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SEN TEN ELS MESTRE.S.i 

G).- Cóm es pensen i senten els ¡les mestres. Elements configuradors de la 

identitat individual. Referents de la identitat com a col.recUu professional. 

Prejudicis positius o negatius, quins i vers qui o que. 

"(. .. ) eren onze anys amb una relaci6 ... de complicifat absolufa de tal manera que 
després mantenía aquestes relacions durant uns anys ... fins que vaig descobrir 

que jo ja no era d'aquell equip ... cosa que em va costar d' aceptar.. " 

(Jan. 1996) 

Ser mestre és una identitat múltiple, variable, configurada per referents 

refatius al genere; als perfils socio-economics d1origen, a les lfengües, als Uocs 

de procedencia, als barris on s'habita, a I'estetica, a les notes d'accés que es 

necessiten per estudiar, al centre on s'han cursat els estudis, a les jerarquies 

. entre etapes educatives i estudís requeríts per exercir la docencia, a jerarquies 

per carrec en els centres escolars, a distancies entre ambits rurals i urbans, o als 

perfils socio-culturals de I'alumnat i families que escolaritzi I'escola on treballen, 

per exemple. La representació del mestre es nodreix de molts elements 

diferencials. Entre tots i totes es pot reconstruir I-espectre de variabilitat que 

govema Ja representació de la professió docent ¡deis qui fan de mestre. 

Només que cada ú ha participat amb más emfasi de uns o altres referents, depen. 

Anem per passos. 

Ens referirem primer als missatges que han. rebut els qui fan de 

mestre; positlus o negatius. sobre el seu origen,lIengua, comportament, grup 

dtiguals, genere, etc... i que han contribu'it a t'articulació de tes expectatives 
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persona I s i professionals. Oesprés ens referirem a la valoració de que han 

estat objecte, per havar cursat els estudis de mestre o per exercir la 

professió. 

En quan al terreny de configuració d'expectatives, aquest fragment iUustra una 

situació poc freqüent entre els informants, la desil.lusió per genare: 

"( ... ) ás una historia más del meu pare ..• ell sempre valía un nenf a ma 

mare li era más igual pero com que mon pare vaNa un nen ho teníen tot 

comprat blau ielnom de la nena ni s'ho havien pensal i res vaíg ser una 

nena ... ¡jo me'n recordo de pelita'que jo no anava amb vestídets roses; jo 

anava amb pantalons de pana i camisa a cuadros. "Sisu 

Alguns 'casos han rebut de I'exterior valoracions basadas en estereotips 

negatius del barri on es viu: 

Jt(.,,) igual que una vegada que un professor de sociología em va dir qúe jo 

era un cas especial en e/ context on m,'havía críat. Va comenqar a dir. .. 

"clar és que la gent que t'envolta ... els amics no estudien ... en un barri... 

que no sé que ... ", Ji vaig dir. "alto, alto! que hi ha de tot, com en tots e/s 

lIoes!!. Que no tots els catalans son garrepesni tots e/s anda/usos uns 

locos, que aixo són estereotips. Potser la majaría o potser la meitat, pero 

no es pot generalilzar d' aquesta manera tant tajante!!". Gefo 

En d'altres I'axpectativa esperada si es tenia en compte el grup d'iguals que 

freqüentava, era fracassar en I'escolarització obligatoria: 

"( ... ) jo no m'identificava amb la gent que treía notes com les meves ... jo 

per exemple sortia moltíssim i amb la colla que jo em remenava molt a 

l'institut dones ... era la gent más conflictiva. La gent que no' em coneixia no 

sabia que treía aquestes notes, n' s'ho imaginava ... perque anava amb 
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aquest grupet ... ens deien els Bad boys perque la resta treíen notes forga 

dolentes... també va haver-hi una epoca que anavem moltíssim a un 

carrer6 que hí havia al costat de /'institut j beviem molt, molt... alguna 

vegada fumavem ... van ser dos anyets j va ser gairebé r any que més 

bones notes vaig treure a nnstitut, i aixo que ho havia deixat molt ... "Gate 

En alguns casos parlar el catalit i haver-se integrat a la societat catalana 

s'entén com incompatible amb el fet d'haver estat emigrant d'Andalusia: 

"Si, moltes vegades ... em passa continuament que no es creuen que no 

sóc catalana... tampoc es creuen que estigui casada amb el fill d'una 

famílja... "del poble de tota la vida ... catalans de sempre ... i que es casi 

b t 
"

1 1"" /1 O am una cas e lana.... je, je.... oga. 

Hi ha experiencies més punyents, com la del cas següent: 

I'{ ... ) jo vaig fer tercer de bafxillerat aquí, lIavors primer em van matricular 

en una academia i quan vaig anar amb ma mare a matricular-me dones ... 

el senyor de r academia va insistir moltíssim en que em matriculessin a 

comen;, perque el batxí/lerat no tenia gaire futur ... i a més a una filia 'de 

persones immigrades... el que interessava... perque no teniem masses 

mitjans economícs, i ... de les noies era logic estudiar comen;, posar-se de 

secre en una fabrica o en una oficina i rapidament entrar en el m6n laboral 

no?, i si, si em vaig matricular de comen; 

Pero hi vam tomar ( ... ) i vam dir que no, que jo em volía matricular per fer 

bafxillerat perque ja en porta va dos cursos fets i volia fer una carrera 

universitaria i no m'interessava res més ... , aque/l senyor es va posar les 

mans al cap i ens va dir que estavem boges, i la meva mare i jo vam dir 

que no, que era així ... en un moment donat ens va preguntar que on havia 

estudiat jo bafxillerat a Almeria ... que si hi havia escales a Almeria per 

estudiar batxilleraL. jj?!! 
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Nosa/tres no sabiem el que era la descriminació, per sexe ja la sabiem peró 

de procedencia social no. Nosa/tres no veniem precisament de lo más baix, 

i mira ens vam donar compte de que volía dir que tu fossis diferent, i per tan 

menys ... ens vam adonar que pensava ... "Perque aquestes dues penjades 

emigrades pretenen fer una carrera universitaria ... ?"Trila 

Aquest és un cas particular en el conjunt deis informants que ni de bon tros és 

únic en el món deis estudiants de Magisteri. Molts d'ells i d'e l/es han hagut de 

veure-se-Ies amb situacions d'aquestes característiques: 

"( ... ) tu a Catalunya com a andalús representes la figura de robrer 

amb la destral ( ... ) peró cIar quan arrives aquí, i xoques amb el rol que 

s'espera d'un immigrat andalús, etc, etc, lIavors descobreixes que hi ha 

gent que pensa que tu no pots arrivar on et proposes... peró cIar les 

teves expectatives si que hi eren, les me ves amigues d' al/a la majoria ... 

totes han fet carreres universitaries, la gent amb la que jo m'he relacionat 

directament... per tant si jo em trasllado... jo no canvio la meva 

expectativa per venir en aquí, al contrari em reafirmo en aquella que .. 

tenia prevista ... "Trila 

1 n'han sortit refor9ats en el seu convenciment preví, lo qual no significa 

necessariament vincular-se, per reacció, a una pro posta antagonista amb el 

món cata/a: 

"( ... ) sí que sóc una mica bitxo raro entre el grup d'emigrants anda/usos 

que venen a Catalunya, perque el fet que /a meva mare escollís una 

academia aquí que només ensenyaven el catala, és una cosa que 

norma/ment nmmigrat andalús aquí no feia, alguna gent si que ho feia pero 

no molta ni de bon tros ... "Tri/a 

Trobem un seguít d'elements que componen la imatge del bon mestre, o del 
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mestre políticament correcte, gens lIuny de la idea de mestre de classe milja, net 

i polit, amb un vestuari deslligat de la última moda i per descomptat sense 

pentinats punquies de color lila, apartat del món del consum de masses. Mestre 

amb criteri. .. docent i decent. Aquests casos ens remet a les valoracions segons 

I'ortodoxia a I'hora de vestir: 

U( ... ) anavem amb les grenyes, amb la barba, amb I'hermíl/a ... els texans 

estripats, amb les sabatil/es de pages ... el macuto, aixó evidentment... peró 

et deien pel carrer, "eh tu ja ets retrogrado ... porqué esto de los hippies ya 

se acaba, ya ha.pasado de moda ... ': peró bueno era una manera de .... de 

. viure ·Ies coses .no, ara encara te 'n trobes d' adolescents vestits com 

d'aquel/a epoca no?, i que és una epoca de la qual jo n'estíc 

orgulllós ... "Pima 

"( ... ) a mí la gent em veu í diu ... tu ets mestre? no ho sembles! ... c6m has 

d'anar vestít persemblar-ho? .. peró aíxó trenca algo no?, o potser no?, o 

al/a mateix molt més perque és un m6n molt més rural, i al/a encara als 

pobles quan dius que ets mestre et mira la gent diferent amb aquella 

autoritat d' abans ... IISisu 

En algun cas els informants valoren molt més ser mestre·¡ ferde mestre, que 

estar-se dedicant a una altra professió malgrat estigui més valorada 

socialment: 

"( ... ) va ser un canvi... d'estar tot el dia a rescola amunt i avall, amb 

responsabilitat i amb poca autonomía peró que algunes decisions prenies 

o al menys havíes de donar la cara ... a ser rúltim mono d'una empresa on 

pensar no era requerit, sino que el que calia era executar, on les decisions 

es prenien verticalment, on hi havia un horari i unes vacances molt 

limitades, una producció i uns objectius molt clars ... "Jan 
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Altres casos refermen el seu autoconcepte per altres raons, com per exemple, 

per haver assolit una expectativa mai prevista: 

"1... després no sé... et trobes més segura a rescola... et dona una 

seguretat forta, no sé mira, a mi me rha donat ... A mi m'ha servit per 

reafirmar-me jo una mica... m'ha agradat fer-ho i m'agradaria ara 

actua/ment... continuar vu/l dir ... fer un curs o un master o un postgrau ... 

sense cap pressió tranquilament... "Doga. 

Trobem perdues pel que fa a I'autoconcepte positiu, relacionades amb el 

discurs que vincula I'accés a Magisteri amb baixes notes de tall o amb la 

necessitat d'incorporar-se al món del treball, i ho desvincula de la vocació o 

motivació per fer de mestre: 

"( .. .) n'hi ha mo/ts, que no hi han anat amb una vocació segura ... hi han 

anat perque potser no poden fer res més ... o per notes inicia/s, o perque no 

tenen un suport económíc per fer una carrera /larga. .. I aquesta és un, és 

un. .. és una font de fracassos professiona/s. "Codí 

Trobem clarament documentada la desvaloració social de la carrera docent per 

considerar-se una carrera poc important, de segona categoria, una "quasi no 

carrera": 

"( ... ) perque en canvi e/s velns aquests que ma mare Compara amb 

nosaltres ... tots tenen una carrera, un esta fent biologia, historia, dones han 

fet carreres més importants, í nosaltres ens hem quedat una mica aixf ... "Elri 

Una carrera facil a la que tothom hi pot accedir ... 

"(. .. ) molts feien magísteri per tenír algo, i no han acabat fent de mestres, 

i tenia la sensació ... a més jo ho veía. .. jo ho vivía com una ... , que jo ha 

152 



estava tent perque m'agradava peró ... una mica la sensació aquesta de di" 

estan aquí perque és una carrera facil. "Elti 

I a la que, per tantl si treus bones notes, no s'espera que hi vagis: 

"( ... ) sempre havia tret molt bona nota, a rescola ¡a rinstituf ... ¡cIar me'n 

recordo que quan deia als professors d' alla de l'instifut que estava fent 

educació primaria es sobtaven no?, "peró ... si tu treíes bones notes ... ~ com 

dien·te, peró tu que fas si podríes estar fenf algun altre cosa ... si aixó ho 

pot fer qualsevol no?, tothom s'extranya í lampoc és alió tan increíble que· 

vulgui ser mes/re, no?"Gate 

Es documenten també prejudicis en relació als centres d'estudi: . 

"( ... ) va haver-hi un temps que a r autónoma es preparava millar a la gent 

que a la central, perque realment a la central, ara gent molt carca molt ... no 

racordo cap profe, bueno menys la de plastica ( ... rElri 

Es pot també dir que hi ha una tendencia a desprestigiar el mestre, el que ha 

estudiat magisteri per múltiples raons. Els informants homes són els que han 

rebut missatges relatius al desprestigi de la professió docent perqué és un oflci 

de dones: 

"Jo me'n recordo que un dia parlant amb un companyem va dir. .. "ah! peró 

tu també fas educaci6 ... ? és que no et relacionava amb aquella gen!". l/Gafe 

lf( ... ) comentaris de que fas un ofící de noia ... els diu gent que diu 

fonteries ... tampoe no rafeelen ni les valores massa, amb la gent que tu 

ereu que té un criteri com cal ... L es pot parlar de les coses d'una manera 

correcta no mai, mai he sentit dir aixó. 11 Josu 
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"Si, sijo, també m~ho vaig trobar, lo de noia, mestra, mare: .. "Gate 

En alguns casos sembla ser que la discriminació per raó de genere ve ser motiu 

de denúncia: 

"Una vegada vaig /legir que a Alemanya un mestre que era home i volia ser 

parvulista i no Ii deixaven ser... va haver de posar un pleit ... ja, ja ... !! 

formidableWCodi 

o bé perque és un ofici amb retribucions que otorguen poc poder adquisitiu: . 

"( ... ) recordo una desvaloració ímporlant de la professió de mestre per parl 

. d'altres amics j gent que coneix ... nois de la meya edat, que treballa ven a 

la construcció que guanyaven moltes més peles que jo ... o per part de gent 

gran que se n'enfotien no? perque ... me'n recordo perfectament d'un 

titular de la premsa que deia, que anuncia va que els mestres cobrariem no 

sé quantes pessetes anua/s, i aleshores aixó era una cosa pública i tothom 

sabia la merda que cobravem els profes, i va ser horrible i m'ho vaig 

passar malament. "Vean 

En alguns casos per no s'assolir ¡'expectativa que es projectava per formar part 

. d'un grup, : 

"Moltes vegades, moltes vegades m'he sentít desvalorad'a ... no és una 

cosa en concret peró si que és una desvaloració. Norma/ment amb /a gent 

que em feía, tothom tenia un titol superior, i el fet de que jo fos mestre era 

una cosa curioseta diguessim, em veíen una cosa curiosa... una cosa 

particular ... Jo notava que feien com un esforq ... perque era jo. Eren gent 

coneguda del meu home ... una colla més que inteUectual... d'instruccíó 

més alta ... més tibats ... creguts ... "Uib 
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En alguns casos també intervé en I'adjudicació de major o menor prestigi, 

I'etapa educativa a la que s'estigui vinculat, ja que segons "etapa cal una 

formació inicial o una altra. A Educació Infantil i Educació Primaria és on ha 

treballat el i la docent que ha estudiat Magisteri. Darrerament estan fent-se 

trasbassaments cap a Educació Secundaria Obligatoria, pero no es documenten 

per cap informant. 

"S'hauTien de treure molt tópics ... i en aixó l'Administració Pública hí té 

alguna cosa a fer ... en la mil/ora del prestigi de la professí6 de mestre ... , e/ 

desprestigi de les parvulistes ... i de I'escola bressol encara més ... "tothom 

serveíx .. .!" ... fa 50 anys que és identic; .. seguim igual... "Codí 

"( ... ) com a mestre penses que necessites que la teva feina sigui ... bueno 

més reconeguda vull dir que ... que tu teóricament penses que és important 

la feina que estem tent amb els intants petits, aixó ens ha em de 

creure. "EITi 

"El perjudici que s'ha causat per la intervenció deIs lIicencíats a la 

Primaría ... jo trobo que s'ha desprestigiat per culpa d'aixó... s'ha valorat 

socialment elllicenciat ... i elllicenciat no és un pedagog! ... la manía de que 

el batxil/erat /'han de ter llicenciats ... de que els Caps de Departament han 

de ser I/icenciats... Sembla que els llicencíats tinguin la panacea de la 

ciencia ... "Codí 

"( ... ) quan vaig a ter cursos de tormaci6 a mestres i vaig a un institut, per 

exemple ... et pregunten "bueno peró ... tu ... que fas?" i si insisteixen molt els 

hi acabo dient: "mestre de parvulari", i notes immediatament, i aixó m'ha 

passat dos vegades en aquest curs que he anat a dos instituts a ter 

classe ... notes com el termómetreaquest de resca/a de valors que tenen ... 

baixa, no? .. Uavors perque el termómetre tomi a pujar els has de posar en 

evidencia i un cop e/s has posat en evidencia lIavors pots dir ... "j a més a 
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més sóc professor universitari de la materia ... 11 i lIavors es caguen en la 

mare que t'ha parit ... pero se'm en refot!! a veure perque t'han de valorar 

pel que ets?!!... tuja has de tenir alió ... com a persona, un respecte ... "Pima 

U( ••• ) he donat classes a profes d'institut en un centre de recursos ... ¡no és 

el mateix, peró en el seu institut, en el seu lIoc de treball, en el seu 

territori... ¡tu dius al fer-te la pregunta, 'jo estlc en una escola de primaria u, 

en f'escala de valors jo -sóc Ilicenciat i tu no, jo estie en un institut i per tant 

a secundaria, ; tu estas a primaria, í si a sobre dic de parvulari ... bueno 

imaginatlf"Pima 

" Es documenten també prestigis per funció ¡lo carrec dins deis centres 

educatius on es treballa: 

"( ... ) quan em pregunten 'Tú que faS?If, jo die umesire de parvulari" perque 

a mi m'agrada molt més, s6c mestre de parvulari perque és la feina que 

m 'emociona que no pas dír, sóc director d'una escola lIavars quan dius que 

ets director d' una escola d' alguna manera el posen aquí a dalt, no?, amb 

un prestigi I com a propietari o ... "Pima 

També trobem el cas que no s'ha sentit mai desvaJorat. la raó que s'hi atribueix 

és la voluntarietat de la decisió de ser docent poguent triar fer una altra 

professió. És un testimon! masculi: 

"Jo no m'he sentít ma; menysvalorat o despreciat ... he treballat en escoles 

on e/s pares sabíen que jo era advoeat ; feia de mestre perque valia ... 11 Codí 

Quan I'elecció se sap que és voluntaria i no obligada, el desprestigi de la 

carrera docent no disminueix pero es posa en entrediti ates que una persona 

prestigiosa o amb la possibilitat dé tenir exit social per una via segura, decideix 

vincular-se al món educatiu, a I'escota. 
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H).- Contradiccions entre el que es pensa i el que es fa. Problematitzacions. 

Necessitats de canvi, desitjos possibles i desitjos impossibles. Desencant 

i enlluemament. Fracas i exit. Moments clau. 

Es tracta de documentar els moments de dubte, d'encoratjament i 

incertesa ... Tot plegat per desplegar una mirada vers Italteració de ¡*ordre 

establert, les possibilitats de compatibilització d'interessos. Aquestes 

possibilitats es tradueixen en accions al costat de persones, en .lIocs i moments 

. concrets per dur a terme la presa de decisions i és el nus que expressa la 

tensió produ'ida entre les forces de la reproducció i les de la transformació 

social, interioritzades per tots i cada un de nosaltres i resoltes 

diferencialment. Son situacions j circumstancies que aporten molts elements per 

establir comparacions generiques amb realitats imaginades pero possibles. En tot 

cas amb algunes situacions i circumstancies probablement viscudes per alguns 

deis mestres presents en qualsevol seminari de formació. les contradiccions 

entre el que es desitja, el que es diu i el que es fa, conformen moltes de les 

circumstancies a les que com a subjectes culturals i com a professionals de la 

docencia hem de fer front, i que al meu entendre, cal acceptar ¡. valorar com 

elements de la quotidianitat escolar en tots i cada un deis membres de la 

comunitat educativa. Reconeixer-Ies és també admetre la tensió que es 

produeix entre la particularitat ¡fes tendencies col.lectives. 

"( ... ) feiem cursets de Rosa Sensat e/s que vulguéssis ... cada anya I'estiu, 

durant /'any ... bueno ... peró sempre sensa tenir present que et donguéssin 

ni un paperet ... /a gent una mica progre no vo/iem títo/s de res. No, no, no, 
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jo vine perque vuJl aprendre, no pe/paperet ni pel títol! no quedava bé ... la 

persona que anava a buscar el paperet dones ... ui que creguda! ... además 

no estava bé fer magisteri perque la gent que feía magisteri el que volia 

era ... treballar a reseola pública! peró la gent que ens dedicavem a I'escola 

más progressita, erem gent que no neeessítavem titols de res perque ... 

estavem per sobre deIs Utols! Després va canviar la truita ... van comem;ar 

a dir que feien falta tltols per totl!. I aquí va venir el eanguelis general que 

ens va agafar, no? "Doga. 

"Aleshores hi havia, Ciencies o Uetres i em deien que jo no servia per 

Ciencies i que havia de fer Uetres ... a Uetres hi havia dues coses: Dret i 

Filosofía. Filosofía ... eehh .... teoricament m'hauria de morir de gana ... i ... 

eehh... per altra banda, dones havia tíngut un besa vi Notari... dones 

semblava que havia d'estudiar Dretl ... era un raonament completament 

equívocat ... i a mi no m'agradava Drel... jo ... tot i aixo dones vaig acabar la . 

carrera ... no diré amb penes i trebal/s, pero sense cap nota bril/ant ... "Codi 

IIQuan van sortir les oposieions ... sabia que no me les prepararia, que no 

tíndria temps pero a casa ... que les oposicíons que? Em vaig fer una mica 

el tonto i vaig dir que no em valía presentar... en el fons pensava "si em 

presento a les oposicíons í aprovo? .. tenía una mica de por d'arrelar tant ... 

en un /loe, en una plaqa ... vull dir d'acomodar-te, que si el pis, que si les 

criatures, que si el trebal/ ... i d'aquí ja no et mous!"Gate 

Hi ha situacions a les que sfha de fer front que generen incomoditat, malestar, 

impotencia ¡que plantegen la necessitat de canvi, de transformació de la 

propia trajectoria: 

"( ... ) La meya mare no sabia lIegir ... I/avors dones, quan' el meu pare 

escrivia, dones jo llegia lo que savia pero tampoc savia massa, lIavors un 

veí ens tenia de Ilegir les eartes que el meu pare escrivia i aixo, pues a mi, 
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ja em va comenqar a agafar ganes només de saber lIegir per /leg;r les 

cartes del meu pare, d'alguna manera em sentía ma/ament quan el veí 

tenia de venir a /Iegir la carta. O sigui ... no volia que aquelles intimitats ... em 

rebel.lava. Una mica deia, pues guardem-Ies: .. les ... les guardem totes i 

després, ell que ens les lIegeixi. O sigui jo hagués fet aixó en aquell 

moment. Aixó si que ha recordo ... molt, molt fort. "DoGa 

D'altres situacions que malgrat ser desitjades, dur-Ies a terme té implicacions 

no volgudes, i compatibilitzar-Ies es fa difícil: 

"( .. .) vaig estar cinc anys en aquella escola, i al cinque vaig tenir la pega de 

quedar embaraqada i aquell temps d'estar embaraqada era de quedar-te 

a casa i va ser el primer any que va haver-hi escala d' estiu, o sigui que tata 

la moguda pedagógica jo la vaig viure com a mare a casa durant deu anys. 

Em feia malta i/.lusió, perque valía, els ¡¡lis em feíen molta il.lusió ... peró 

vaig parardurant deu anys de treballar, perque vaig parír quatre vegades, 

per tant vaig quedarbastant desplaqada, per a mi la meva frustracló va ser 

aquesta. liMaba. 

les frustracions, els desencantst el cansament... indueixen al canvi, a la 

transformació, al moviment: 

"Doncs quan jo vaig comengar a decidir que no m'agradava ser ni 

dependenta, ni cap de les coses que feía la gent que coneixía ... dones uns 

eren dependents ... altres ana ven a treballar al mercat ... Anar a estudíar no 

m'ho plante java perque no podía, ni a casa no m'havien di!: mira, és que 

podríes fer aixó o alió ... , no. Vaig ser jo que vaig dir: a les nits aniré a 

I'escola d'adults"" vaig a treure'm el graduat escolar. Il Doga. 

"( ... ) jo lIegia La Vanguardia diaria ... diumenge a diumenge perque tenia 

moltes ganes de deixar I'esco/a, eren onze anys i estava molt cansat, 
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sempre a la maleixa escala, buscava teina, pero a més ... 

desesperadament, tenia moltes ganes de deixar resco/a, i volia dedicar-me 

a un altre cosa, i gairebé m' era igual, sempre i quan fas algo amb el que 

jo pogués aprendre alguna cosa ... perque a r escola em trobava que ja 

havia tocal una mica el sostre ... volia marxar ... "Jari 

Tot i que en alguns casos el moviment no condueix a un ambit prou satisfactori, 

no permet assolir I'expectativa desitjada: 

"(. .. ) i es allo que et planteges, bueno, has fet magisteri, has agafat un camí 

pero podrieshaver-ne agafat cinquanta més. I de vegades penso aíxó no ... 

Hagués pogut ser periodista. "Elri 

"( ... ) si ha haig de valorar jo et diré que, que que sí, que et guanyes molt bé 

la vida pero que per a mi és una feina que evidentment no m' omple ... des 

del moment que jo segueixo pensant que potser un altre dia podré 

ensenyar o podré acabar uns estudis i ... a veure si tinc la possibilitat, vol dir 

que tampoc aquesta feina ... si et pregunten peró tu que ... disfrutes amb 

aquesta feina? doncs no, la veritat és que no disfruto, no estic amargat, no 

em pesa tot quan haíg d' anar a treballar al lJ1atí pero tampoc... així ja 

está"Josu 

o no pots comptar amb qui havies imaginat: 

"( ... ) quan ets pelita jugues i t'ho passes super bé ... peró cada vegada tu 

vas tenínt uns valors ¡unes expectatives diferents, i hi ha gent que per molt 

que te resUmís no respón. "Gefo 

La necessitat de canvi es concreta en decisions i es tradueix en fets, pero 

primer beu d'un imaginari particular. molt personal i intransferible, que té en 

consideració el que cada ú entén necessari. En general la tendencia és elaborar 
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intencions o expectatives assolibles, desitjades pero probables. Que en 

alguns casos s'implementen parcialment, o en la mesura de les possibilitats 

i disponibilitats i es remeten als informants homes: 

H( ••• ) de fet a mi el que m'agradaria, si tingués diners, és fer una pel.lícula, 

perque totel món de la producció m'agrada mo/t, i ... etdiré ... converteixo 

una miqueta les colonies en una producció .. , amb efectes especia/s i tot, 

amb un guió cinematografic de tot el que passara, i a/s nens els hi fem 

viure una pel-lícu/a, sense el suport fílmico magnetic del video, pero és 

una pel.'icula en tres dimensions i amb sensacions i tot. ·M'interessaaquest 

. mon per les possibilitats d' aplicació al món de r ensenyament, perque de 

cop i volta veus que ... els nens parlen de tot un mitja que tu desconeixes 

i bueno, et vas interessant, i et vas especialitzant ... "Pima 

"( .. .) no he fet de pages ... pelÓ sempre m'ha agradat molt el contacte amb 

la natura ... el continuo tenint perque r any passat vaig plantar mil pins!!, i 

després, darrera de casa en el troff, si puc hi treballa ... l/Vean 

1'( ••• ) vaig seguir fent les classes d'alfabetitzacíó amb trebafladors de la 

empresa, gent que ... no havia pogut estudiar massa de jove, i després he 

fet classes de catala, també dins de rempresa, delnivell B, del nivel! C ... 

vull dir... he anat mantenint una mica el contacte amb el món de 

I'ensenyament peró des d'un altfe punt de vista, i així estem ... "Josu 

les informants femenines tampoe renuncien a pensar en fer alió que 

voldrien fer, peró pensen en fer-ho consecutivamentl no tant paraUelament: 

lIyo creo que soy masoca, m'agrada, psicología és la. meva vocació 

frustrada, pero no ho se, és una expectativa d' aquestes a molt ffarg termíni, 

com a mínim un any sabatic pe/ migo Aixó ha finc claríssim, i no ha sé 

perque amb el pla nou és més fomut. "Gefo 
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"( ... ) no em vaig matricular ... tins que el meu till va tindre nou o deu anys, 

í per fi em vaig matricular de psicología, perque era como una espinita que 

tenia clavada en el corazon. IIUib 

En la majoria de trajectories trobem algun moment de felicitat especialment 

recordat: 

"( ... ) em feia molta il.lusi6 aixo de fer de telefonista. No sét pensava que era 

una cosa més important del que havia fet fins ara .. o sigui de les coses que 

no m'agradaven. "DoGa. 

o de joia per I'expectativa assolida potser fins i tot difícilment imaginada: 

"( ... ) quan vaig arrivar. .. i vaíg vel/re el centre com era ion estava vaig dir. .. 

"aquesta escola I'han feta a la teva mída!!//, o sigui... no .... estic feta la 

mida de rescola sino rescola és a la teva mida, ja, ja. Perque a mi m'ha 

agradat molt la natura, m'ha agradat molt el bosc ... í I'escola aquesta esta 

al mig del bosc!!, ° sigui que ... ja, ja, ja, quan vaig arrivar vaig pensar que 

era ímpossible que m'agafessin, massa bonic tot plegat, no, és massa 

maco perque et diguin "doncs mira sí" ... no t'ho creus, no t'ho creus i de 

vegades encara no m'ho crec, pero ... em van dir que sí, ¡ara ja fa setze 

anys que hí trebal/o!!. "Píma 

La satisfacció única, assossegada d'haver aconseguit una fita: 

"( ... ) a ma mare li ha canviat tofalment el concepte de mi, perque li he 

ensenyat que he pogut pujar quatre fil/s jo soleta, amb pocs díners, que he 

estat malalta i me'n he sortit, que tinc uns estudis de gran ... i tot aixo els hi 

ha canviat el xip, a ella i a/s meus germans... Vaíg aconseguir-ho als 

cinquanta anys pero vaíg fer-ha, í bé, m'ho vaig treure molt bé. lIMaba. 
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D'haver assolit un desig profund, un somni: 

/lEI que si recordo molt que ... perque a casa dones jo dona va els diners i 

em dona ven un tant... m'el guardava per comprar-Ii coses a la meva 

germanaJl o sigui... ninos!. M'en recordo que per Reis, doncs li 

comprava ..• ninos grans ... coses que a mi a lo millor m'hagués agradat 

tenir ... !! o no sé ... m'encantava comprar-Ii coses!. Uavors dones per Reis .... 

tothom tenia el seu regal •.• JI meull. Tothom tenia pels Sants -perque 

nosaltres sempre hem fet els sants, els aniversaris no- dones a casa ... tots, 

pel Sant teníen el seu regal ... tothom!, la me va mare!, el meu pare! ... í 

aquells díners només eren per aixó!! m'agradava ter-ho .. .!! no sé!". Doga. 

Peró també hi ha desitjos impossibles: 

"( ... ) hi havia una cosa que havia feL. alió deis cursos per correspondencia 

que fas quan tens quinze o setze anys que era per fer de pi/ot d~aviació, 

peró... no va ser una cosa alió... que hi pensessis com una cosa real, 

factible ... no ... suposo que en els moments de la decissió ... fhan ensenyat 

a tocar de peus aterra i suposo que l'opció, la més ... de peus a terra, o 

realista era aquesta."Pima 

Desitjos quasi possibles, i frustració: 

"( ... ) s'obrien oposícions per la plaga que estava ocupant jo, lIavors vaíg 

deíxar la teina de monitora de menjador... ho vaíg fer amb I'expectativa 

d'estudiar fort per guanyar les opas i ... em pogués quedar a resco/a, i amb 

aixó, va ... í el meu cunyat surt elegít alcalde del poble ... i lIavors es van 

adonar de que era incompatible amb que jo pogués optar a aquella 

plaga ... !! quan van donar la plar;a ... em vaig quedar al carrer, em vaig 

quedar sense la teina de r escola ... on feia de monitora i sense la feina a 

r escola... ['experiencia més ... "Elri 
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I'Quan canvii de vida, (je, je,) me 'n aniré a Formentera a vendre coses 

fetes de pulseres i d'artesania. Si perque és una cosa que m'enrotlla molt, 

sempre ho die, si algun dia canviés de vida, de feina, de tot, em 

dedicaria a fer coses artesana/s. I periodisme també, m' agradaría fer 

periodisme, locutora. 11 Elri 

Alguns moments clau, es vinculen al canvi en la propia trajectoria, són 

moments d'inflexió, afecten a les persones a qui s'estima¡ a les activitats que es 

comparteixen, i molts cops no tenen marxa enrera: 

"( .. .) la meva vida ha canviat també en aquest sentít, estava vivint amb un 

noi, feía set anys que estavem junts i bueno, ho hem deixat estar no se sí 

. defínitivament o no, peró si que hoem deixat estar una temporada, jo vull 

feraltres coses. EII es va quedar aquí, no se suposo que en determínats 

moments és més fort el que vols fer, que amb qui ho vo/s fer, no?"Sisu 

'r .. ) quan jo feía magisteri, hi havia la possibilitat de tenir accés directe, . 

sense haver de fer oposicions, si treies un vuit de mitja i no havies 

suspés ma; res, en tots tres anys, cIar jo no vaig suspendre res en tots tres 

anys i vaig treure un set coma set de promig, pertres decimes ... , ciar 

aixó em va ... vaig tenir í tot alguna revissí6 amb alguns mestres de tercer, 

a veure aquestes tres decimes que passava peró no ... lIavors cIar ragafa 

tot una mica ... , et surt una feína ... has de fer unes oposicions amb les qua/s 

no comptaves, perque bueno jo ho tenia forga ciar que jo podía arrivar a 

/'accés directe i mira ... va anar així i ciar fa ja ... deu, onze anys, onze."Josu 

"( ... ) Manufactures Berenguer -es deia-, vaig entrar en alla i em diu el 

senyor ... : "si no hablas catalan, no ... " Jo vaig pensar ... bueno aquí ja I'he 

cagada ... perque ciar e/ meu eatala macarronic/... imagina't tu!... die 

bueno dones miri jo... vaig sortir de la feína, vaig sortir, o sigui no vaig 
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entrara parlar amb el jefe ... j quan estava a mítja Rambla Catalunya tomo 

cap amunt j em dic: jo sé parlar cata/ál!. J vaig tomar a entrar i die: no, 

no, mirl ••• és que em feia vergonya, pero Jo el ser parlar. IlIavors diu, 

bueno, pues vingui. J vaig parlar amb e/L. ja va veure que no ... home! que 

jo ... peró lidevia fer gracia o no sé que va passar, la questi6 és que em va 

dir que la feina la tenia. I vaig comen~ar a treballar de telefonista ... "DoGa 

En alguns casos el trencament de les tendimcies coUectives implica 

consideracions negatives i difícifsd'encaixar. Quan el repte és transformatiu molts 

cops implica decebre als teus, als qui tan estimat; i és doloró.s. És admetre una 

discontinuitat, una ruptura profunda: 

"( ... ) molts pares han sortit de pagas per fer un altre tipus de vida i tu fens 

un allre tipus de vida (fer de mestre rural) que és per el que efls han estat 

Iluitant tata la seva i fas un pas enrera, per ells és un pas enrera· 

"S' no... ¡SU 

Altres cops malgrat pugui semblar que es duen a ~erme accions transformatives 

s'estan prenent decisions que reprodueixen les pautes sócio-cutturals establertes 

i no generen ruptures amb els models vigents de relació. malgrat les aparences 

de trencament, estableixen continuitats: 

'~ra e/s pares han decidít jubilar-se perque tenen... un net de qui 

ocupar-se, és banic, jubilar-se, és que ha notes, amb aquests defaJls, no 

t'ho diuen ... ja els hi vaig dir, lino us jubileu tant aviat... encara pOdeu 

treballar: 'Ja estem cansats de treballar' em van dir ... 11 Pima 

1". .. ) jo em vaig casar als 24 ... penso que era moltjove, en aquel/ moment.., 

portavem sis anys sortint, i ja tens ganes de lliurar-te deIs pares ... 1 sI... 

a casa meva esperaven que ens casessim, no que ens n1anessim a viure 

junts. f jo volía que aquell día fos un dia molt diferent, pensava que si 
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ens ajuntavem i feiem una festa... que podria ser com una festa 

d' aniversari, i Ilavors pensava que la manera de ter-ha diferent era firmar 

e/s papers ... així ho vam poder fer especial, en un jardí... "Elri 

No voldria tancar aquest capítol sense referir-me a situacions que han estat 

moments d'inflexió a les vides deis nostres ¡nformants. Moments dol90S que 

actuen com a refor90s positius que permeten encaixar el dolor deis moments 

amargants. I així poder vertebrar continuitats en un conjunt de discontinuitats per 

permetre fa reproducció del sistema socio-cultural, com a fenomen global de 

referencia fOf98 estable. Voldría que miressim aquests moments i persones com 

a elements vius d'un sistema educatiu que transmet Ja pertinen98 cultural, per 

entre els dits, amb eJs sons ¡fes olors. I amb el gest d'una mirada. A banda de ser 

mestre o no ser-ho. Són just aquells moments viscuts i rememorats que más ens 

. poden permetre establir "ponts" amb els aUres, que más donen de si per "estibar 

fils" de semblances, perque generen algun "forar en la propia pen i la possibilitat 

d'apropar-te a un altre huma, ¡gualment vulnerable. 

Algun dolor, algun record amargant ••• 

IIQuan vem venir cap aquí s'em va caure tot a sobre~ o sigui ... baixar del 

tren i anar a... una casa sense... finestresl, bueno finestres si, peró 

persianes no! ... vull dir de veritat ... Va ser, no sé ... entrar en al/a com si en 

una cabana, una cosa extranyíssima ... aquella nit bueno ... estava contenta 

perque havia vist al meu parel perol inclús ara hi ha moménts que quan 

passo pel pont, recordo aquelJ tros. J bé ... el meu pare desseguida dones, 

com que ell és fuster va posar finestres. l/Doga 

11( ••• ) jo amb el pare no m'havia entes maL Era molt serio ... traure-Ji un somriure 

era ... No recordo un somriure ... poi ser quan va neixer el meu fil/ gran, que era el 

seu primer net nen .. tots els meus germans havien tingul noies ... , tinc una 

fotografia que esta carinyos amb el nano", MoBa 
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"( ... ) el tercer de batxil/erat en alla ... vaig estar durant un any díent que jo 

me'n anava a viure a Almeria, dient que aquí no vivía, perqué era ... perqué 

aquí el cel no era blau, plovia constanment, feía uns trons que no es podíen 

suportar, la gent par/ava molt raro, i ... jo no voNa saber res ( ... ) vaig 

comenqar a escriure en el meu diari... que la Montserrat Caballé era 

estupida, que el Serrat només estava bé quan cantava en castella, etc, etc, 

sentía un rebuig absolut per tothom que parlés en catala, o per Catalunya ... 

i més tard a I'Institut vaig acabar de descobrir que volía dir Cata/unya ... que 

no només era el cel gris, que també hi havia d'altres coses, vaig comenqar 

a par/ar una mica de cata/a ... 11 Trila. 

"( .. .) jo el que recordo és que em van posar de la 'e/ase de las niñas ricas a la 

clase de las niñas pobres' i aixó significava anar amb una bata 'las pobres' ¡las 

'ricas' amb uniforme ... 11 Doga 

'Els meus pares son d'un poble, d' aquí el voltant, e/ meu pare era de medi 

de pagés. I vivía en un mas. Tots dos tenen estudis primaris o sigui basics. 

La meva mare quan parles amb ella i li dius, tu que haguessis volgut fer?, 

ella et diu que hagués volgut ser mestra, també tinc una germana gran que 

és mestre ... "Josu 

'r .. ) mira jo faig la meva opció de vida peró sempre tinc la cosa de que la gent que 

m' estima esta patint ... la meva mare ha agafat una depressió parque la seva filia 

se n'ha anat a viure d'aquesta manera que perella es horrible, no? I clartambé 

és molt dur."Sisu 

"( ... ) vaig esperar a final de curs, i me'n vaig anar a la mili ... uff!!, molt 

malament, fatal i I/avors al/a el que també vaig fer va ser de professor, em 

van cridar desseguida ... com que era el mestre amb més experiencia ... em 

van donar els casos més difícils ... amb la gent més totxo, i el que em va 
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vindre... uff! em va tocar un analfabet... ''Anacleto Jiménez para mas 

señas" que era de Cap no se que del Monte ... que escrivia amb la ma 
tancada ... i en un foli volia posar Anacleto, ficava A. .. i estripava el paper ... 

ja no li cabia cap més Iletra!!. Llavors al/a m 'havia d' anar inventant histories 

no? perque aquel/ home ... i era molt fort perque plorava ... plorava perque 

els companys Ii escrivien les cartes a la novia i Ii posa ven coses que no 

deia, i li lIegien coses que no deia; per a mi era una qüesti6 personal molt ... 

i com que era aprop de la platja vaig demanar permís per ensenyar-Ii a 

escriure a sobre la sorra, i va comengar a escriure amb un pal i amb el dit 

a sobre la sorra i així va aprendre les primer es lIetres... aquell nano va 

acabar el graduat escolar quan va acabar la mili, bueno una mica de 

regalo ... per r esforq ... per r esforq i les ganes que hi va posar se rhavia de 

treure. /1 Jari 

"( ... ) el vaig passar, perque els meus pares m'ho van demanar, de tota manera. 

no tenia opcions, i vaig anar a r examen. .. em sembla que hi havia 150 places i hi 

havia 6 milo 7 mil persones, recordaré sempre que era un examen d' oposició que 

es feia a la fira de Barcelona, i jo amb setze anys, anava tot sol, je, je, je, a 

Barcelona, a la fira, amb vuit mil individus més ... bruta/!!!, era la primera vegada 

que em vaig enfontar a un examen oposició ... /1 Pima 

"( .. .) si guanya el Barga me'n alegro peró aixó de patir no ... , bueno de petit 

si que me'n recordo que vaig agafar una empipada a /'habitaci6 perque 

van perdre un campionat ... que vaig arrencar tots e/s postérs ... "Gate 

Els refor~os positius, els moments dol~os .•• 

"ella (la mare) cada nit, cada nit quan nosaltres ens posavem a dormir, feia el 

crussigrama de la Vanguardia ... "Uib 
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"Jo tinc encara ... tinc una carta als Reís deIs meus fi/ls feta amb dibuíxos ... 

i el sobre també ... en el sobre hi havia tres dibuíxos de tres reís ... tenia 5 

. anys i no sabia escriure i va fer el sobre així... per tant ... jo el guardo 

perque m'agrada molt... i encara m'agrada ... "Codi 

"( .. .) ens havíen fet una habitaci6 a dalt r a mi m' agradava /legir i escoltar. 

música ... "Pima 

"De petita em recordo de quan jugava amb les nines i la meva mare jugava 

amb mi. ''Ai ara que fas? .. ", "Ia porto a resco/a" L. "ara que feras?" ... "no 

sé que .. :", i s'implicava ... "Gefo 

"( ... ) de ben petit, de sempre m'ha agradat /Iegir, i després de més gran hi he 

dedicatmolt, molt de temps i he deixat de banda al tres coses ... i moltes vegades 

era com una necessitat... hi ha una /libreria al poble i m" encanta va anar-hi a 

remenar .. ; "Gate. 

«( ... ) a casa meva quan jo era pelita economicament podia haver moltes 

mancanees, pero d'afecte no m 'en va faltar mai, ni amb el meu pare, ni 

amb la meva mare, ni amb els meus germans ... i és cIar aixo al anar-me 

fent gran. .. també he tíngut sort. "Vita 

liJo tenia un oncle que tenia molts discos i molts /libres ... i... jo els hi ana va a 

buscar ... i em vaig fer un fart de /legir ... Anava apuntant en una /libreteta que e/l 

tenia els /libres ... eh? com si f6s un sistema de prestec molt primari L. "Godi 

"( ... ) I'emoci6 més gran pel meu pare va ser quan em vaig treure el carnet 

de conduir, pel carnet de conduir me" n recordo que el meu pare em va 

aixecar en r aire, aquest moment si que el recordo ... "Pima 
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''jugant amb la meva cosina gran, em feía de mestra i lIavors al pati, lo tipic que 

juges a I'estiu ... aleshores ella m'ensenyava, peró era com un joco Recordo ... 

recordo el quartet que hi havia amb una pissarreta i amb el guix escrivint i m'ho 

passava super bé, no sé,.. "Gefo 

y.;) .vaig tenir la sort de que els meus pares no projectessin cap falsa 

iI.lusiósobre mí... només pretenien que f6s feliq i que em guanyés la vida ... 

que ja és moltl. "Godi 

Després d'un reeorregut per entreaquest repertori de partieularitats, es 

torna més versemblant la complexitat de qualsevol procés de formaeió que 

pretenQui transformar les relaeions soeials a I'eseola, en especial quan I'acció 

transformativa ens inelou també a nosaltres... i en especial quan aquest 

"nosaltres" és¡ també, una realitat múltiple, variable i complexe, que deixa ben 

palesa la neeessitat de fer-Ji un lIoe central a I'exereici de la flexibilitat en la 

voluntat de teixir els eneontres. Com diuen Fullan i Hargreaves haurem de veure 

quins desplegaments cal fer si estem d'acord en que "( .. .) resulta necesario y 

merece la pena luchar para que las escuelas sean lugares cada vez mejores en 

los que enseñar y aprender (. . .) habrá que ver en qué medida estamos ante un 

asunto en el que se combinan las voluntades individuales en un desafío colectivo 

( ... )" (Fullan, M. i Hargreaves, A., 1997:9). 
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PRIMERA PART - CAPiTOl IV 

"( ... ) yo hubiera querido pertenecer a aquel grupo de gente que permitía a sus hijos 
hacer la Primera Comunión. Yo también hubiera querido tener un traje y unos regalos 

y poder decir, de verdad, aquello de: "Hace un mes que no me confieso". 
y poder acusarme de cosas mal hechas. Porque a la niña que yo era 

no le gustaba ser diferente. Tenían que pasar muchos años para que yo entendiera 
el valor de esa diferencia. Entonces sentía, como todos los niños, que mi puesto en el 

mundo dependia de una afinidad con los valores y tabúes de este mundo. 
La singularidad como virtud no existía todavía para mí. n 

{Aldacaa, 1994:22) 

Reprenent la reflexió per intervenir amb els ¡les docents 

El petit paragraf de Josefina Aldecoa que encap9ala el capítol, expressa 

amb una aparent simplicitat, una munió de suposits imprecindibles per acostar

nos a aquells coneixements que entenc necessari per articular una proposta de 

formació de mestres. Sintetitza, des del meu punt de vista, tot el que hi he 

tingut present. Intentaré explicar-me. 

17 Bona part del text que presento en aquest capitol, forma part d'intervencions que he 
realitzat en diferents moments ¡contextos. Per exemple, de la ponencia presentada a les If 
Jornadas de Educación Intercultural, organitzades per la Escuela de Animación y Educación 
Juvenil de la Oirección General de Juventud, Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad de Madrid, a Madrid, novembre de 1996, amb el títol: "Oiversidad cultural y 
desigualdad social. Identidad individual e identidad colectiva", entregat als participants pero mai 
publicat; o de la comunicació al Simposi sobre el tractament integrador de la diversitat, 
organitzat pel Oept. de Pedagogia Aplicada de la UAB. realitzat a Bellaterta, desembre de 
1996, amb el titol: "Diversitat i desigualtat entre els docents. Repercussions en la intervenció 
educativa" pendent de publicació; o de la intervenció feta . a la I Jornada sobre Lengua y Cultura 
de orígen: alumnos marroquíes en la escuela espanola, organitzades pel Taller de Estudios 
Internacionales Mediterrimeos de la Universidad Complutense de Madrid, realitzada a la 
Escuela de Traductores de Toledo de la Universidad. de Castilla-la Mancha a Toledo, 
desembre de 1997, amb el titol: "lengua y cultura de origen, pero ¿de quién?", (SOTO, 1999c). 
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Primerament ens informa de I'existencia de dues etapes viscudes i 

conceptualitzades diferencialment per una mateixa persona: la infancia i I'edat 

adulta.· En un context escolar d'Educació Infantil i Primaria es produeix, 

fonamentalment, .'encontre entre dos grups d'edat: d'una banda I'alumnat -

infants-, de I'altre el professorat -adults-, pero aquests infants ten en configurat 

un imaginari col.lectiu sobre les seves expectatives a la vida adulta, i aquests 

mestres han tingut un procés particular fins esdevenir adults, pero tots ells i 

elles han estat infants en algún moment de les seves vides. És a dir que 

aquests dos col.lectius en· encontre es troben en moments diferents deIs seus 

respectius cicles vitals, pero amb idees sobre I'abans i el després per a cada un 

deis casos. Aquesta perspectiva ens permet pensar en conflictes possibles per 

diferencia generacional, pero si els col.lectius escolaritzats pertanyen a 

cultures minoritaries, els conflictes per generació no responen· als 

coneguts i habituals entre infants i adults de la mateixa cultura, i el xoc 

entre percepcions i expectatives augmenta. Cal tenir també present un altre 

grup d'adults: els pares i mares, els avis i avíes, les famílies deis infants. 

També han estat infants en algún moment de la seva vida. ¡han generat 

expectatives sobre el model correcte d'adult per a ells ¡elles i els seus . 

descendents. De fet, ets' infants participen de manera significativa de les 

propostes i de les vides d'aquests adults, han estat el primer entorn 

d'aprenentatge de la seva vida. La mútua percepció, conceptualització i 

interpretació que entre els grups d'adults realitzin deis respectius models d'adult 

correcte, influira decisivament en I'expectativa deis infants envers I'escola i 

I'escolarització. Com també en "expectativa deis dos grups d'adults sobre el 

que es pot esperar del procés d'escolarització d'aquests infants. 

Hi ha molts estudis que ens informen de la influencia de les 

expectatives del professorat en el rendiment escolar de I'alumnat i en el seu 

comportament a ¡'escola. Modificar aquestes expectatives és una de les 

tasques més difícils d'un procés de formació que es plantegi transformar 

relacions, pero també una de les més necessaries per poder .plantejar les 

possibilitats de transformació. Difícil perque forma part del món de les creences 

i de les conviccions, que no per poc rigurós és poc important, sino tot el 
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contrario Alió que es creu no és fruit de I'arbitrarietat, és fruit de relacionar 

causes i efectes de manera recurrent, de forma que les e~plicacions atribuldes 

als fets es tornen versemblants a mida que van demostrant la seva "veritat" per 

manca de contrastació. Qui, per altra banda, s'atreveix a contrastar all6 que si 

es posa a prova pot implicar la tergiversació del món conegut? És la manera 

com actuem en la nostra vida personal, en el nostre fer de subjectes culturals. 

Necessaria, ja que sinó es participa d'una perspectiva possibilista (Giroux, 

1990:171-178) sobre la capacitat transformadora deis diferents agents de la 

comunitat educativa, poca implicació podem esperaren accions j experiencies 

que impliquin canvis sostinguts de la vida escolar. Aquestes qOestions s/han 

formulat més abastament en el primer capitol d'aquesta primera part, pero ara 

es concreten i es ·compliquen les relacions reals sobre les que 

exercitarem la nostra analisi i també la nostra experiencia d'aplicació: 

diversitat cultural ¡social arreu, en ¡entre tots els col.lectius en contacte, 

mestres, alumnes, families, entoms. 

La cita ens remet també, al conflicte d'una persona -en aquest cas d'una 

· nena- davant de dos models diferents de comportament correcte. Ens permet 

· reflexionar sobre elconflicte que pot significar, per "alumne, discrepar del 

model proposat pea seu univers familiar, conflicte que no acostuma a 

pensar-se des deis docents. Ens apropa a la construcció de significats per part 

deIs ¡nfants, a les limitacions imposades pels propis referentsempírics i pel 

desenvolupament del pensament, a I'articulació de la identitat individual i 

col.lectiva i a la influencia que el grup d'iguals exerceix en aquest procés 

identitari. Ens mostra el seu desig ¡ntim de no ser diferent en relació al grup 

d'iguals. També ens remet a una idea de canvi i transformaci6 amb el pas 

del temps, del coneixement i de la vida. 

Models d'infant i d'adult correctes col.lectivament compartits, els deis 

alumnes, els deIs mestres i els de les famílies deIs alumnes. EIIs ¡elles i 

nosaltres, (Spindler, 1987:303-334) aprenem a pensar, a sentir j a actuar 

correctament en el marc d'un sistema educatiu culturalment establert, que 

· disposa d'agents, d'estratégies i d'objectius de socialització específics segons 

siguem nens o nenes. Per tant cal el coneixement d'aquests processos de 
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transmissió de la cultura, cal saber cóm esdevenim els subjectes cultural s que 

sóm. Pel que fa a les famílies i ¡'alumnat de cultures minoritaries, necessitem 

del coneixement etnografic. Pel. que fa als docents, necessitem tot un altre 

procés: rescatar els elements de semblan~a amb les altres cultures, a 

partir de fets i situacions quotidianes, aparentment poc significatives, 

pero que sintetitzen tot un univers de valors i normes col.lectives que no 

hem apres a I'escola, i que posen de manifest que també sóm subjectes 

culturals, com qualsevol altre. Aquest procés comporta el reconeixementde· 

que podriem sentir, pensar j actuar de moltes altres. maneres, genera 

escepticismes, incerteses i dubtes, entusiasmes i rebuig .. Depen. Depen de les 

persones. 

I aquí es vertebra un altre deis aspectes centrals de la cita en la que 

m'he inspirat: la dimensió individual en el sí de la dinamica cultural18 
.. 

Sabem que les cultures són dinamiques, que es segueix abordant la seva 

definició, els seus limits i tractament (Keesing, 1974:73-79), que el conflicte 

. entre els models ideals de conducta i els models reals de comportament, es 

resol i es justifica quotidianament, que I'heterogeneitat és una realitat en el sí 

de totes les cultures malgrat la constatació de tendencies col.lectives. Sabem 

tot aixo. pero en canvi, tendim a pensar les relacions entre cultures diferents, 

com a relacions entre.grups com si fossin ens compactes i homogenis, en una 

mena d'altre dimensió que les allunya i les fa massa abstractes i ambigües. 

(Soto, 1995b) les cultures no són ens compactes i homogenis que es 

relacionin entre sí. les cultures es relacionen a través deis seus individus, nens 

¡nenes, joYas, dones i homes, ancians i ancianes, persones socials que 

dasenvolupen la seva aetivitat quotidiana i les seves relaeions socials en el 

mare d'un territori conerat, en el que entren en contacte amb d'altres persones, 

amb les que estableixen vincles afectius, professionals, etc... Persones que 

pensen ¡actúan atenent-se a múltiples factors en cada moment de la seva vida. 

Persones dinamiques que amb fa seva aeció, transformen el seu entorn i Ji 

18 I m'ha inspirat parque comparteixo amb entusiasme el repte que la Dra. Silvia Carrasco 
va fonnular en relació a ¡'articulació d'una proposta de recuperació de l'índividu en el sí de la 
dinamica cultural" el curs 94/95. 
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confereixen la riquesa de la varietat. I així és com es concreta la relació 

intercultural, entre individus, entre persones que com a membres d'una cultura 

poden o no recórrer aquell camí que s'havia establert per a ells i elles, que 

poden participar en major o menor mesura deIs valors dominants de la seva 

cultura. Persones social s i culturals que viuen i actúen en el món, pensen, 

conceptualitzen, interpreten i resolen la seva existencia. .. Tots ells semblants 

tot i que culturalment diferents, tots ells dinamics, en moviment, interactuant 

permanentment amb els seu s semblants i amb el seu entom. Aquí i alla, entre 

nosaltres i lIuny de nosaltres. 

Donar elements que permetin comprendre aquesta realitat és necessari 

si es volen articula~ canvis en els pre-conceptes amb els que els mestres -i no 

només els mestres- acostumen a operar davant deIs coUectius culturalment 

minoritaris. Explicitar els suposits d'estatisme i homogeneitat amb els que 

es percebeixen ¡interpreten els altres col.lectius culturals, pero també 

amb els que ens pensem a nosaltres mateixos, és una de les estrategies 

imprecindibles per canviar les posicions de partida, tant en les 

problematitzacions com en les analisi d'aquestes. És el que pot· permetre 

pensar -per exémple-, que aquella nena de la cita desitgi fer la Primera 

Comunió, malgrat no formi part deIs ritual s del seu model de món familiar. Pero 

no és un procés senzill ni rapid. És lent i desestabilitza. Significa adoptar una 

óptica diferent a I'hora· de mirar-se les relacions en el sí de la comunitat 

educativa. 

I aquesta manera de mirar-s'ho ens informa que res es manté inalterable 

permanent en el temps, ¡que per tant, molt o casi tot és negociable i 

compatible {San Román, 1996}. Ens suggereix, per tant, que les possíbilitats 

transformatives, de canvi, són també en bona mesura a les nostres manso 

Depenen en darrera instancia d'aquells subjectes cultural s i socials que 

interactuem en I'espai i en el temps, en un Uoc concret, un dia concret j no un 

altre. Impedeix que ens eximim de la responsabi/itat que ens pertoca, com a 

docents i com a persones, a ,'hora de possibilitar el canvi de les relacions 

educatives en el context escolar. 
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Son -en bona mesura tot i que no només-, els supósits d'estatisme i 

homogeneitat amb els que ens pensem en termes coLlectius, els que 

afavoreixen seguir pensant, sentint i experimentant la discrepancia, la dissensió 

i el conflicte com anomalies que cal ometre o paralitzar perque desestabilitzen. 

I die, tot i que no només, perque cal aquí considerar els mecanismes que 

permeten articular prejudicis i estereotips sobre els diferents col.lectius 

culturals. 

De fet, el món que ens ha tocat viure esta fortament mediatitzat per 

I'univers de la informació, podem subscriure que som a la societat de la 

informació (Flecha, 1992). Els mitjans de comunicació re-creen, re-interpreten i 

re-organitzen les informacions adients en els moments adeqüats (Rodrigo, 

1996) i ens informen de qui som· i de qui son els altres. La societat que ens ha 

tocat viure, és també una socielat desigual. I aquesta desigualtat esta 

jerarquitzada en base a un criteri prioritzat socialment -recordem les idees 

exposades al primer capitol sobre I'evolució tecnológica deis pobles- d'entre 

molts allres crileris que podrien operar. I no només en ,'ambit deis mitjans de 

comunicació, també en el món editorial, deis llibres de text, per exemple. Ens 

trobem aquí amb tot una altra dimensió teórica que he vinculat a la majoria 

d'objectius i estrategies· de la proposta de formació: la transmissió implícita 

d'informació, una de les moltes estrategies que fem servir els hurnans -i 

potser no nornés els hurnans-, per instruir els nostres cadells: De fet, ha 

estat el nexe de tota la meva tasca de recerca com antropóloga des de I'any 

198919
• En els deu anys que separen aquelles primeres aproximacions al món 

de la transmissió cultural, he fet un procés d'aprofondiment compartit que m'ha 

permes consolidar una línia de pensament particular. 

Un deis mecanismes socials basics de I'articulació simbólica deis 

significats, rau en I'assignació a I'endogrup deis trets valorats com a positius i 

I'expulsió deis trets negativament valorats a I'exogrup. De manera que el 

"nosaltres" homogeniament pensat contempla tots aquells aspectes 

19 Vaig aprofundir per primer cop de manera sistematica -juntament amb Dolors Pujolras
en "analisi de textos escolars (Pujolras ¡Soto, 1990, 1991a) per posar de manifest les 
contradiccions entre el que es deia explícitament ¡les informacions implícites deis textos. 
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culturalment valorats i el "vosaltres" -també estatica i homogeniament pensat

recull tots aquells aspectes. desvalorats del propi grup de pertinencra. Es 

produeix una omissió deis trets negatius quan ens referim de manera abstracte 

-simbolica- a I'endogrup i un enaltiment deis positius. I a I'inreves en relació a 

I'exogrup. Aquests "trets" rellevants els trobem informats arreu sense el context 

que els ha generat i encara més, sense el context que els ha re-creat, re

interpretat i re-organitzat simbolicament en el marc d'un procés. historic 

concret.2O Normalment no sabe m cóm i perque s'ens pensa d'una manera 

determinada, pero sabem que s'ens pensa així i que costa molt modificar-ho. 

La meya propia experiencia empírica i el coneixement que s'en deriva, 

m'han informat sempre de la heterogeneitat en el sí deis col.lectius, de la 

discrepancia entre la realitat quotidiana i els universos col.lectius amb que s'et 

pensa -des de fora i també des de dins- com a membre d'aquell grup, de la 

dificultat de modificar les expectatives i de la importancia de mantenir nivells 

d'autoestima positiva suficients com per esbrinar per tu mateixa quins són els 

mecanismes social s que s'encarreguen d'establir els límits de les propies 

. possibilitats. Així és que no puc ni vull evitar, aquesta orientació en el meu 

recorregut professional, com a docent i com a investigadora. 

Entenc doncs, que independentmentdel coneixement i I'experiencia que 

tinguem sobre la diversitat cultural, aquest marc jerarquitzat que prioritza certs 

coneixements, habilitats i comportaments és aquí, projecta la seva presencia 

en tots els ambits de les relacions socials entre persones, de cultures diferents 

o no. Ens parla d'un únic camí possible en I'evolució humana i organitza a les 

cultures en una jerarquia social que respón a aquest criteri. Per aixo la 

dimensió individual és especialment rellevant en un procés de formació, pero 

no pot ser la única. La dimensió col. lectiva tant cultural com social és 

imprescindible, per dotar d'elements explicatius les complexes realitats 

educatives amb les que es troben les escoles. Una i altre han estat presents en 

la proposta de formació de mestres, i queden recollides en els Objectius de 

Formació. Reprenem ara un element central ja esmentat: la legitimitat de la 

20 Vegeu sobre aquest procés en el cas de Catalunya: Prats, LL., El mite de la tradició 
popular, Edicions 62, Barcelona, 1988. 
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discrepancia, de la incoherencia i de les contradiccions. És en bona 

mesura, gracies a aquests processos de dissensió amb el món normatiu 

que la transformació és possible, que les possibilitats que tenim d'esdevenir 

agents productors de cultura hi té un lIoc. És dones també, un deis eixos 

vertebradors de bona part de la proposta: fer-Ii un lIoc al dubte, generar 

interrogants, ¡ncerteses, acostumar-se a la vulnerabilitat. I no tenir por 

d'explicitar-ho, ser capac;os de normalitzar les propies incoherencies, la propia 

vulnerabilitat. No és ni un comportament ni una actitud senzills. No I'hem apres, 

no s'ens ha ensenyat afer explícit allo que conceptualitzem com afeblesa 

moral. Penso pero, que és una de les peques vies que permeten reconeixer en 

nosaltres mateixos allo que molts cops tendim a censurar en els altres. ·1 quan 

aquest procés s'ha pogut dur a terme, la realitat ha comenc;at a ser diferent. A 

tots els seminaris. Ho veurem a la segona part d'aquesta tesi. 

Arribats a aquest punt, podem comenc;ar a pensar en un deis dos 

entoms d'aprenentatge als que ens remet la cita inicial: el món escolar. 

L'entorn en el que sí que podem intervenir directament. Hem partít de 

nosaltres com a subjectes culturals, persones que exercim una professió en el 

marc de les institucions educatives. Hem considerat el context socio-cultural 

jerarquitzat i desigual en que ens ha tocat viure, mediatitzat en gran part per les 

influencies deis mitjans de comunicació. Hem de rependre dones el paper de 

I'escola com agent polític (Giroux i Penna, 1990; Bourdieu i Passeron, 1970; 

Hollíns, 1988; Delpit, 1995), com a cultura particular (Spindler, 1994: Wolcott, 

1974) que informa de missatges especialment incissius per la seva presencia 

no explícita i pel seu quefer subversiu potencialment transformador. 
't. 

A I'escola, com hem vist clarament reflectit també en els relats deis 

mestres al capítol tercer, s'aprenen principalment models de relació que 

transmeten informacions sobre qui és cada una de les persones que compón la 

eomunitat educativa. Models de relació. lIenguatges verbal s i comportamentals 

que informen recurrentment del lIoe que cada una d'aquestes persones ocupa i 

ha d'ocupar. Explicitar-neels suposíts que la sustenten és iniciar una acció 

transformadora, tant en els models de relació imperants com en la seva 

traducció als diferents lIenguatges d'interacció i comunicació educativa 
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(Bernstein, 1990), des deis contingut~ curriculars a les pro postes 

d'implementació pedagógica i avaluativa. Sense oblidar la horitzontalitat deis 

seu s efectes vers les relacions socials amb els propis companys, tant en els 

coLlectius docents com en els discents. 

Si no volem reproduir els mecanismes d'exclussió social que, entre 

d'altres estrategies, beuen de la re-invenció constant de codis inabastables per 

a la majoria deis mortals (Flecha, 1992) i s'encarreguen d'emfatitzar les 

distancies entre uns i altres, no esperonem la distinció (Bourdieu, 1988; Flecha, 

1992). En lIoc de treballar per reconeixer les diferencies i particularitats i prou, 

afavorim la semblan!,;él. Des d'aquesta perspectiva, és rellevant posar I'accent 

en crear condicions adequades per a realitzar actes d'aprenentatge que 

generin dinamiques transformadores, tant per la incorporació de noves 

estrategies comunicatives i de negociació, com per la identificació d'aquells 

elements d'humanitat que ens apropen als altres com a subjectes culturals. 

El que costa, alió que és difícilment tolerable és encaixar la perdua de 

certes prerrogatives socials de les que disposem. Una d'elles és la de ser els 

subjectes tlpensants" del que més el hi convé a "e 11 s" i, d'aquesta manera, 

seguim reproduint les relacions de dominació: el criteri d'alló convenient és 

nostre (San Román, 1996). I recordem ... aquella nena no volia ser diferent. 

M'interessa mostrar com s'estableix la conexió teórica i ideológica 

existent entre, els supósits que han orientat el plantejament deis objectius 

de formació, desenvolupats paral.lelament a tot el procés del programa que 

detallaré més endavant. Tinc un interes especial en posar de manifes! els 

vincles entre els objectius específics de cada una de les disciplines -

antropologia, etnografia i pedagogia- que han tingut encontres en diferents 

moments del processos de formació, per documentar la necessitat de 

continuitat entre uns i altres, per assolir transformacions. Entenc que, en el 

seminari on s'han pogut abordar els diferents objectius específics de les tres 

disciplines, I'efecte deis canvis realitzats en les experiencies concretes, ha anat 

molt més enlla de la realització de I'experiencia i ha permes la transformació de 

la practica educativa. Es tracta de disposar d'un marc conceptual que permeti 

dur a terme, en el darrer capítol de la segona part, la valoració comparativa 
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deis tres processos de formació i el significat que poden tenir en relació a la tesi 

central que condueix aquesta investigació. 

Concretar unes premises transfonnatives basiques 

Del que he exposat fins ara, es deriven un seguit d'elements als que 

anomenaré "Premises Transformatives Basiques", i que es refereixen a aquells 

continguts que he tingut presents en el trebal! dut a terme en els seminaris, pel 

que fa a la formació deis mestres. Aquestes Premises son un nucli de 

continguts necessaris per a fonnar als responsables de transfonnar la 

practica educativa. Donen lIum sobre cóm ens construim en tant que 

persones culturals, sobre aquells components del sistema social en que estem 

inmersos que també orienten el que pensem, de nosaltres i deis altres. 

D'alguna manera son els continguts que, quan s'han pogut abordar de manera 

explícita en els seminaris, han fet prendre més consciencia als mestres de la 

seva realitat i de la deis infants que escolaritzen, a ,'hora que han permes 

també, desengoixar als docents, de la carrega de responsabilitat socialitzadora 

que s'els hi atribueix socialment. Al mate ix temps, qua n aquesta explicitació 

s'ha produit, s'hi ha pogut reflexionar de manera compartida i els canvis han 

operat a nivells deis pre-conceptes~ Així, la realitat s'ha percebut i interpretat de 

manera molt diferent a la inicial, i aquest canvi s'ha vist reflectit en la manera . 

amb que els mestres s'han acostat a alumnes i famílies, pero també a ells 

mateixos. 

Aquestes Premises Transformatives Basiques també formen part de la 

valoració comparativa sobre els resultats de formació, que desenvolupo en el 

capítol quart de la segona part, i són les següents: 
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Premises Transformatives Basiques 

Reflexionar coJ.lectivament i de manera compartida, sobre els efectes 
de les diferets expectatives envers el cicle vital, a I'hora de percebre i 
diagnosticar I"'altre". 

···:Refle){i()l1ar:·.;:s6bre •. els.·.efe~t~~·.:de •• la: dift3rerit.p~rcep~iÓi·:·.·interPietád~·~.· . 
.. ··.·qu~:elsadültsJealitzens()bréels·respectiúSmodelsd'adultcorre~te;éh·.·· 
" •• léséxpeCtativeS d'escolarlíZáciÓien la'lalOradódé laimpOrtarida:def 
<1'esc()I~U'itzr:l~ióiperpártdél~'i~fants/ , ., •.•.• , ... , •. ,'.',., ... ,.,", .. ' , ,.<::: 

Coneixer la incidencia d'aquestes representacions adultes sobre les 
expeCtatives d'aprenentatge que es projecten en els infants 

M()difickhlé~,,·é)(pectativeéd'aprenentatg~envérselsiHfaMts,e8teladó' 
.. , '" ,'.~.·.J~~queél~dcjtentstehi~tiiN~ialrnenr~rCórnen~rét~érniflé:lri<>' :.: 

Constatar les discrepancies infantils envers els diferents models d'acult 
COrrecte deis adults. ' 

.'.',', '.> •• GC>nstfjtar'col.lectivameptla .•.. iflfluencia> del·,.'·~rupd'íguat~i:erlla 
, .. ,~ol1figuraciC>demodelsd~cc)rriportamentiderelació; , "., . 

Analitzar els elements de semblan¡;a entre infants segons I'edat, 
independentment d'altres variables. 

( . 'Comprensi6dels' mecanísme~jprocesso~de transmissiÓ de Ja2¿lturái 
... élsseusefeCtes en esdevenirelssubjecfesculturalsquésonL" .... . 

10 Comparació deis estereotips socio-culturals amb els subjectes 
particulars que componen els grups estereotipats. Analisi deis 
prejudicis en els que es sustenten els estereotips, a la lIum de les 
relacions interpersonals ¡deIs vincles emocionals. 

Aproximació als nivells de variabilitat interna de tot grup -d'edat, 
professional, de genere, cultural...- i analisi de la dissenssió, la 
discrepancia i el conflicte interno 

.....•. ··.=:Ji~i~~\r~~~btm,~%..~!~iTgat6~~de~ei~~i~bW!?:~~J! 
... ·.coneixemenfsobré J'lndesjijáble~l.'explidtrl'iJTlplidrcol'na cohéix9rnent· 
'&~lslTlodelsdémórl cOrfectesjdelsineorreCtes-¡,· 
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14 Retornar a la reflexió de la transmissió de I'estatisme i "homogeneitat 
versus I'omissió del canvi i la variabilitat en tots els col.lectius i 
persones que els componen . 

..... . Reflexie) sobréels:efedésrlacapacitatd'influ~l1ciadels miijans·de 
. ··¿()tnuhi~Cio~n.lattansJ'rHssi6~els.saberSpr¡orltZat~sdcialtrtent. ..: ~:: 

• • ••••• "". - o", _. • •••••••••••• ,".,.. '" • _. 0_, •••• •. " •• _ •••• ' •• " _ o", 

La discrepancia, la incoherencia i la contradicció com elements 
constitutius de la presa de decissions . 

.. •.•. Els\dUbte$,.: .•. ··le~ •. :.·.jn~é.ttes~$::.i·.·· .,a.···.··· .. ·VOlherat>ilitat .. ·.·:.·.·hom·: •• · eleM~nt$: 
:tf~l1$f()rniaUí.)~· iP()Si#4S.> <: ~::::: ,> . .• .> > ?:: . . . .<.~::: 
Reflexió sobre el paper de I'escola i la intervenció educativa en un 
context de desigualtat social. 

Noves necessitats de formació. 

Amb I'aplicació generalitzada de la Reforma Educativa s'ha 

desencadenat tot un seguit de noves demandes de formació. Moltes d'elles 

vinculades al propi argot de la Reforma, d'altres al nou agrupament deIs 

continguts curriculars, d'altres en relació a I'elaboraciódel Projecte Educatiu de 

Centre o al desplegament de la Transversalitat o d'arees de coneixement 

concretes. Cada vegada és més freqüent també, la demanda de formació, ja 

sigui d'assessorament al centre, o bé en forma de cursos, seminaris o grups de 

treball, vinculada amb I'educació intercultural, amb els conflictes a les aules, 

amb el tractament de la diversitat cultural en el currículum ... Pero també és un 

fet constatat que no hi ha especialistes prou formats, ni en nombre suficient, 

com per atendre la gran varietat de demandes. Especialistes que, a más de 

coneixedors de I'espectre conceptual i metodologic necessari per abordar la 

formació deis mestres, han de ser· sobretot, persones que. disposin deIs 
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elementes suficients com per no angoixar-se, com els mestres que demanen la 

formació.· davant de situacions quotidianes que· exigeixen una solució 

inmediata. Estem davant q'un fenemen relativament nou a Catalunya i la 

urgencia de trobar solucions concretes i eficaces, porta. moltes vegades, a la 

precipitació en la caracterització i el tractament de tematiques que requereixen 

un aprofundiment reflexiu i pausat, donada la seva complexitat i les seves 

conseqüencies. 

Una interessant oportunitat: El Programa de Formació de Formadors. 

Coneixedora d'aquesta situació i en el marc del Pla Interdepartamental, 

I'any' 1994, la Subdirecció General de Formació Permanent del Dept. 

d'Enseryyament de la Generalitat de Catalunya sol.licita a la Dra. Teresa San 

Román de la Universitat Autenoma de Barcelona, la realització d'un curs de 

formació de formadors d'abast per a tot el territori catara, qui va constituir un 

equip interdisciplinar de trebaU21 per articular i donar continuitat ,a la tasca de 

formaciói del que ha estat un complex Programa de Formació22 de tres anys de 

durada, en el que s'hi han donat encontre "antropología, I'antropologia de 

I'educació, I'etnografia de col.lectius específics residents a Catalunya i la 

pedagogía vinculada a la interculturalitat. (Carrasco, Soto, Tovías, 1997:45) "Es 

21 L'equip ha patit alguna modificació, allJarg del temps, peró el nucli estable de persones 
¡'han constituit: Teresa San Román (Dept. d'Antropologia Social, UAB i directora de GRIM -
Grupo de Relaciones Interculturales y Marginación) com a directora del Programa; Silvia 
Carrasco (Oept. d'Antropologia Social, UAB j directora d'ELlMA, Grup d'Estudi i Investigació 
sobre Diversitat Cultural, Personalitat i Educació, UAB), com a responsable d'Antropologia de 
l'Educació; Susana Tovías (Dept. de Pedagogía Aplic.ada, UAB i coUaboradora habitual de 
,'ICE de la UAB), COin a responsable de Pedagogia InterculturaJ particuJannent en I'ambit de 
Seguiment Intensiu; Pepi Soto (Oept. d'Antropologia Social, UAB í membre del Grup ELlMA), 
com a responsable d'Antropologia de "Educació particularment en "ambit de Seguiment 
Intensiu, i, 00101'5 Pujolras (UAB i membre d'ELlMA) com a responsable del fons de materials ¡ 
experiencies del Programa. Com etnógrafs i etnógrafes, durant tot el Programa de Formació: 
Luis Miguel Narbona (UB, especialitzat en el coUectiu magrebí); Rosa Valcarcel {UAB, 
especialitzada en el coUectiu magrebí j membre de GRIM}; Virginia Fons (Dept. d'Antropologia 
Social de la UAB. especíalitzada en el col.lectiu guinea, membre de GRIM) i Carme Méndez 
(Oept. d'Antropologia Socia,l de la UAB i membre de GRIM, especialitzada en el col.lectiu 
gitano). Com a coUaborador estable i pennanent en ¡'ambit de I'etnografia del coUectiu 
senegambia. Aliou Ojao (membre de GRAMC). 

22 "Programa de Formació de Fonnadors per a la millora de les relacions interculturals i el 
paper que hi hauria de jugar "escola". . 
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pretenia introduir I'educació pluricultural a les escoles de Catalunya, 

contemplant diverses línies d'actuació: 

1.: Formació de formadors: amb la finalitat de crear un nucli de 

professionals especialitzats en educació pluricultural, capa~os de formar 

mestres i d'adaptar les escoles i els seus ensenyaments a la realitat de 

la convivencia intercultural a Catalunya. 

2.: Formació de mestres: per tal que adquirissin coneixements i 

adoptessin actituds consequents que els permetessin aplicar tot allo 

apres a la seva realitat escolar, comptant amb I'ajuda i I'assessorament 

necessario Tindrien que programar,' realitzar i valorar experiencies 

concretes d'innovació que milloressin les relacions interculturals 

existents. 

3.: Introducció d'un disseny pluricultural a les escoles a dos nivells: 

Un de general, que articulés el respecte per la diferencia i la defensa de 

la ¡gualtat, i un altre de més específic, que donés resposta a les 

desigualtats i les diferencies culturals concretes existents en una 

determinada escola i el seu entom. 

4.: Creació d'un nucli teoric i de reflexió sobre I'experiencia j la 

recopilació de dades i materials, a partir deis que es pogués comen~r 

a planificarl'acció educativa . 

. Aquests objectius van requerir el desplegament de diferents fases per al 

seu desenvolupament. Una primera fase al curs 1994/95, on es va realitzar un 

curs intensiu de 60 hores de durada. Unasegona fase -la més lIarga, 

complexa, innovadora i controvertida- 'que va dur-se a terme des del mes de 

setembre de 1995 fins al mes de desembre de 1996 i que expliCaré amb més 

detall, dones és la fase en que els processos de formació objecte d'aquest 

trebal! van dur-se a terme. I una tercera fase intensiva, de sínlesi i articulació 

de tots els continguts treballats fins aleshores, que va realitzar-se entre els 

mesos de gener i juliol de 1997. 

Desenvolupada oficialment entre els mesos de setembre de 1995 i 

desembre de 1996, la Segona Fase de formació contemplava dos tipus 

d'accions. 
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a) la primera d'elles, la realització de Jornades de Formació cada dos 

mesos "aproximadament, dedicades a temes monografics sol.licitats pels propis 

formadors en la valoració del curs intensiu de juliol 95 a la Primera Fase del 

Programa. 

b) la segona acció es referia al seguiment personalitzat de la formació 

amb tots i cada un deis formadors ¡formadores implicats en el Programa que 

va tenir dues vertents: 

-El denominat tlSeguiment Extensiu" amb un total de trenta-cinc 

formadors organitzats en deu grups de treball, tutoritzats periódicament i que 

havien de desenvolupar experiencies concretes en els seus respectius ambits 

professionals vinculades als temes que s'anaven treballant en el grupo 

-El "Seguiment Intensiu" que aplegava deu formadors, nou deIs quals 

realitzaven la formació participant en els seminaris endegats a cinc centres 

educatius del territori. 

El desplegament de la Formació en seminaris. 

l'especificitat de Seguiment Intensiu en el desplegament de la Segona 

Fase del Programa rau en les possibilitats d'aprofundiment de (a formació en 

contextos escolars concrets amb problematitzacions concretes, que havien de 

permetre realitzar experiencies innovadores amb I'alumnat ¡les seves famílies. 

El treball de formació de formadorss'havia de desenvolupar paral.lelament a la 

realització deIs seminaris de formació amb els mestres de les escoles que s'hi 

volguessin implicar. Significava dones, una oportunitat per desenvolupar a 

diferents nivells -practic, reflexiu ... - el que feía temps que analitzava, articulava i 

dissenyava en aquest sentit j que estava especialment interessada en aplicar; 

Selecció de les zones per a la realització deis seminaris. 

(Soto i Tovías, 1997b:67) "Els factors que varen dur a decidir en quines 

escoles es realitzarien els seminaris eren dos. El primer d'ells era el propi grup 

de formadors adscrits al programa que, com a professionals de I'educació, 

estaven vinculats adiferents etapes educatives -des d'Educació Infantil a 

I'ESQ-, a diferents territoris -les quatre provincies del territori catala i enzones 
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rural s i zones urbanes-, i desenvolupaven funcions diferencials -docencia, 

assessorament, CRP, Compensatoria, administració educativa ... -". El segon 

factor eren els col.lectius culturalment minoritaris escolaritzats en els centres 

que havien de ser d'un o més d'un deis col.lectius previament determinats en la 

Primera Fase del programa (senegambians, guineans, gitanos i magrebins). 

(Soto i Tovías, 1997b:67) "Calia dones, combinar les zones a les que estaven 

adscrits professionalment els formadors que participarien, amb criteris que 

permetessin la comparació de col.lectius en diferents situacions. Així, varen 

acabar-se configurant cinc zones territorials: dues en el Cinturó Metropolita de 

Barcelona i tres a I'interior de Catalunya, una urbana i les altres dues semi

rurals". l'organització deis seminaris preveía una trobada quinzenal a cada 

zona· amb la presencia alterna d'una de les dues coordinadores i setmanal deis 

etnograts i formadors/es per tal de garantir la continuitat, pero I'ampliació de les 

quatre zones inicíalment previstes -una per col.lectiu culturalment minorítari- a 

si s, va augmentar la complexitat del seguiment i feía impossible la realització de 

trobades quinzenals, establint-se finalment, díferents. intensitats segons el 

seminario 

l •.• comen~a I'aventura!. 

(Soto i Tovías, 1997a:9-11) "Un cop delimitades les zones on es 

treballaria i amb quíns col.lectius, els formadors implicats, bons coneixedors de 

les seves zones respectives, varen iniciar els contactes amb aquells centres 

que, dins de la zona escolaritzaven el col.lectiu en qüestíó. El primer pas va ser 

el contacte per esbrinar la possibilitat de que el centre tingués interes en formar 

part del gru'p d'escoles experimentals. Un deis aspectes que es "plantejava de 

bon comenyament era la decisió voluntaria de participar en els seminaris, ja 

que era un deis criteris basics establerts pel Programa. Voluntaria en relació a 

la participació com a centre, ja que era necessaria I'aprovació del claustre per 

iniciar el treball. I voluntaria en relació a la participació com a membre del 

seminari, ja que, encara que el claustre donés el seu vist i plau, calia prendre la 

decissió a nivell individual. Es podía no participar. Iniciar la formació en 

seminaris requería un compromís per realitzar canvis en les relacions 
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interculturals que estaven establertes en el centre. Canvis, que tot j projectar-se 

¡planificar-se col.lectivament, era entre persones particulars, variades i 

variables, com prenien concreció. Pensavem i ho seguim fent, que les relacions 

interpersonals tenen una dimensió particularment important, sense oblidar que 

les propostes derivades del treball del seminari havíen d'incidir en la pro posta 

global com a centre. 

Les cincescoles eren Centres Públics d'Educació Infantil i Primaria que 

acullen població escolar de minories en risc de marginació. Dos d'elles 

compten· amb alumnes gitanos, unes altres dos amb alumnes magrebins i la 

cinquena amb alumnes senegambians. Els perfils escolars deIs cinc centres 

presenten realitats diferencial s en múltiples aspectes... El context específic en 

que s'ubiquen, la seva trajectoria historica, la seva experiencia de relacions 

institucionals amb les minoríes, la diversitat socio-cultural i socio-economica del 

conjunt del seu alumnat, la composició interna del claustre de professors, el 

tamany del centre, els recursos humans i materíals disponibles... les 

tematiques que varen sorgir inicialment eren molt variades. Cada escola era un 

. món i la vivencia deIs· aspectes problematitzats, la cohesió· del claustre, els 

conflictes ¡nterns, el grau de participació activa en el seminari, etc. han 

condicionat de manera rellevant els continguts, les dinamiques i els processos 

particuJars de cada un deis seminaris. Malgrat tot, la realitat múltiple no ha 

impedít que en tots i cada un d'ells s'hagin establert espais per a la reflexió i 

I'analisi de les relacions interculturals, donant com a resultat propostes 

concretes de canvi que han cristalitzat en experiencies diverses". 

Els mesos de novembre i desembre de 1995 varem realitzar diferents 

tasques d'endegada del procés: 

- Els primers contactes amb els centres concrets per esbrinar el seu 

intereso 

- les sessions de presentació del Programa, on s'explicaven les 

diferents dimensions de la formació, en quina de les fases ens trobavem i en 

quins aspectes es demanava la seva participació. També s'explicava el 

compromís de canvi que s'havia d'assumir; cas de vincular-se al Programa com 
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a centresexperimentals, i els avantatges que podía representar per a les 

escoles, gaudir d'una formació en aquest ambit, aplicada a la seva realitat. 

- També varen definir-se les composicions deIs seminaris i vamfer una o 

dues sessions per centre on es van encetar els debats sobre els temes 

d'interes a cada zona. 

- Amb els formadors ¡formadores vam planificar una primera orientació 

de la tasca que haurien de desenvolupar. 

- Vam elaborar una proposta d'organització de la coordinació compartida 

deis seminaris i unes pautes comuns per a la recollida i transmissió mútua de la 

informació entre les dues responsables, i d'ambdues amb la direcció ·del 

Programa. 

- .Finalment es van pactar amb els seminaris les franjes horaries de les 

sessions, la seva durada i el calendari de trobades. 

El Programa de Formació de Formadors ha implicat la redacció d'un 

informe exhaustiu sobre la tasca realitzada per part de Susana Tovías i per a 

mi mateixa, durant la Segona Fase del Programa. l'informe de "Seguíment 

Intensiu"23
, es va acabar el mes de juliol de 1997. les primeres conclusions del 

Seguiment Intensiu de la segona fase de formació (Soto i Tovías, 1997a:15:17) 

han estat un treball plenament compartít entre les dues responsables. Totes 

dues hem estat moltes hores reflexionant conjuntament sobre aquells aspectes 

de formació que s'han desenvolupat de manera semblant a les diferents zones. 

Sempre que em refereixi a alguns deIs continguts compartits, ho esmentaré 

explícitament. 

23 Aquest infonne consta de tres volums. En el primer vOlum, realitzat per les dues 
responsables de la fonnació de Seguiment Intensiu -Susana Tovías i Pepi Soto-, s'inc/ouen tots 
aquells aspectes compartits a totes les zones aixi com I'objectivació i sistematització tant deis 
objectius com de les estrategies o les experiencies realitzades a cada zona. El segon ¡tercer 
volum, corresponen a la descripció i amilisi del procés de fonnació a cada un deIs seminaris. 
Part d'aquest ¡nfonnesera publicat properament pel Dept. d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.Actualment esta en premsa. 
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Els Objectius de Formació. 

Ja he comentat aban s, que al trebal! amb els mestres per assolir els 

objectius de treball de cada seminari, hi he anat vinculant continguts de 

formacióespecífics. Quíns eren aquests continguts i amb quin es estrategies 
. . 

s'anaven introduint, depenia del seminari, de cóm els seu s membres 

expressaven els seus dubtes, del tipus d'informacions que feien explícites' o 

que eren moti u . de discrepancia entre ells. De fet, ha estat una tasca de 

detecció de necessitats, que he realitzat permanentment. La direcció estava 

clara, apuntava abona part d'aquestes raons i conviccions -que incloc com a 

fens no problematic-, i que he descrit amb anterioritat. 

En aquest apartat referi~ als Objectius de Formació, em referiré als 

objectius de caire general, compartits amb el planteig de Susana Tovías en els 

seminaris, així com els tres eixos vertebradors de tota la tasca de formació, per 

cada una de les disciplines, que varem establir plegades. Incloc també 

I'articulació de les necessitats d'informació etnografica sobre els col.fectius 

particulars, amb el que hem denominat (Soto i Tovías, 1997b) els objectius 

específics de I'etnografia. Finalment s'hi trobara la justificació de cada un deis 

objectius específics de formació des .de "Antropologial que formaran part de la 

valoració comparativa, en relació als resultats de formació, en el quart capítol 

de la segona part d'aquesta Tesi. 

Objectius compartits per l'Antropología i la Pedagogía. 

L'enfocament de la formació en tots els seminaris de Seguiment Intensiu 

-cinc en total- ha participat d'un seguít d'objectius compartits, 'que hem pogut 

explicitar després d'un exercici reflexiu, també compartít. Compartíts perque 

entenem que integren els plantejaments d'ambdues disciplines, si més no de 

les nostres particulars maneres d'entendre el nnucfilf que les aproxima i les fa 

comprensibles per a la seva traducció i aplicabilitat. Objectius que han operat 

implícitament de manera permanent en la tasca realitzada i han estat (Soto i 

Tovías, 1997a:13,19) "punt de referencia per generar actituds més prudents en 
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I'emissió de judicis de valor, en la realització de diagnostics escolars i fins i tol 

per a I'elaboració de propostes de treball amb alumnes i families. u: 

Evitar establir relacions causa/efecte en els comportaments deis alumnes de les 
minories culturals i de les seves famílies, a partir d'un sol factor explicatiu, 
incorporant una perspectiva múltiple i complexe de les relacions social s que es 
produeixen en l' entom escolar. 

Tenir present els universos familiars deis alumnes de I'escola, la seva experiencia, 
els seus criteris, habililals i competencies, així com les seves expectatives en 
relació a I'escola i el que esperen d'ella, a tí i efecte d'establir "ponts" entre 
ambdós móns. 
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Eixos Vertebradors· deis Objectius Específics d'Antropologia, Etnografia i 

Pedagogia. 

Intentaré articular els suposits explicitats fa un moment amb els objectius 

de formació de I'ambit de Seguiment Intensiu. Tots ells s'han vinculat a tres 

eixos vertebradors (Soto i Tovías, 1997a, 1997b). 

1. Incorporar al docent com a subjecte cultural en I'analisi de les percepcions j 

interpretacions que, sobre les relacions entre col.lectius diferencial s es generen 
en el context escolar. 

2. Aproximar-se al coneixement de la cultura d'alguns deis coUectius minoritaris 
escolaritzats i de les relacions que s'estableixen entre ells i amb la majoria. 

3. Establir principis d'innovació educativa i estrategies pedagógiques per a la 
millora de les relacions interculturals, que permetin articular les diferencies en el sí 
d'un escolar l"nr\'\r'\~~rtlt 

Malgrat cap deis tres eixos han estat abordats amb independencia deis 

altres n'hi ha un, el primer, que. em compet directament i desenvoluparé amb 

més detall. Els altres dos, tot i que estan més vinculats al coneixement 

etnografic específic i a les propostes de la pedagogía respectivament, tenen 

vincles molt concrets amb les aportacions ¡lo demandes que he anat realitzant 

durant el procés de formació i que, com ja he dit, voldria posar de manifest. 

Articulació d'alguns deis Objectius Específics d'Etnografia. 

l'articulació deis objectius específics d'Etnografia vaig realitzar-Ia a partir 

d1alguns elements molt concrets relatius a les diferents fases del cicle vital de 

les persones que entenc de molta importancia, tant per comprendre els 

membres d'altres cultures com per comprendren's a nosaltres mateixos com a 

subjectes culturals. De fet, aquests elements constitueixen bona part deis 

coneixements que ens aproximen a la configuració de les personalitats en el sí 

de les cultures i a la construcció de les identitats individuals i col.lectives, 
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ampliament abordats des de l'Antropologia de l'Educació ja des deis seu s inicis 

·a ¡'Escola de Cultura i Personalitat fins els desenvolupaments más recents. El 

mstat de demandes respón a una elaboració personal a partir de múltiples 

dissenys en aquest sentit. des d'algunes de les variables contemplades per 

Whiting. J. i Child, I.L., (1953); o bé Barry, H., Bacon, M.K., i Child, I.l., 

(1957:327-332); o bá Whiting, B.B., Whiting, W.M., i Child, J., (1975); o bé, 

DeVos, G., (1981) pel que fa als estudis de fora de l'Estat Espanyol, finsa 

Crawford, J., (1991), pel que fa a t'Estat Espanyol. El Uistat de demandes als 

etnógrafs és el següent: 

Vincles amb universos de creences relatius al concepte de persona, 
de vida-mort, d'avantpassat, espents, etc ... Naturalesa que se Ii 
suposa a ¡'infant -si es conceb com a tal-. Expectatives davant el nou 
membre del grupo Prerrogatives, privilegis, obligacions de la mare 
embarassada en. relació a la dona adulta no embarassada. 
Modificacions d'aquests privilegis i obligacions en funció de que sigui 
el pñmer embaras o no. 

Comportaments diferencials si es tracta de nen o nena. 
Comportaments diferencials segons sigui el pnmogenit o no. Espais i 
persones en el moment del naixement. Sons, cotors, objectes, · 
materíals, olors, silencis, lIum... específics. Oracions, comentaris o 
expressions deIs sentiments. Comportament esperat de la mare, del 
pare i d'altres persones congregades. Comportament esperat del 
nadó. Acolliment que se Ii fa, practiques a les que SI el sotmet. 

a} Celebracions vinculades al nou membre de la familia. Canvis en 
alguns comportaments deis adults i infants del grup .. Flexibilitat en el 
grau de permissivitat deis canvis segons el sexe i segons el vincle 
que tens amb el nadó -comportaments permesos, privilegis 
momentanis i específics, prohibicions o obligacions afegides a les 
habituars ... b} Espaí d'ús del nadó. Alimentació, qul, que, quan, com 
a on. Neteja, qui, a on, que, quan, com. Descans, quan, com amb, 
qui, a on. AIllament del grupo Comunicació-relació. Qui s'adreya a 
I'infartt, de quina manera, que Ji explica, que Ji fa. Límits de I'accés a 
I'infant per part de persones anenes al grupo e) El nomo Elecció, qui, 
perque, com, quan... Imposició, quan, qui, com, perque... Rituals 
associats si n'hi ha. El vestít. El d1un !loc a ,'altre. Les 
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sancions. Positives: quan genera aprovació el seu comportament i 
cóm es manifesta entre els adults i els infants. Negatives: quan 
provoca el seu comportament· desaprovació j com es manifesta entre 
els adults i els infants. Segons sigui nen o nena, primoganit o no ... 
variacions en la conducta d'exercici de la sanció. f) Indicadors de 
que deixa de ser un infant-nadó per esdevenir un infant en el sí del 
grupo Cóm mesura el grup aquest pas i com expressa públicament 
aquest canvi d'estatus. 

a) Comportaments i actituds que s'esperen d'un nen i d'una nena, 
tenint present el lIoc que ocupa entre els germans, i pel que fa als 
diferents ambits de la seva vida (estones de descans, de neteja, 
control d'esfínters, alimentació, joc, malaltia, a casa, a casa d'altres 
parents, al carrer; en relació al pare, a la mare, als avis, als germans i 
germanes, i al grup más ample, patern i materno b) Comportaments i 
actituds que s'esperen d'un nen i d'una nena al ingressar· per primer 
cop a la institució escolar, als tres anys d'edat. e) l'autonomia. Grau 
d'autonomia motriu i emocional esperat segons el sexe. Agents 
encarregats d'ensinistrar I'autonomia motriu. Estrategies utilitzades 
pels agents socialitzadors segons el sexe, pel que fa a I'autonomía. 
d) Graus de dependencia emocional. De quí. Segons sigui nen/nena, 
primogenit o no. Cóm es manifesta, s'expressa i s'autoritza. e) 
Compensacions i obligacions. Tasques que s'els hi encomanen i 
estimulació de "axit, si n'hi ha. Sanció negativa ¡positiva. Tipus i 
motius. Agents encarregats de sancionar. Variacions segons el sexe, 
si n1hi ha. f) Indicadors de que deixa de ser un ¡mant per ser un jove. 
Cóm mesura el grup aquest pas segons el sexe. 

al Comportaments i actituds, verbals i no verbals, permesos segons 
el sexe. Desitjats segons el sexe. Permesos i desitjats segons la 
posíció entre els germans. b) Relació amb les generacions més 
grans. Relació amb els igual s del mate ix sexe i amb els de diferént 
sexe. e) Relació amb el pare i amb la mareo Canvis i continuitats 
d'aquestes relacions. d) Grau d'autonomia personal (habits 
alimentaris, estatics, higianics, espaials). e) Vinculació emocional. 
Canvis en els agents d'aquesta vinculació i en les seves 
manifestacions exterioritzades. f) Nivells j motius "de la intervenció 
materna o paterna -o d'altres membres socialitzadors- en relació a les 
necessitats i comportaments deIs joves. Variacions segons el sexe. 
g) Prerrogatives segons el sexe. Responsabilitats i deures envers la 
família, el grup de parents, els veTns, el barri, la societat en general. 
Sanció en cas d'incompliment de I'adeqüació esperada. Agents 
encarregats de la sanció. h) Expectatives domestiques, Jaborals, 
sexuals, matrimonials, . de formació, segons el sexe. i) Objectes, 
rituals i símbols associats als joves, segons el sexe. j) Indicadors de 
que deixa de ser un jove per ser un adull. Cóm mesura el grup 
aquest pas segons el sexe. 
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a) Estatus que obté i rol que s'espera que desenvolupi, segons el 
sexe i si hi ha variacions d'edat en I¡entrada a aquesta etapa. b) 
Expectatives laborals, domestiques, sexuals, de formació, segons el 
sexe. e) Prerrogatives, drets, responsabilitats i deures deis adults, 
segons el sexe. d) Lloc que ocupa la paternitatlmaternitat en la 
definició d'adult. e) Espais, alimentació, estética associada al sexe. f) 
Relacions amb el grup d1iguals del mateix sexe i amb el de sexe 
diferent. g) Relacions amb els pares, amb els parents i amb el grup 
de parents afí. h) Expectatives en relació al comportament 
patern/matern envers els fills. i) Canvis en tots aquests ítems en 
funció del lIoc que ocupa entre els ,germans. j) Comportaments i 
actituds sancionats segons el sexe. Agents sancionadors. Tipus de 
sanció. k) Indicadors del pas d'adult a ancia. 

Els mateixos ítems que per I'adult, més: 1) Relació amb els ancians 
depenens físicament ¡lo económicament. Segons el sexe.U) Relació 
amb els ancians idependents físicament ilo economicament, segons 
el sexe. m) Importancia relativa de t'ancia en el sí del grup, segons el 
sexe.n) Relació amb els infants del grup, nets, netes o no, segons el 
sexe de ¡'ancia ¡deis nens i nenes. o) La mort. El del. Idees, 
comportaments associats, rituals. Segons el sexe del difunt i segons 
el sexe del que el sobreviu. p) Vinculació entre la mort i la vida, el 
naixement d'un nou infant en el sí del grupo q) Culte als avantpassats. 
Expressió, simbologia, rituals. Funció social que desenvolupa. 

Aquest nistat incJou alguns deIs aspectes utilitzats com a recurs en els 

seminaris per iLlustrar la nostra propia cultura, donada la mirada previa que els 

retenia amb aquesta intenció, documentada al tercer capitol d'aquesta primera 

part a partir de lestrajectoñes d' alguns mestres, i articulada en tant que 

premises transformatives en aquest mateix capitol. Aspectes que han permes 

. treballar amb els docents alguns deIs conceptes centrals de f~ transmissió 

cultural com ara continuitat, discontinuitat i pressió cultural (Spindler) 1987) 

al voltant deIs sistemes educalius entre els humans, i així fer más accesible la 

comprensió deIs mecanismes que ens porten a dotar de significat els propis 

comportaments i actituds. De la mateixa manera, van permetre entendre els 

mecanismes pels quals, en bona mesura, els membres d'altres cultures 

esdevenen els subjectes culturals que són, Tambá vaig ten ir molt en compte 

els continguts' vinculats a l'escolarització i a les expectatives' socials. 
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estretament relacionades amb la situació socio-economica deIs col.lectius 

'(Spindler, 1987; Ogbu, 1981; Wofcott, 1974; Willis.1988): 

.' Moments centrals de discontinuitat en el recorregut vital deis individus, segons 
el sexe. 

• Pressió cultural envers els joves i en relació a ¡'expectativa adulta. 
• Griteris que doten d'autoritat als individus del grup, segons el sexe. 

• Elemenís d'associació del prestigi personal, segons el sexe. 
• Impacte de I'aculturació -sistema escolar, social, etc.- en el sí del grupo 

Gonceptualització, interpretació i resposta. 

• Nivel! de coneixement de la cultura gficialitzada a )'escola. 
• Grau de vinculació de Itexit social a Itexit escolar. Segons el sexe. 

• Grau de confian98 enve~s el col.lectiu docent. Valor del sexe deIs docents. 

• Nivell de coneixement de la trajectoria de ¡'escola on porten els seus fills. 

• 'Expectativa envers eltractamerit de la propia cultura a l:escoJa -diversitat 
cultural a I'escola, inclussió o no. en el currículum ... a quins nivells, si és que es 
pensa aixi?-. 

• Concepte d'educació. Concepte d'instrucció. Expectativa d'aprenentatge í 
instrumentalització d'aguest. Segons el sexe. 

• Discrepancies en relació al model de la propia cultura pel que fa al paper de 
,'escola. Conflictes escolars. Percepció, interpretació i resposta. 

• Nivells de priorització de les demandes del centre (materials, llibres, festes, 
quotes ... ) 

• Percepció i resposta davant la participació de les famílies al centre. 

• Gomportament en relació als treballs fets a I'escola. Deis pares, deIs propis 
nois j noies. . ' 

Aquest llistaí, confegit també a la lIum de les experiencies de formació 

que en aquell moment portaven ja quasi bé un any en marxa, algunes de les 

quals es trobaven. en un punt del procés que plantejava ja la necessitat 

d'articular els aspectes culturals amb els socials, ha permes documentar en el 

moment precís -en uns casos més que en d'altres- informacions especialment 
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rellevants per acostar el món escolar al món social i cultural de families,. 

alumnes i docents. El seu tractament no s'ha fet mai a I'hora ni amb la mateixa 

intensitat, sino que ha estat present al lIarg de tot el procés de formació peró de 

manera diferencial segons el seminari, com es mostra en la descripció de cada 

un deis casos, la segona part d'aquest trebal\. 

Objectius específics d'Etnografia que es desprenen deis continguts culturals i 

deis sócio-culturals en relació a I'escolarització. 

De tots els plantejamentsexposats fins ara, es desprenen un seguit 

d'objectius de formació que vaig articular per tal de sistematitzar-Ios en la 

realització de l'lnforme del Seguiment Intensiu (Soto i Tovías, 1997a, 1997b), i 

deis quals en destaco set per estar íntimament relacionats amb les demandes 

que vaig anar formulant als etnógrafs adscrits als centres que coordinava, a 

I'inici de tot el procés: 

Objectiu 
1.1. 

específic Conéixer el seu concepte de familia, els valors i 
comportaments associats. 

Objectiu 
1.2. 

Objectiu 
1.3. 

específic 

específic 

Conéixer el seu univers de creences. 

Conéixer algunes idees, pautes i practiques vinculades a 
I'alimentació, la salut, I'educació, la distr,bució de I'espai, 
etc . 

. NliU6rarel cOlleixfúrtent .. detarealitafs()¿io~C()rtÓmical· 
....... ·rilJltJraltlelc()I.t~ctt~<concret···· ···$'e~(;olaritia~.: •......• 

Conéixer la importancia que otorguen a I'escolarització per 
obtindre éxit socialment. 
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Objectiu específic Coneixer la periodització del seu cicle vital i cóm 
3.1 .. conceptualitzen la infancia, I'adolescencia i la seva 

vinculació amb les expectatives de la seva vida adulta. 

Objectiu específic Distingir els comportaments entre els nens i les nenes, 
3.2. establint vincles entre aquests i els rols adults que hauran 

de desenvolupar. 

Objectiu específic Coneixer quines són les seves estrategies adaptatives en 
3.3. termes socio-economics. 

Elaboració propia a partir del Objectius Específics de Formació per a l'Etnografia. Font: 
Informe de Seguiment Intensiu, Segona Fase del Programa de Formació, Soto, P. i 
Tovías, S., 1997. 

Aquests objectius més els que no incloc en aquest IIistaf4, han estat 

documentats des d'una doble perspectiva: la de I'etnografia deis col.lectius 

culturalment minoritaris escolaritzats als centres duta a terme pels etnografs de 

I'equip, i la del coneixement que tots nosaltres tenim del nostre propi model 

cultural d'adult correcte, que un cop objectivat he presentat també com a 

"cas culturalment específic", per tal d'aplicar-Ii el mateix tractament deis 

altres colJectius. La finalitat d'aquesta doble "documentació" rau en la 

necessitat abans esmentada, d'establir "ponts" entre uns i altres, 

elements de semblan~a, reconeixement deis propis processos de 

transmissió/aprenentatge de la cultura. La comparació entre uns i altres, ha 

estat I'estrategia que ha permes aquesta aproximació. 

Alguns deis Objectius Específics de Pedagogia que sintetitzen· els principals 

punts d'encontre amb l'Antropologia. 

De la mateixa manera que subscric els anteriors, subscric la totalitat deis 

objectius específics de formació vinculats a la Pedagogia. Voldria, també, fer 

24 Els que no fonnen part del quadre que presento, responen a pro postes fetes per les 
persones de I'equip de formació, que van ampliar I'espectre d'infonnacions necessaries encara 
que la formulació no es fés en aquell primer moment com a objectius específics de formació, 
sino com a informació etnografica necessana per al coneixement deis colJectius culturalment 
diferencials escolaritzats a Catalunya i objecte del Programa de Fonnació. La totalitat deis 
objectius queden recollits a (Soto i Tovías, 1997a, 1997b). 
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esment especial d'alguns d'ells, o bé perque fa temps que els comparteixo, 

degut al meu recorregut professional de més de quinze anys en el món de les 

escoles públiques a Barcelona, o bé perque penso que són objectius que 

interrelacionen les dues mirades disciplinars -de la Pedagogia i de 

l'Antropologia-, que sintetitzen els punts d'encontre central i que poden ser, 

per tant, referents clars d'aquella "traducció" tan necessaria als centres. 

Resalto dones: 

,>;;TipGs d'objectiu 

Objectiu específic 
1.1. 

Treballar amb I'objectiu de que les actuacions passin per 
una transformació de les relacions amb el pro pi saber per 
entendre que s'actua amb nens i nenes i famílies 
portadores de cultura, no amb cultures en abstracte25

. 

. . 

()bje~tiuGeneral 2. Ampliareltractarnentpedélgogic:dela.di"ersitatatot~··f; 
toteselsmembresdelacomunitatescolar, no>:<· ...•.••.. 
circunscrhlint-Ioals coLlectiuscúlturalment minoi"itélris 
en risc demarginaci6. 

Objectiu específic 
2.1. 

Potenciar espais i mares estables d'interacció, comunicació 
i dialeg que possibilitin I'expressió de les diferencies26

• 

25 Aquest objectiu proposat explícitament per la Susana Tovías en una de les moltes 
trobades que vam realitzar per donar-Ii cos a tot el que haviem estat fent durant més de dos 
anys, mostra un deis elements claus de la tasca de formació i esta íntimament relacionat amb 
I'eix vertebrador que desenvoluparé més andavant. Aquest és el motiu de la sevainclussió. 

26 És també, una de les conclussions .més importants de tota la tasca de. formació. Un 
deis objectius prioritaris és I'establiments de marcsi espais per al dialeg. Si no en disposem 
institucionalment tenim la mostra clara de la poca voluntat transformadora de les institucions i 
polítiques educatives actuals. Aquesta reflexió i demanda, la planteja Carrasco, S. (1997a) on 
de manera ampliada i justificada exposa els principals reptes als que ha de fer front 
l'Administració Educativa, entre ells la creació de fórums de discussió. 
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Objectiu específic 
2.2. 

Tenir en comp~e els aspectes afectius i emocionals de tot 
aprenentatge . 

• g~j~áMG~J\~~i~. ..DesénVQliJPili.~Il~~C;titliiléJj¡'Oi¡,atia·t¡iJép~iSP~t~I~ •• 
.. ..... •. ' ...• ·r.ecepti~itat perpart;delstti~$t .. és.< .. . ... 

Objectiu específic 
3.3.; 

Donar rellevancia a tot aprenentatge de la subjectivitat, 
incorporant el punt de vista deis individus ¡les 
significacions que atribueixen a les seves actuacions 
col.lectives27

. 

Elaboració propia a partir deis Objectius Específics de Fonnació per a fa Pedagogia. 
Font: Informe de Seguiment Intensiu, Segona Fase del Programa de Formació, Soto P. 
i Tovías, S., 1997. 

Objectius Específics d'Antropologia. 

DeIs tres eixos vertebradors deis objectius de formació esmentats 

abans, i deIs quals es desprehen els objectius específicsde cada disciplina, 

n'he tractat dos, peró n'hi ha un tercer que, com he dit aban s, em compet 

directament: 

.... :::: ::lnc()rp()rafaldocenteOni.a$ut>jecte:culturid:enl~anali$i:(ff):les .:. ' .• :: :.": 
", ',," '", _."""." •••• ,.', •••• .. ••• , ••• ,. ',.' ""'" ,,' " ••••••••••• " ••••• ,.' ", '._.,' •••• ,., ............. '". O" • 

.•....• :~é"¿~·P.citi~s····i··.interpretári¡dfl~·.qU&,·.$Ób~~·le~. f~.I.¿i9rl$·:.e~~e.··.~ºI~I~(;till~.···.·.· 
. difer~oCials~~·~~riere.·r{~Il:~I~bl1f~#,~S~()lé1".'::: ::.:';' \~ 

-<.::,- :::>~« .... >" .. >,,:::::<-::-.-:~,: < •• ~<.<:_:::"< 

És el principi rector que es despren de la comunicació presentada al 

Simpósi sobre el tractament integrador de la diversitat (Soto, 1996b) i a partir 

delqual s'articulen els objectius específics de formació i bona part de les 

. 27 Destacat per la seva vinculació amb els universos de significats coUectius i, per tant, 
amb les cultures. 
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estrategies d'intervencióque justificaré, en relació al marc t~oric explicitat 

anteriorment i als suposits que el sustenten. Modificar el principi de 

desconfian~a del professorat envers els resultats academics i els 

comportaments escolars de "alumnat de minories culturals i generar un 

canvi -al menys un dubte- en algunes de les idees i pre-conceptes amb 

que habitualment es conceptualitzen aquests alumnes, és un deis 

principals objectius del procés de formació. El camí per assolir-Io és la 

comparació. Comparació de situacions, fets, casos concrets que permetin 

qüestion'ar generalitzacions freqüentment negatives sobre la seva situació 

escolar. Comparacions que necessariament han d'incloure la figura del docent 

com agent interactuant. Els Objectius Específics d'Antropologia i la seva 

justificació, son: 

lac~rtesaiinstalJaréi dubte 

...... membresdels~~iná"i,~n·rehi<:i6 ala sevápercepci6i 

inteql~etél(:iÓ·~'alg~ns~l~rnne~Ú.less~ves.fa~ílies·i:.i:> •.•.•.•. 

Sovint el diagnostic de les situacions escolars es' sustenta en percepcions 

interpretacions sadollades de creences al voltant dE} qui són els nois i noies 

escolaritzats i de cóm és la seva vida a casa. Sovint, aquestes creences són 

falses, no perque no es conegui bé la situació escolar concreta sino perque no es 

té en compte que, un mateix comportament observable pot obe'ir a raons i 

significats diversos segons el context cultural en que s'han generat, com tampoc 

es té present que a I'escola -un entorn d'aprenentatge diferencial respecta de les 

lIars i el carrer- alumnat, families i docents mostren un comportament ¡unes 

actituds que no tenen perque obe"ir als comportaments, o les actituds, que tenen 

habitualment en d'altres contextos de relació. Peró encara hi ha un altre element, 

més de fons, que facilita lectures unívoques i reiteratives: el convenciment de que 

els seus comportaments i actituds no s'ajusten al que "s'haurien d'ajustar" degut a 

una manca de referents i de criteris clars, que, o bé han perdut -opinió menys 
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extesa- o bé no han tingut mai ¡han d'aprendre. Per descomptat del "nostre" 

model de comportament. 

Quan ens n1adonem que hi ha un seguít de trets culturals que malgrat ser resolts 

diferencialment, responen a necessitats semblants, s'ha fet un pas endavant en la 

comprenssió de nosaltres mateixos com a subjectes culturals. Treballar les 

semblances entre grups culturalment diferents ens aproxima a la humanitat 

compartidá, escurya distancies entre els grups, ens fa més comprensibles alguns 

comportaments pero sobretot, no tan pel coneixement sobre els altres, sino per 

una altra manera de mirar-nos a nosaltres mateixos: 

Contrastar algunes de les nostres practiques amb les idees que les sustenten i 

ens les fan comprensibles, establint vincles amb I'univers de significats 

col.lectivament compartits. Incorporar una perspectiva aliena a aquesta analisi per 

dotar les practiques de possibles significats altematius i diferencials. Repensar a 

la lIum d'aquest procés les "bates tacades" d1alguns infants. 

Repel1s~r •• res.··.g~fl.~rálitié1ciÓri~···.·~st~r~()ti·~aq~~· •.•. i.··.~drlletré.·.le~... . 
excepcióh~(:lhrelaCióaqLÍáls$Vol cotléctíl,{::> .' '.. . . . 

Cal adonar-s'en de I'ambigüitat deles generalitzacions, cal poder concretar certs 

comportaments a certs moments, agents i contextos, cal poder eslablir la mesura 
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deis comportaments no desitjables com la deis ben resolts, cal coneixer la 

multiplicitat de factors que entren en joc en una situació concreta. Rebutjar les 

generalitzacions estereotipades del col.lectiu del que ens sentim formar part és 

relativament senzill, pero cal insistir-hi molt per fer el pas i aplicar aquesta premisa 

a col.lectius antagonicament pensats. Assolir aquesta fita implica necessariament 

diagnosticar els comportaments amb més precisió, o si més no, amb més 

prudencia. 

Reconeixer dissenssions en les propies pradiques, posar de manifest la dificultat 

en mantenir la coherencia a tothora i en tot moment, i per tant admetre I'execució 

diferencial del propi món normatiu. Rescatar la legitimitat de la discrepancia, la 

legitimitat de les raons que ens porten a comportar-nos com ho fem. I tendir ponts 

cap els altres ... fent-hi un 1I0c al conflicte en les nostres vides. 

: ~.~ :'>:': :. " : -: :', ~ ~.~< .... 
:qbj~qtiu 
',"',' . 

• 2:1, ... 

~~~~~~7~~f~:~i~:ít~e~~~~e~w~*~~:~~:g:. 
.·Ié.sfamíliesdel.ceritre.. .. 

És necessari adonar-s'eri de que un mateix fet protagonitzat per diferents agents -

ja siguin famílies, alumnes o docents-, pot resoldre's de maneres diferents. Quins 

són els aspectes queestém disposats a negociar i quins no? Perque? 

Reflexionar sobre els nostres Iímits de tolerancia és reflexionar també sobre les 

possibilitats de negoeiació, sobre els Iímits de I'acollida. .. i si hi aprofondim una 

mica més ens n'adonem de que al darrera de les nostres accions, hi ha una 

particular manera de mirar als altres, de confiar o no en ells ¡elles. Explicitar que 

és el que no ens agrada és una bona manera de comen98f a reconeixer 

possicions d'intransigencia. I de posar de manifest els nivells de discrepancia en 

tot grup huma. 
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, ',', .:,: ': ' .. ~ . ' ..... 

Obje¿tiu éspecífic 

i2.¿.< 
posar de O1anifest lescontf'<adiccions pers(jnals ales.~Je 
s'estásotmesacoma.doeehticoma subjectecultural;.ilá 
justificació d'aquestes contradiccioriS~ . .. .. ... .. 

El perque sóm capa~s d'admetre segons quins comportaments i segons quíns 

al tres no, ens permet aprofondir en I'arbitrarietat de qualsevol món normatiu, pero 

també en la seva conveniencia. La reflexió sobre la parcel.lació de la nostra 

persona com a professional i com a subjecte cultural perd els seus límits i ens 

aproxima a J'acdó concreta que integra aquestes dues dimensions. Cal partir 

d'aquest reconeixement per poder entendre alguna cosa més sobre el que pass a 

als centres educatius. Estem molt acostumats a pensar en els alumnes i famílies 

com a culturalment diferents, pero no ens incluim mai en el "paquet". 

Acceptar les contradiccionsi les incoheremcies, 
espaja la propiavülnerabilitatJél lél deis altr9tS .. 

Per re-construir un model de relacions nou a I'escola hem de comen<;ar pels 

"modéls" que en el context escolar representen els ¡les docents. Admetre que no 

som infalibles, que no som el model de coherencia desitjat, pot ser dolorós, pero 

és imprescindible. Incorporar la incoherencia i la vulnerabilitat propies ens obliga, 

si més no, a reconeixer i acceptar que són trets culturalment inhibits, omesos, 

deslegitimats, pero qUé no per aixo deixen de formar part del qui som i del que 

fem. I en aquest sentit, la vulnerabilitat pot ser la porta oberta a I'entesa, a la 

negociació, ni que sigui perser conscients -quan establim una norma~ deIs 

nostres límits en la seva aplicació. 
, , , . 

8bj~ctiuGeneral 
3.}< . > ... 

Desencialitzar~lpropiuni~~rticultural~··.··er1tenent-lt:)tomi 
a •. propostél.adélptativa l~oma·. fruif .. ·d'ull .. procesde 
transmissic)lapreri~l1tatge,i •. per·.·tant, sUsceptible.deset 
diferencialmenfresolt/· .... >.>. 

Per a mí aquest seria el principal aprenentatge que podem fer deis mandats del 

relativisme cultural: cada pro posta cultural es vincula a uns processos, a uns 
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contextos i a uns agents interactuants que donen res posta a la seva vida i a la del 

seu grupo I si aixó és així, també ho és per nosaltres i pels gitanos i pels 

magrebins que acaben d'arribar, i pels castellano-parlants que fa més temps que 

són aquí. I si podem entendre cóm sóm nosaltres i perque, ho podem fer 

extenssiu a d'altres col.lectius humans. Pero encara hi ha una altra dimensió que 

cal tenir present com a institució educativa: processos, contextos i agents es 

donen lIoc a I'escola i conformen un nou entorn d'aprenentatge pels nois i noies ... i 

nosaltres podem prendre decissions sobre que, cóm i quan ensenyar ... i per tant, 

podem intervenir en una direcció o en una altra. A que esperem? 

Coneixerels>niecanismes,estrategies· i ·funcic)ns· perá .·Ia 
.·transmissió¡¡iaprenentatgedé la·.cllltura. entre· els huma ~S:.··.···· 

Com esdevenim el que sóm? Quina és la forga deis processos enculturadors 

primaris? Com s'articulen els sistemes educatius en qualsevol grup huma? Quin 

és el lIoc de les expectatives sobre el que hem de ser a I'hora de conformar les 

estrategies socialitzadores? Quin és el paper de la interacció entre humans? 

Quíns són els diferents mecanismes de transmissió explícits i ocults? Quins els 

objectius de \'enculturació? Aproximar-nos a aquest coneixement permet 

objectivar les propies experiencies empíriques, no com a docents, sino com a 

subjectes culturals, i anar discernint la importancia d'aquests processos i 

experiencies en I'exercici de la professió de mestre . 

.. ~o~!¿~ev}~6ui~2~e:~H·cgo~r~~~~~g~í:bs;t~0~:'~(°oi~:~~\ . 

.. significat.··········· 

Aquest objectiu, juntament amb I'anterior, ha de permetre reconeixer tendencies 

col.lectives en els comportaments diferencials per sexe i edat. I per tant ha de 

facilitat la comprensió, o si més no a d'afavorir I'admissió de la logica cultural que 

les sustenta. Amb aquest objectiu -3.2. - s'entoma pero, una de les variables més 

importants a I'hora d'acostar-nos a col.lectius culturalment diferents: la posició 
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social que ocupen. Segons sigui aquesta les expectatives deis nois i noies del 

grup es configuraran d'una manera o d'una altra, i I'escola hi tindra un \loe o n'hi 

tindra una altra. I no només per a ells ¡elles, també per a nosaltres, els docents. 

Arribats a aquest punt hem de tractar necessariament la importancia de 

I'escolarització per a la integració social més ample del col.l ecti u , el grau de 

tangencialitat de I'escola a les seves vides. Cal explicitar el món en el que estem 

tots plegats immersos -ells i elles i nosaltres- i quina és la funció i el significat real 

del món normatiu als centres escolars. Aquest és I'objectiu que permet articular la 

reflexiÓ sobre la responsabilitat educativa, la de les famílies i la de les escoles, 

parant atenció als conflictes sorgits per el desajustament entre les diferents 

conceptualitzacions del cicle vital segons el genere -les vigents en el propi grup i 

les vigentsa I'univers social majoritari,estretament relacionades amb les que 

contempla el sistema educatiu-, permetent atribuIr relacions causals més 

complexes i rigoroses als comportaments desajustats o inadaptatius, massa 

sovint atribuns, com deia al principi, a una manca de criteri que s'entén inherent a 

les situacions de marginació social. 

:. "<" .. 

Obj~¿tiu 
3.i> , 

Conei~érelspr6cé$$O$dec~nvi,les',re$poste$·adaptatives.¡. 
la compatíbílitzaciÓdédiferentscodiscultt.JraIS. >. ..... ' ' ' 

..... ' .,'. :."<.: ... ;,: "."". ~ .. '," .. '.' . . .. ' . .. . ..... " , .' 

Finalment, la incorporació del canvi, la ruptura deis conceptes estatics sobre els 

grups culturals, el reconeixement de les dinamiques relacionals, múltiples i 

variades, que es duen a terme quotidianament davant nostre, amb nosaltres o 

sense nosaltres. El rescat· de . les experiencies propies al voltant. deis 

aprenentatges de codis de comportament diferencials i la ressolució de la seva 

compatibilitat. Alterabilitat i compatibilitat· que no s'han de conceptualitzar 

necessariament com a negatives, sino ben al contrario En tot cas, de nou, entomar 

la responsabilitat social que es deriva de intervencions educatives que deixen de 

transmetre informació sobre els codis majoritaris, la seva tuncionalítat i 

conveniencia, justificant-se en una probable perdua del codí cultural de 

pertinenga. No és a nosaltres a qui correspón decidir que han de, ter els nostres 
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alumnes i families amb el seu propi cadí cultural, ní a ¡'escala ni murs enlla de 

I'escola, sino a ells i elles. 

Fins aquí el que denominaria els Objectius Conceptuals de Formació en 

Antropologia. Tots ells han estat presents mentre es realitzava el desplegament 

d'estrategies d'intervenció, múltiples 'i adaptad es a cada situació i moment. 

Estrategies que per la seva banda contenen també Objectius de Formació que 

denominaré "Objectius Procedimentals" per establir una distinció entre els, 

objectius de les estrategies d'intervenció i els de formació propiament dits, 

malgrat els primers al ser experimentats empíricament pels membres del 

seminari, també han estat "formadors". Abans pero he de referir alguns criteris 

metodologics compartits amb la Pedagogia i que cal tenir ben presents. 

Alguns criteris metodologics compartits ambla Pedagogía. 

Estem ,davant "d'un model d'assessorament basat en la reflexíó a partir 

de la propia practica i la capacitat d'objectivar-Ia, amb la finalitat de que els 

professionals prenguin consciencia i actúin, ells mateixos, comagents del 

canvi. Consequentment, considerem que les experiencies que han sorgit de 

cada un deIs seminaris, són, per elles mateixes, una fase més de tot el procés, 

a més d'una condició necessaria per desenvolupar noves experiencies 

posteriors,dins d'una dinamica en espiral. 

A partir d'aquesta premisa el nostre treball ha estat regit per un seguit de, 

criteris metodologics i, en base a ells, hem establert les diferents estrategies al 

lIarg de les quatre fases del procés. Citarem aquells que pensem que són 

fonamentals" (Soto i Tovías, 1997a, 1997b) ¡que subscric plenament: 
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Cfiteris. metodologics 

Cal partir del coneixement de la realitat del centre educatiu i del seu context, així 
com de les experiencies previes realitzades per ells en el terreny de les relacions 
interculturals . 

. Ésirl1~recindibl({considerarl'e~periencia positiva previa de cada centre. en .. el 
campde les relacionsinterculturals, par rescatar els aspectessatisfactoriament 
resóltsenuncontexfqlleespercebeixconflictiui es tendeix.ageneralitzar 
jnterpr~tant':'lo negativarpent. . .. 

És important valorar als membres del seminari en la seva tasca com adocents i 
com a professionals, pero també ha és valorar-los com a persones culturals que 
són, amb idees, costums, habilitats i capacitats particulars, subjectes variats i 
variables. 

Calestablir les Gondicions que permetin recollir la individualitafdepercepcions, 
interpretacions,opinionsiaccions detots i cada un deis membresdel seminari. 
Fer~liaixí;un 1I0c<a la subjectivitat i laparticularitat,afavorintunmarc obert de 
comupicació apte perseraplicat~n altres· situacionseducatives.. . 

"Independentment de la diversitat de situacions escolars i de la varietat 

d'interessos inicials de cada seminari, podem establir quatre fases 

diferencials en el procés de formació, comuns a tots els centres. Aquestes 

quatre fases han tingut durades diferents segons el centre pero s'han 

desenvolupat en una sequenciació identica. També han estat diferencials els 

émfasi en les estrategies concretes que s'han treballat. Així doncs, les 

estrategies d'intervenció que s'inclouen s'han aplicat en tots els casos, tot i que 

no s'ha fet de la mateixa manera, amb la mateixa profunditat o amb la mateixa· 

intenció. En tots els seminaris s'han vertebrat simultaniament els continguts 

etnografics a les altres dues disciplines, amb un biaix cap a la pedagogía o cap 

a I'antropología, segons quí coordinés la zona concreta" (Soto i Tovías, 1997a, 

1997b). Amb Susana Tovías í després d'una tasca complexe í laboriosa 

d'objectivació del procés de trebal! vam poder establir paral.lelismes entre 

zones. El que intentaré a partir d'aquesta pauta comú és articular les díferents 

estrategies utilitzades amb els objectius específics de l'Antropologia que s'han 
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tractat d'una manera o altre amb cada una d'elles, indistintament a les tres 

zones que he coordinat. 

les quatre fases diferencials han estat: 

Primera fase del procés: De la generalització a la concreció. En 

aquesta primera fase es va facilitar I'expressió d'aquelles questions que 

preocupaven, amb I'objectiu de identificar els aspectes problematitzats, 

d'explorar els preconceptes.i suposits implícits i els nivells de generalització de 

les informacions que s'anaven donant. 
. . . 

Segona fase del procés: De la concreció a les propostes de canvi. En 

aquesta segona fase es proporcionen instruments d'analisi per organitzar la 

reflexió i incorporar les diferents percepcions i interpretacions deis diferents 

membres del seminari, i es facilita informació etnografica sobre els col.lectius 

concrets, amb I'objectiu de diferenci,arel.conflicte percebut del conflicte real i de 

identificar els interessos concrets que s'articularien en propostes de canvi. 

Tercera fase del procés: De les propostes concretes a la realització 

de les experiencies. En aquesta tercera fase es van articular les propostes 

concretes de canvi a les reflexions teoriques realitzades a partir de les dades a 

cada un deis centres, tenínt en compte les aportacions etnografiques sobre el 

col.lectiu concrel. 

Cuarta fase del .procés: Valoració de I'experiencia i efectes en la 

proposta escolar. A la quarta fase es va reflexionar i valorar I'experiencia 

realitzada intentant establír els aspectes diferencials en relació a experiencies 

realitzades anteriorment al centre, així com els resultats de la mateixa i els 

efectes que sobre la proposta escolar hagi tingut o pugui tenir, amb I'objectiu 

d'intentar establir possibílitats de continuitat. 
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Primera fase del procés: DE LA GENERALITZACIÓ A LA CONCRECIÓ. 

En aquesta primera fase es va facilitar I'expressió d'aquelles questions que 
preocupaven, amb I'objectiu de identificar els aspectes problematitzats, 

d'explorar els preconceptes i suposits implícits i els nivells de generalització de 
les informacions que s'anaven donant. 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes coma 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadequats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
reJació a qualsevol col.lectiu. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
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Objectius de formació: 
1.2. Posar de manitest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadequats. . 
2.1. Posar de manitest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ji un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deIs altres. 

'. . . .Objectiu 1del'estrategia: .' 
........ Explorareis nivellsdegeneralitzaciódelesinformacions. 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-ti un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 

Objectius de forma~ió: '. . 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relaeió a qualsevol col.lectiu. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 

.• .66jeCtiuldel'estratE~gia: •..•....•• .' ....•.. 
.... Establirpriolitatsperiniciarlilcollcreció.· .' .•..... 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manitest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadequats. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
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·.. ... .....•• . Objectiu2de I'estrategia:> ..< .: .. 
.. .. Explorareis mecanismesde consens inegociaciQ.. ........ . 

pér"a.la presa dedecisions habitualsentreelsmembresdelsel11inari.::·· 
. ." .• ' . ' .'. . .' .•. ' . . .' • • ." .".. o",·,,· 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiua comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadequats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipad es i. admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de. la tolerancia de cada una de les persones del 
séminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
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Segona fase del procés: 
DE LA CONCRECIÓ A LES PROPOSTES DE CANVI. 

En aquesta segona fase es proporcionen instruments d'analisi per organitzar la 
reflexió iincorporar les diferents percepcions i interpretacions deis diferents 

membres del seminari, i es facilita informació etnografica sobre els coLlectius 
concrets, amb I'objectiu de diferenciar el conflicte percebut del conflicte real i de 
. identificar els interessos concrets que s'articularien .en pro postes de canvi. 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les'generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol coLlectiu. 
2.2. Posar de manifest les contrádiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres . 

•.•.•..... . ••... . ...•..•.• /., .......... .• "Óbjectiu 2del'~stratégiét) ..... • ••.....•.•.•.•.. .................> 
'. . .• .t\fa'l()r"irel reconeixement de ·Ia. complexitatl11últiplequeesdonaen· ........... . 
qualsevol. situacié). d'i nteraccio i· que es fa e'lidelltqual1$'iritelltáel1registrar. 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els Iímits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació al$ comportaments de les famílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a sub·ecte cultural, i la ·ustificació de les mateixes. 21 



2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associatsi la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

":,,",:,,- '·:;:.·f·~<'r;\:.:} .. "{;" ... ( .',':"<'" ;"~"~".:.-;:<::':j":' . . "::,/' 

Q:~E~tf~t~§i~gp0sTAEtfC6Mú6E LA.·INFORMACIÓ· OB·flNGU()J(EN'P,EJ'IT~}i 
:i¡~'!';;r)~;~:H;~::GRUPSO;CÓLlECTIVAMENT:ÁNALISI.DE CASOS,ANAuSI.OE.\<;,>zr 
f;r1i;?;~'t·;:;;,(;; ,'Y»;; 'é·';;SITUACIONS,ANAtISIDE DOCUMENTS.S.\'·i"(: ... ' ,.',,:i,;; 

:,,". ("~:" ~ ',.:,,'.; ,y::>", "'¡,o", " '<':'. -. • "~o,' ,.' . 

..... >... ...... Objectiu 1del'estrategia: '.' ' .... , ". . .. . 
"Explicitarles diferents interpretacionsque, a partird'una mateixa pauta 

comú han sorgitentre elsmembres del seminañ. . 
.o." 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadequats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifestels límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre .. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 

> •...... .... "Objectiu2~el'estrategia: . ....> ' .....•.•.•...••••.• ;. . ...... 
·Identificartendencies col.lectives fel'1t-liUn lIoc a laparticularitélfindividual •. '.·' 

. ·;.entrealumnes,entrefamílies ¡entre docents-.> .. .... 

Objectius de formació: 
1.1. Establir elements concrets de semblanc;a en les diferencies i rescatar els 
elements positius de les semblances entre famílies i docents. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la se va 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives la 
compatibilització de diferents codis culturals. 21 



Objectius de formació: 
1.1. Establir elements concrets de semblanga en les diferencies i rescatar els 
elements positius de les semblances entre famílies i docents. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

;':""--"':. ,>",',,',,",',,: ""~""".",,,:'., .. '.:,. ::.' '.' " •. ,'O".;'""!" 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol co.l.lectiu. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectiu2 de I'estratégia: ' , , " 
Dissuadir als membres del' seminari de certs' preconceptesi', supósits sotlre 

elscol.lectius concrets. 
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Objectius de formació: 
1.1'. Establir elements concrets de semblanga en les diferencies i rescatar els 
elements positius de les semblances entre families i docents. 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i ademetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que siesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context especific que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: . 
. 1.1. Establir elements concrets de semblanga en les diferencies i rescatar els 
elements positius de les semblances entre famílies i docents. 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que siesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context especific que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 
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.. ' '" . .' · .. ·.<()bjectiLJ>1del'estrat~gi~:< <.. 
. Reconeixerels nivells de discrepanciáintems .. ·, 

.', .. ", '.,' , ' .... , '" .', 

Objectius de formació: 
1.1. Establir elements concrets de semblanya en les diferencies ¡rescatar els 
elements positius de les semblances entre famílies i docents. 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
doocent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

. , ," :>:":"::"'; . ,.:--..... : ::. ':.' :".' "' ... ,,:< .. > ..... :::: ...... : ....... >.' .::'~~~::.:::.~.~:_ .... ~, .... :.>., .:<~,:: ... >: . 

•... . ' ..••..•. .... .ObJectlu2deJestrategla·.> > ....... . 

Aclrnetrelesincoherenciesi contradiccionsqüec6Ilstitueixerl·· ... . 
. . elenlentscentral~de>lap("opiavull1erabilitat.·· ••••• ····· 

Objectius de formació: 
1.1. Establir elements concrets de semblanya· en les diferencies ¡rescatar els 
elements positius de les semblances entre families i docents. 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creen ces en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. '. . 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i fUrlcions per a la transmis'sió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals . 

.•........ •...•• . , ... ' . . .... ,. . .. ObjectiLJ3del'~stratégia:\«< '... •.....• ....« 
Fer-li unlloc. a les expectativesqueen. relacióa .I"escolatenen·resfámílies~.· • 

. ' . ....... , ',",. . . . . . ' ... ".. '. '.' .... . 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipad es i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol coLlectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les ersones ~1 



seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
3.1. Conéixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la· seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. . 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

, , .. ,,' . '. 
::: '. .•.....•..•.•...•.•. . ....... . ..•••. ·ObjectiÚ4qe>I'estrat~gia:.:i,. . ...... '. ···, •. · •• ,·,·.··...ii . 

'.'. Ti nd re en compte. e15· interessosd~I$~lumne$,,~Yiriclllatsiélls .seusunive.l'sos·'.·.· 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cad una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2~ Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vínculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 

~~~~dS!e~dl~"fe~r~eDJnts codis culturals. 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en Il assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i 'admetre les excepcions' en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de'la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de lesfamílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent ¡coma subjecte cultural, i la justiricació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deIs altres. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals . 

. .• ··ObjeCtiu.2:pel'estratégia: •. · •.•. 
Admetre els límitsde la . . ·r"' ...... r:;o 
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Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justiricació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la se va 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectiu 3 de I'estrategia: 
Admetre els límits deles própies possibilitats de transformació. 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justiricació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les res postes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

. ... ....... .... .. ()bjectiu4cJ~l'estrategia: .. .... ..... .. •....••..... .... .• .... ............ . 
Establirun consens compartitsobre<lesposiCiollsa. prendre davantdels.·.···· 

.. . . canvis que esvolenrealitzar. . .. .. . . .. 

Objectius de formació: 
1.2. Posar de manifest la influencia de les propies creences en I'assignació de 
significat negatiu a comportaments que s'ens presenten com a molestos o 
inadeqüats. 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la proPi; 
vulnerabilitat i a la deis altres. I i 



3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferenls codis culturals. 
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Tercera fase del procés: DE LES PROPOSTES CONCRETES A LA 
REALlTZACIÓ DE LES EXPERIENCIES. 

En aquesta tercera fase es van articular les propostes concretes de canvi a les 
reflexions teoriques realitzades a partir de les dad es a cada un deis centres, 

tenint en compte les aportacions etnografiques sobre 'el col.lectiu concret. 

:-,<.','>,,' \ .. ":: ,,'/;'.:'(:';.~'/:, /r:.;::.,~·.}.:<~:;~:«;·:-<:: ",")' .• ."~ 

¡,~~,i~~<····'~~t,~~~~~;'~~*RtIC4~4~~t~'$:~~~§~ROPOStES •. D~:,c~~t'í$'Ll,,::;:, 
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Objectius de formació: 
1.1. Establir' elements concrets de semblanga en les diferencies ¡rescatar els 
elements positius de les semblances entre famílies i docents. 
2.1. Posar de manifestels límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. . 22 
3.2. Coneixer les normes de com ortament, els valors associats i la seva 



vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els pro ces sos de canvi, les respostes adaptatives la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3 .. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

:":'::':':>"':'>:':-'-" ::.>." ......... ..:. >.' :,.,::.,':"-:.:', "'".:'" •• ' '.~.::-:':'::., .:- : : ," ... ,:':.".: ... > .. :':":.:>: .. ::.:~ .... <:'.:.:. 
........... . ........... > . .. .:ObJectlu3delestrategla .........• :...... .:..... . ................................. . 
• . Establil" el:· pla. detreball¡ .1'organitZaciÓde.lestas~~esi :.Ia pOsta· enl11arxáde: 

·.le.s.activitatsjtenint·en·compte·¡.incol"poral1ttambéelS punts.devistai·.les.· .• •·· 
.. . ·propostesdels alumnes. . . .. . 

Objectius de formació: 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats lase~ 
vinculació a un context es ecífic ue els hi otor a si nificat. 



3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

<></> ................................. · .. · ... ObJectiu4 del'estrategia: .•.......••.•.•...•...•.• <.... ............ .......•.... .......... . •••.... 
····Explorai"lesexpectativesdelseminarien relaci6 als.resultats dels.canvis .••... 

. .. . .. . . ·proposats. . . . . 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol coLlectiu. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que sIesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixerles normes de . comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les res postes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 
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Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.3. Coneixer els processos de canvi. les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals 

.. ..........................< .....•.. .... .Objectiu~deil'estrategia:< .........• .. ............ . .......... . ............ . 
.. .. experimentar empíricament que és possible establirnegociacions entre •. 
cultlJre~cJifer~flts quanexistfHx.lavolulltatderealitiar-lespero també; qLJáll .. 

.. ·s'hantef9nnldatlesbasesdel·c()neixemenlmUtlJ,fent més.comprensiblei<·· •• 
. ... . accesible.l'universculturaldesconegut . . 

Objectius de formació: 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.1. Coneixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculacióa un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, tes respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals 
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Cuarta fase del procés: VALORACIÓ DE L'EXPERIENCIA I EFECTES EN 
LA PRO POSTA ESCOLAR. 

A la quarta fase es va reflexionar i valorar I'experiencia realitzada intentant 
establir els aspectes diferencials en relació a experiencies realitzades 

anteriorment al centre, així com els resultats de la mateixa i els efectes que 
sobre la proposta escolar hagi tingut o pugui tenir, amb I'objectiu d'intentar 

establir possibilitats de continuitat. 

Objectius de formació: 
2.1. Posar de manifest els Iímits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que sIesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar tes contradiccions ¡les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que SIesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

•..•.••........ .... . ...... '. .... Obj~cúJádél'~~trategía~'«<: .. , ..... 

• • ... ReconeixerleSqUestions benresoltes,el treban betifet,~I$l1i"ells ••.•. ' .•. , 
• >dl i mplicació,léi partici pació,elsa,sPQctesa • rescatélrper tomar4osa rc~petir(, 
'.a tenirpresents,i, en general, totsaquellsaspectes positiusrelaciQnatsamb 
, .... . "els diferentscol.lectiusirnplicats. .,' ,,"', ',," . ,', .. 
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Objectius de formació: 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives la 
compatibilització de diferents codis culturals . 

...• :: . ····.·.·.> .. <:i ••.•.•••.••. : ............................. ·.·()bjectIlJ4d~l'estra~egia: ..... · •.• ·· ........•... :.................... ...•.. .•...•......•.• .•.. . ........ ' .......•....... '. 
::~ec.óllirl.e$\ialoraCioJ1s .. que:elsallJrrioe$i.·le$seves·far11ílieshagin:fet.sobre.·· 
:¡/I~e.xpenittÍpiai.~lséfectes·:qué.aqúestapugulteniren·1a.rI1Qdificaciócleles: ..••... 
::~:.\' •• ; ••... > •• '<:.: •.. · •. ·.···.·::~;exfle~t~tf:::::!':I~~~cJ~=isilf~st()I~.i:~:;: .•••• : •..... : ...... ' ...... . 

Objectius de formació: 3.2. Conéixer les normes de comportament, els valors 
associats i la seva vinculació a un context específic que els hi otorga significa!. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibifització de diferents codis culturals . 

....... · ..•.. : .. ·.·i:<>\.···i\ •• ·... .... . · •. ··dbjecti~pdel,estratégia: •. <·\·· •. ·.: .. · ....... · .. : .......................... :.'. 
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Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les families del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que sIesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡ les incoherencies, fent-li un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. . 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives la 
compatibilització de diferents codis culturals. 

Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generaHtzacions estereotipades i admetre les excepcioris' en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que sIesta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
3.1. Conéixer els mecanismes, estrategies i funcions per a la transmissió i 
I'aprenentatge de la cultura entre els humans. 
3.2. Coneixer fes normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat.. 
3.3. Conéixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals. . 

225 



Objectius de formació: 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
compatibilització de diferents codis culturals 
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Objectius de formació: 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personals a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions ¡les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altres. 
3.2. Coneixer les normes de comportament, els valors associats i la seva 
vinculació a un context específic que els hi otorga significat. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i lá 
compatibilització de diferents codis culturals 
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Objectius de formació: 
1.3. Repensar les generalitzacions estereotipades i admetre les excepcions en 
relació a qualsevol col.lectiu. 
2.1. Posar de manifest els límits de la tolerancia de cada una de les persones del 
seminari en relació als comportaments de les famílies del centre. 
2.2. Posar de manifest les contradiccions personal s a les que s'esta sotmes com a 
docent i com a subjecte cultural, i la justificació de les mateixes. 
2.3. Acceptar les contradiccions i les incoherencies, fent-Ii un espai a la propia 
vulnerabilitat i a la deis altfes. 
3.3. Coneixer els processos de canvi, les respostes adaptatives i la 
com atibilització de diferents codis culturals. 
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Fins aquí una proposta per a I'encontre que intenta reconciliar la 

individualitat amb la cooperació colJectiva, ¡que s'ha aplicat a tres 

contextos escolars diferents. Entenc que la segona part posa de manifest amb 

prou emfasi "( ... ) la insensatez que supone pensar que todo individualismo de 

los profesores es nefasto. Esto nos estimula a pensar lo impensable y a 

considerar activamente algunos de sus potenciales puntos fuertes antes de 

eliminarlo de nuestros sistemas escolares." (Hargreaves, 1996:208-209). 

Amb la il.lusió de subscriure "( ... ) if we are to transform our educational 

institutions -and society- so that the way we live, teach and work can reflect our 

joy in cultural diversíty, our passion for justice and our love for freedom." 

(Hooks, 1996:34) 
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