per tal 
d'iniciar la concreció del trebal!. 

Es comenten algunes propostes de Blanca MolI sobre la 
priorització del treball posiliu és a dir, sobre les diferencies, 
per tal de que un cop treballades es pugui entrar en el treball 
deis aspectes més negatius, en aquest cas, els conflictes . 
S'hi esta d'acord. 
Es presenta al seminari, per part d'alguns membres, un 
conte En Valentí granota i el seu descapotable vermell, com 
a proposta per treballar la diferencia i el conflicte a partir de 
Sant Jordi. Es dedica tota la sessió del seminari a lIe ir el 
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text i a mirar les imatges del cante... compartint tates 
aquelles idees que, arran de la lectura i el visionat ens 
anessin soggerint les nostres neurones... Va ser d'una 
riquesa impressionant, varen sorgir els eixos centrals als 
quals es vincularia el treball de les diferencies ... I'alimentaeió, 
e/s jocs, les canqons i e/s contes... pero també múltiples 
idees per treballar amb els nanas, segons I'edat de cada 
nivell i la il.lusió que a cada docent Ji fes el tema. Per la 
propera sessió ja s'haura treballat el cante i s'haura realitzat 
Sant Jordi. .. caldra tenir tata I'organització plantejada en 

L'experiencia de Sant Jordi va ser un exit rotund... s'han 
vengut tots els cantes d'en Valentí i n'hi havia una 
cinquentena!!!. El descapotable vermell de I'entrada ha estat 
un reclam magnífico S'acorden els continguts específics per 
macrocicles i amb les families, així com la periodització del 
treball fins a les jornades de juny. També es dissenya 
definitivament el calendari de les jornades i les aportacions 
d'alumnes i families, així com els col.laboradors externs. 

Sessió per ultimar detall s i embastar tots els fils, tenint 
especialment presents els objectius globals de les jornades: 
eoneixer una mica més altres maneres possib/es de resoldre 
I'alimentació, la lectura o explicació de contes, els jocs, les 
cangons... alxl com generar o consolidar vine/es 
interpersonals positius que incloguin tots e/s nens i nenes i 
les seves families... ser tots plegats una mica més 
accessibles als altres per tal de perdre pors, de saber-nos 
diferents peró semblants a I'hora, de saber-nos vius i legítims 
en les nostres diferencies ... 

"1 TU COM HO VEUS?" Jornades sobre la Diferencia. 
El recull de les Jornade~ és a la revista RPM, a la síntesi 
realilzada per les Jornades de formadors del 14 i 15 de juny 
de 1996, als materials i reculls entregats a Dolors Pujolras 
per el registre de I'experiencia, en diverses cintes de video 
que varen enregistrar practicament tates les activitats -
pendents de muntar algun dia ... -, en fotografíes, en I'arxiu de 
I'escola ... i en els nostres corso 

Seminari per a I'avaluació de I'experiencia global, des de 
Sant Jordi. Es treballa a partir d'un guió pero la valoració es 
fa verbalment. Més endavant, a comenc;ament de curs 
entre aran la valoració er escrit, cada ersona i com a 

353 



centre. la valoració és especialment positiva, s'han superat 
totes les expectatives, les de participació de les families, 
implicació de nois i noies, aprenentatges compartits a partir 
de I'experiencia, sense masses paraules .. " treball de 
I'autoestima positiva tant deis nanos com de les families ... Es 
reconeix que com a docents han apres especialment la 
vinculació entre la teoria i la practica en una experiencia 
d'aquestes característiques, així com els resultats que 
s'obtenen si es cedeix protagonisme a alumnes i families i 
s'els hi fa un espai a les seves vides .. , en el marc escolar. 
També que les families tenen elements intel.lectuals que 
poden aportar, no només manuals, expressius.,. També han 
vist superades les expectatives de trobar diferencies 
diferents... hi ha mol tes més coses de les previstes en que 
podem fixar-nos per treballar la diversitat de... El resultat no 
pot ser més prometedor de cara a I'energía necessaria per 
endegar la tasca al voltant del conflicte el proper curso 

Primer seminari del nou curso Entreguen I'avaluació per escrit 
tenínt en compte el guió que s'havia proporcional. S'entrega 
una carta de la Sra. Carme Amorós, de la Subdirecció 
General de Formació Permanent del Dept. d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, de felicitació per la realització 
de I'experiencia de les Jornades a partir del Valentí Granota. 
Es plantejen el calendari de treball i les tasques a realitzar en 
aquesta darrera fase: Recollir I'experiencia de les Jornades "1 
tu com ho veus?", plantejar el treball al voltant del conflicte i 
dissenyar les Jornades 96/97. Per als darrers punts caldra 1: 
acotar i definir conflicte, 2: recuperar els aspectes positius 
del treball fet al 95/96 tan teorics com metodologics, 3: 
reflexionar sobre els aspectes negatius 95/96 i establir noves 
propostes. Es realitzaran reunions per cicles i de claustre per 
tal de iniciar el procés al voltant de quins conflictes es 
perceben ¡elaborar tipologíes de conflictes coUectius i no 
colJectius. Han d'entregar un llistat individual de conflictes 
per la pro pera sessió, 

Sessió de trebal! sobre les tipologies deis conflictes per tal 
d'establir les aproximacions als conflictes que es vulguin 
abordar, tenínt en compte els col.lectius implicats. 

Els membres del seminari expliquen les reflexions fetes al 
voltant del conflicte, la vinculació que en fan amb el barrí i el 
que aquest els hi proporciona als nanos... els nens ¡nenes 
s6n el pont entre I'escola i el barri i cal esbrinar la continuitat 
del ue es transmet a I'escola fora d'a uesta. .. la familia i el 
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barri formen part de I'etiquetatge que deIs nens i nenes es fa 
des de I'escola... Es reflexiona al voltant de la identitat 
col.lectiva Els del Cinturó de Barcelona ... A partir deis casos 
de conflicte enregistrats individualment es constata una gran 
varietat, dos tipologies de conflictes más generalitzables: el 
IIideratge i el xoc de valors escola/famílies a tenir present en 
dos ambits de relacions, entre igual s (alumnes) i amb les 
famílies. Els col.lectius culturals explícits amb els qui es 
perceben más conflictes nomás són els gitanos -ni 
magrebins ni xi neos surten en cap cas-. Els conflictes son de 
caracter relacional i no tant vinculats a la pro posta de centre, 
tot i que n'hi ha algún que posa a prova els propis límits de 
tolerancia -pistoles, power rangers ... - Els conflictes entre 
mestres o aquells en els que una part del protagonisme la 
tinguin els mestres no s'inclouen más que en un sol caso 
8'acorda que per a la propera sessió s'haura revisat 
col.lectivament un IIistat de casos conflictius a la lIum d'un 
guió d'analisi que permeti veure els nivells de vinculació que 
s'estableixen en el seminari entre els conflictes a I'escola i el 
context extra-escolar. 

Es presenta un recull sintetic d'elements vinculants de la 
reflexió sobre el conflicte, que incJou elements del seminari 
del 4 de novembre i de les reunions de claustre del 15 i del 
20 de novembre, així com unquadre on s'inclouen "causes", 
"consequencies" i "tractament" deis conflictes, el treball fet 
sobre les diferencies i el que cal engegar per abordar el 
conflicte. Cal coneixer els valors i les practiques deIs nuclis 
enculturadors primaris, cal valorar i no rebutjar per tal 
d'augmentar I'autoestima positiva i cal reflexionar sobre 
quins valor s i comportaments rebutjernlometem/valorem, 
cóm ho fem i perque. 8'inicia la reflexió al voltant d'un 
presuposit que regeix tot el platejament que el claustre fa 
sobre el treball del conflicte i que es fa explícit per primera 
vegada: Els conflictes a I'escola reflexen els del barrí i són 
d'un tipus i freqüents perqué e/s perfils de les families deIs 
alumnes és un de determinat i per tant, transmeten als seus 
fil/s i fil/es uns valors amb els que no s'hi esta d'acord. 
Aquest principi cal revisar-lo sencer, ja que sino poc podrem 
avenyar en la línia de la legitimitat en la diferencia. .. Ja que 
es vol resoldre el conflicte negociant, cal establir primer les 
possibilitats d'aquesta negociació i per tant, els límits de la 
nostra propia tolerancia com a mestres. Es veu la necessitat 
d'aprofondir más teoricament sobre els procesos humans 
d'aprenentatge i socialització, així com també la necessitat 
de contrastar molts deis suposits vinculats a les famílies. 
8'acorda ue es fera un /listat individual ue intenti "retratar" 
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e/s perfils deis diferents col./ectius I/families" de I'escola ¡e/s 
comportaments i valors que s'associen, en abstracte, a 
aquests col./ectius. 

1~\~:::->' <)d~ Després de "buidar" per sobre els lIistats deis perfilsj 

desembre:>dei comentar I'existencia de perfils culturals "nous" com ara les 
j900:::::> families Cinturó de Barcelona, les families Pryca, o les 

'.:<': ,::/:« families en procés de reciclatge, ¡felicitar als membres del 

{>i<t>! ~~~~~~u:~~eS~i~~~"n"~:~::aedna ~:~I,i~~a~~di:l~ ~~~~i~t: 
. ::.... comentar la construcció social deis estereotips, la influencia 

::., ....... '. ::>< deis processos d'enculturació primaria, I'escola com un 
:-:::::>'.> ,> .-.>.'<::.:::.<.:-:.-. <: 

". ":>." entorn més d'aprenentatge ... S'elleugereix la sessió perque 
.. :.:,:>..... no tractem Spindler, sino que s'acorda que per la propera 

':.'::::'::.:~<" >.... sessió tothom I'ha d'haver lIegit i la dedicarem a parlar-ne 
:'(:\).>::::-:.': .. >::-':':-:::: més a fons tots plegats. Ara el que convé és fer vacances!!. 

:jér:s'h.~rl:Cqn.1~ngata:YilJre:i;s~$sbr¡rl~n.múltip.l~spossibílitatsdecontil'1uitatES. 
lJn:~rTlr:seri~eret()rnqueh?'1algutlapeni:l;: . . ..... .. 

A partir de la lectura de I'article de G.Spindler, tothom va 
comentant aquells aspectes de semblan9a o bé aquelles 
questions que han generat dubtes i interrogants. S'entrega 
un llistat de conceptes claus i es reflexiona conjuntament al 
voltant deis sistemes educatius humans i la institució escolar. 
S'entrega també el buidat deis perfils de les families del 
centre a partir deis documents que havien lliurat abans de 
vacances. S'els hi fa arribar un guió per a la discussió 
conjunta que permeti esbrinar els nivells de concreció en 
families particulars de I'escola deis perfils generics que s'han 
establert. 

Es treballa a partir de la impossibilitat de concretar en les 
families del centre els perfil s generics ... hi ha masses 
excepcions, hi ha molts matissos, no serveixen en tots els 
casos, en d'altres es solapen característiques de dos perfils 
diferents... Es reflexiona sobre el punt en que ens trobem ... 
Estem treballant el conflicte? On anem a parar? .. 
S'ex liciten les intencions del treball ue s'esta duent a 
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terme: primer cal explicitar alió que ens genera conflicte a 
nosaltres envers aquests universos familiars que no acabem 
de coneixer peró tampoc d'acceptar ... S'expressen temors al 
voltant d'alguns deIs perfils de les famílies, s'expressen 
prejudicis i dificultats de relació ... Es demana que es faci un 
nou /Iistat individual on s'expliquin exclussivament els 
aspectes que costen de tolerar, que generen conflicte així 
com també aquells que s'admiren, que semb/en positius, per 
cada un deIs perfi/s (gítanos, magrebins, pryca, cinturó de 
Barce/ona .. .) per poder posar fil a l'agulJa el proper dia. 

S'entrega un recull sistematitzat a partir del buidat deIs seus 
llistats índividuals deIs aspectes que generen conflicte per 
cada un deis perfils així com d'aquelJs aspectes que 
s'entenen positius. S'entrega també un quadre síntesi que 
ens ajuda en la reflexió. Els ambits més conflictius que es 
presenten son la relació families/escola en els perfils gitanos 
i pryca, i el xoc de valors entre la proposta familiar i I'escolar 
amb les families pryca i la diferencia d'expectatives envers 
I'escola de les families gitanes. Es realitza una analisi crítica 
al voltant deis suposits que envolten la relació, la 
comunicació i la desvaloració de les families pryca i s'acorda 
abordar el disseny de les Jornades a partir deIs aspectes 
vinculats a aquest perfil concret. S'acorda la realització d'un 
claustre i posteriorment d'una reunió amb mi, per tal de 
decidir els eixos vertebradC?rs de la proposta. 

Sessió de treball del Claustre per establir els aspectes que 
generen més intolerancia envers les families pryca. 
S'identifiquen alguns aspectes centrals vinculats a la 
ressolució de conflictes i a I'organització del lIeure, així com a 
actituds autodefensives generalitzades envers els "altres" i 
sobreprotecció i consentiment envers els fills i filies. Es 
voldrien vincular les jornades a oci, televisió, espais i 
comunicació . 

Reunió de la comissió pedagógica amb mi, reflexió al voltant 
de la seva proposta i deis supósits que la impregnen... Es 
posa damunt la taula la necessitat de questionar les sospites 
permanents que hi ha al voltant de les vides de les famílies 
pryca, vinculant-Ia a la necessitat de relativitzar el concepte 
de lIeure adeqüat i de reconeixer la própia vulnerabilitat. .. 
Per tant, s'acorda que es fera un /Iistat individual amb els 
programes de televisió deis que s'en té informació i deis que 
s'en té una lIeugera idea, és a dir que s'han vist en algún 
moment encara que sigui un fragment. També es planteja la 
necessitat de distingir que alla on pot incidir I'escola 
directament és amb els nanos en el trebalJ a I'aula ... amb les 
famílies cal comen r er reconeixer ue "en todas artes 
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cuecen habas ... " com amb el treball sobre les diferencies del 
curs passat. Cal trobar punts d'encontre entre el/s i nosa/tres. 

És el darrer seminari que realitzem, a banda del que es fera 
per valorar el procés realitzat. He fet el buidat deis llistats 
televisius i s'entrega una cópia deis programes "coneguts" i 
deis "una mica coneguts" i hi ha sorpreses autentiques!!. 
També els hi entrego una proposta que he estructurat de 
treball per les Jomades, on s'inclouen els objectius així com 
els continguts a partir deis quals treballar vinculats als ambits 
relacionals del conflicte. També incloc un pla de treball tant 
amb els nois i noies com amb les families. Es reprenen 
alguns aspectes del planteig realitzat al seminari del 25 de 

. novembre de 1996. S'acorda que intentaran pa"ir-ho tot 
plegat per poder-ne parlar el proper dia en sessió de treball. 

S'ha discutít conjuntament la concrecíó del trebal! sobre el 
conflicte i es vol vincular a I'espai del pati, aspecte treballat al 
lIarg del curs amb una comissió de pares... que d'alguna 
manera sigui el pati el catalitzador de les propostes al voltant 
de la ressolució de conflictes, de la millora de les relacions ... 
e/ pati coro a laboratori de conf/ictes... el pati com 
representació d'un nou model d'espai re/acional a I'esco/a. 
S'acorden els termes de la primera prospecció sobre el 
conflicte a realitzar amb els nois i noies. Seran al voltant de 
tres móns: I'escola, casa i el carrer. Cada nivell establira de 
quina manera aborda el tema, ja sigui a partir d'algún mitja 
audiovisual o no, pero per a la propera sessió hem de tenir 
una tipologia de conflictes des de la percepcíó de I'aluronat. 

Cada nivell ha realitzat el tractament de la percepció deis 
conflictes per part deis nois i noies en relació als tres ambits 
establerts (casa, escola, carrer). S'esbrinen tendencies 
generalitzables segons I'edat deis nens i nenes que poden 
servir d'eix vertebrador per fer el reclam de participació a les 
fam íIi es. 

Acordem el tipus de reclam a les families, vinculat en part al 
Valentí i demanant a partir d'uns impresos anonims de 
diferents colors que, a més deis conflictes que els seu s fills i 
filies han establert, n'anomenin ells i elles alguns que no 
estiguin contemplats i que, desde la seva perspectiva, caldria 
que ho fossin. Costa aconseguir consens en el tipus de 
trobada que cal fer amb les familias. S'acorda finalment fer-Ia 
per cicles ¡una trobada final col.lectiva de tots amb el 
visionat d'en Babe. A més es realitzaran jocs pels pares al 
pati i es fera la pintada col.lectiva del pati amb les families. 
Es seleccionaran alguns fragments d'en Babe per treballar 
amb cicle su erior i vuitens i els hi facilito un etit uió er a 
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la reflexió sobre la ressolució de conflictes. 

El passi d'alguns fragments d'en Babe ha donat per molt, les 
families han fet aportacions soggerents i noves a les 
tipologies de conflicte que els seus fills ¡filies havien 
realitzat, pero s'han centrat sobretot en la reJació 
intergeneracional. Es segueix insistint en els objectius de les 
jornades sobre el conflicte, que no hem de perdre de vista, i 
s'acaba de dissenyar I'estrategia per les convocatories de 

,>:' >,'< pares i mares . 
. ....... .:. . ..:....:..:...;:..:..:~. --- - --
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"1 TU QUE FARIES?" Jornades sobre el Conflicte. 
Les sessions amb les families han superat totes les 

.):::>:... expectatives de participació. El reclam a partir deis conflictes 
.:.::: :.i?:/.:. no ha estat un inconvenient sino tot el contrari, s'ha viscut 

:: .• : .. ::.:~.::i<:/:: una predisposició per compartir, ha permes desengoixar al 
. saber que hi ha comportaments en els noisi noies 

:~:,;.::: .... ::;:.:,::.::~ generalítzables, ha permes líexpressió d1opinions i sítuacions 
"::::,:>:.:.:: diferents -entre families, entre escola i families, entre nois i :.:.-:::':: .. :.,: 

noies i families, entre nois i noies i escola-, ha instaurat el 
costum d'explicitar les discrepancies, d'acceptar-Ies, ha 
assegurat un espai on ser escoltat i poder compartir, un 
espai on intentar plegats trobar noves solucions i prendre 
decissions. Ha millorat la relació, la comunicació i la 
comprensió mútua .. ha permes entrar en contacte a partir de 
situacions quotidianes de dificil ressolució per a qualsevol, 
sigui pryca o cinfuró de Barcelona, i per tant ens ha fel a lots 
plegats una mica más vulnerables, más humans. 

Seminari per a la valoració compartida de les jornades, així 
com de tot el procés de formació des del mes de desembre 
de 1995. Eminentment positiu. A horas d'araens podem 
mostrar com les persones que sóm a I'hora que ho fem com 
a professionals, i aixo és tot un indicador d'un camí positiu 
per a la míllora de les relacions interculturals en el marc 
escolar. És a més, un procés sense retorno Crec que hem de 
felicitar-nos. 

Tots els membres del c1austre, els formadors, en Luis Miguel 
i jo, anem a sopar plegats per celebrar-ho i acomiadar el 
curso Bones vacances!!!. 

Dinamica de treball. 

Globalment, la dinamica de treball ha estat inmillorable. Tot i que el 

procés en termes de predisposició per a expressar-se amb espontaneitat i 
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lIibertat ha estat lent. Finalment la participació era optima, tothom explicava el 

que li corresponia explicar pero també intervenia encara que no li "toqués". Un 

parell o tres de persones han intervingut menys que la resta, pero al 

comenyament no es notava ni la seva presencia. La capitalització inicial de la 

transmissió "oficial" d'informacions a mans de la directora del centre -que 

assumia el rol de portanveu de mutu acord amb la resta del claustre-, va 

desapareixer a la tercera sessió, o sigui que va encaixar-se perfectament el 

repte que els hi oferia: desestabilitzar una mica I'ordre i el concert, generar i 

admetre la confussió, el dubte i la inquietud ... 

Cal dir que per part de I'equip i degut, en part, a la tangencialitat que 

presentaven els aspectes més etnografics del col.lectiu magrebí, el 

protagonisme en les intervencions ha recaigut especialment en la meya 

persona. El contingut teoric era molt i especialment articulat a suposits que ni 

tan sois podien ser compartits amb els propis formadors, que realitzaven el seu 

propi procés de formació. Amb en Luis Miguel hem pogut compartir més 

algunes de les intervencions donat que compartiem un mate ix coneixement 

especialitzat: I'antropologia. Aquest protagonisme pero s'ha vist enormement 

compensat pel protagonisme que la formadora tenia com a "pont" entre 

seminaris, per les intervencions del formador en aspectes puntual s més 

vinculats a la transmissió de valors en els mitjans de comunicació, i per les 

aportacions del Luis Miguel en questions del barri o del col.lectiu magrebí. 

Pel que fa a la dinamica de participació "empírica" encara ha estat més 

optima que la teorica. A tothora i en tot moment qualsevol estava disposat afer 

el que calgués. Ningú s'ha desdit del compromís adquirit en el treball col.lectiu. 

Hi han hagut nivells d'implicació diferencials pero cada Ú, amb la seva 

especificitat ha aconseguit resultat inmillorables deis seus alumnes i families. 

S'han engrescat els uns als altres, s'han recolzat i han "suportat" la pressió a la 

que estaven sotmesos. Especialment aquest segon curso 

En tot el procés hi va haver un moment d'inflexió, cap al mes de febrer 

de 1997, on no es veia clara la proposta concreta de treball amb nanos i 

families sobre el conflicte, on es trobaven sense recursos per moure's en un 

tema que s'els hi escapava de les mans, per trobar-se d'alguna manera 
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"despullats" davant una realitat que desitjaven que fora un exit com I'anterior 

curs pero de laque no teníen tots els elements. De fet, el trebal! realitzat durant 

aquest segon curs tenia contingut suficient com per haver-Io realitzat en dos 

cursos, per poder-lo paIr i assumir amb més tranquilitat, per anar veient ciar, 

poc a poc, com podien plantejar-se les coses. Tot i la premura, la pressiói la 

vulnerabilitat amb la que es percebien, han estat capa90s d'articular un trebal! 

sense precedents al voltant del conflicte. 

Cal felicitar-se explícitament per una dinamica eminentment positiva, 

reflexiva, crítica; oberta, compartida i participativa. 

Resultats en relació als objectius del seminario 

·Pel que fa als objectius generals de treban del seminari, (1. (desembre 

95-juny 96) Millorar els nivells de tolerancia existents entre els nois i noies de 

I'escola per tal d'afavorir un augment del respecte entre el/s i 2. (octubre 96~ 

ju7ny 97) DisminuTr I'agressivitat com a recurs per a resoldre els conflictes, 

entre els nois i noies) i els seus corresponents·objectius específics, cal dir que 

s'han assolit en la seva globalitat i per a cada una de les fases previstes: En 

relació al primer objectiu general, tenim un exemple com és el fetque una nena 

magrebí, d'incorporació tardana al centre (curs 96/97), pero escolaritzada 

préviament, s'ha adaptat molt més rapidament i amb menys dificultats per part 

deis altres nois i noies, que en cap altre cas a la historia de ¡'escola. Va produIr

se un nivel! d'acolliment espontani que va sorprendre fins i tot als propis 

docents, ja que varen percebre la diferencia. 

En relació al segon objectiu tenim un altre cas que exemplifica molt més 

ampliament el seu assoliment: la devallada en picat del nivel! de conflictes entre 

els nois ¡les noies les dues darreres setmanes de curs, sense necessitat 

d'intervencions per part deis mestres, creant-se discussions i acords entre el/s i 

generant-se noves dinamiques de relació i comunicació entre eUs al pati. 

També es constata el fet que amb molta més facilitat i espontaniament recOrren 

als mestres per explicar un conflicte, ja sigui amb els companys, amb els pares 

° germans ° amb el món en general, arrivant-se a generar relacions noves 

entre alumnes i mestres. 
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De cara a la continuitat deis resultats, s'ha previst la modificació de 

"espai del pati, amb la participació d'alumnes i families, acollint les seves 

propostes de canvi i millora, per tal de que quedi pales a I'escola el canvi de 

relació col.lectiva i individual que s'ha produn. S'ha previst també la possibilitat 

d'establir mares (cartellera fixa "interactiva", estones per a la discussió, 

trobades amb pares, grups de treball ... ) dins de l'horari escolar que permetin 

aprotondir en I'ambit deis conflictes i la seva ressolució. S'ha previst també la 

possibilitat de vincular tot aquest treball que s'ha realitzat amb un seminari de 

formació que el proper curs realitzara el centre sobre la transversalització i 

aprofondiment de la filosofía en els continguts escolars. 

Esta per veure on portara tot aixo ... les portes són obertes, el camí 

soggerit, lavoluntat establerta i el retorn -com deiamés amunt- ja no és 

possible. La presa de conciencia, el canvi en les predisposicions és irreversible. 

A partir d'ara formara part de les seves vides ... i de les deis seus alumnes. 

Valoració. 

Penso que calen moltes més hores encara com per poder descriure tot 

aquest procés tant complex, tant pie de continguts, tant pie de . moviment, 

d'acció i de canvis. Penso que calen moltes més hores encara per poder 

sistematitzar tot el trebal! realitzat i treure-Ii tot el profit que es mereix. 

Estic realment satisfeta amb la teina feta al Cinturó de Barcelona. El que 

primer eren intuicions, tempteijos i soggeriments, s'han pogut copyar com 

encertats, si més no, momentaniament i per aquest context concret. Partiem 

d'un entom favorable en uns aspectes i desfavorable en uns altres. Hem pogut 

.lItrampejar" les situacions desfavorables sense oblidar -les i arribat el moment, 

s'han pogut explicitar, posar damunt la taula i treballar amb elles. Al Cinturó de 

Barcelona s'han posat a prova propostes que vinculen I'antropología i la 

pedagogía amb la seva aplicabilitat a I'ensenyament, ¡han donat resultats 

extraordinaris. És cert que hem comptat amb un claustre potent i ja molt 

treballat en forces aspectes, pero convencer d'un error a un grup conven<;ut de 

no estar equivocat ha estat també tot un repte. 1 encara més, el dia del sopar 

de comíat -juny 97- vam poder parlar tranquilament de tot el procés, ¡van 
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coneixer les nostres "maniobras orquestales" entre sessió i sessió de seminari, 

quan els pensavem i preparavem la millor manera de fer-Ios canviar de parer ... 

Vam poguer riure plegats ... i com deia un d'ells "Los caminos de la formación 

son inescrutables!!!". 

Cinturó de Barcelona, m'ha ajudat a resistir moment molt difícils durant 

aquests dos anys. Ha estat la zona que m'ha preven de I'energía necessaria 

per seguir endavant, malgrat m'exigís més que cap altre zona i m'obligués a 

deixar bona part de la meva energía cada vegada. luna vegada darrera de 

,'altrá Es volia aven9ar i aixo, en termes de formació i d'investigació educativa, 

no té preu. 

Sempre recordaré la socarrimada de neurones en miUessimes de 

segons el dia en que varen presentar-se amb el conte d'en Valentí Granota 

com a proposta per treballar les diferencies... i no el coneixia, ni jo ni cap de 

nosaltres ... havia de decidir INMEDIATAMENT que fer davant d'aquella situació . 

que ens tirava enlaire tot el nostre planteig de la sessió que ja portaven 

preparada, mentre trenta-sis ulls -els deIs quinze membres del claustre, els deis 

dos formadors i els d'en Luis Miguel- em miraven tots a mi... esperant· una 

resposta. Resposta que era decissiva pel procés pero també pels resultats, 

resposta que havia de garantir el control de la informació que d'alla es podia 

despendre, que no tenia que deixar veure a ningú del claustre que podia dubtar 

del seu criteri a I'hora de seleccionar-Io t resposta que m'exigia positivitzar la 

situació sense quedar-nos els de I'equip en evidencia ... resposta que m'exigia 

seguir mantenint les expectatives dipositades en nosaltres. Vaig prendre una 

decissió, jo i les meves neurones i tota la meva experiencia empírica i ¡'esperit 

sant que deuria de ser per allá .. i no em vaig equivocar. Els hi vaig proposar de 

IIegir plegats el conte ¡"estirar fils". Va ser un moment deticat que va convertir

se en un moment algid. Va ser un moment en que podia haver fet veure que 

bebia de la certesa i vaig optar per fer-li un 1I0c al dubte. 

363 


