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Catalunya davant 
I'educació intercultural 

José A. Jordán* 

No hi ha dubte que des del 
punt de vista factic Catalunya 
és una societat multicultural. Par
larem d'aquesta realitat a la pri
mera part d'aquesta contri bu
ció. Un tema ben diferent és si 
Catalunya esta impulsant, i fins 
a quin grau, una educació inter
cultural en consonancia amb la 
seva composlclo socio-cultural 
plural. Tot i que no és senzill 
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proporcionar en aquestes escas
ses pagines una res posta deta
llada i, per tant, exacta en aquesta 
qüestió, sí que creiem poder oferir 
una visió panoramica del que 
esta succeint en aquest ambit 
en la societat catalana. Així mateix, 
un discurs sobre aquesta tema
tica no quedaria tancat, si més 
no logicament, si no assajavem 
també uns breus suggeriments 
sobre les possibles direccions 
cap a les quals podria orientar
se prioritariament els esforc;;os 
en pro d'una educació intercul
tural més intensa i profunda. 

Sobre la realitat multicultural 
de Catalunya 

Catalunya, especialment en 
determinades décades d'aquest 
segle, s'ha caracteritzat per cons
tituir un focus d'immigració cons
tant, fins al punt que més de les 
dues terceres parts deis sis mi
lions que formen avui I'actual 
població catalana estan forma
des per immigrants o per des
cendents d'aquests. Si fins als 
anys 80 el corrent migratori prove
nia de diversos indrets d'Espanya, 
a I'última década ha estat espe
cialment prioritaria la immigra
ció extrapeninsular. En aquest 
sentit, per perfilar més nítida
ment aquest panorama multicul
tural ens poden ajudar algunes 
xifres. 

a) Segons els padrons muni
cipals de 1986, dues terceres 
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parts de la població catalana 
actual ha nascut a Catalunya (és 
a dir, uns quatre milions), men
tre que la tercera part restant 
(dos milions) ha nascut a diver
sos Ilocs d'Espanya o de I'es
tranger. 1 

b) Al voltant de 100.000 im
migrants -més o menys segons 
les fonts- de procedencia es
trangera, constituirien el global 
de persones legalitzades actual
ment, és a dir, un 1,6% de la 
població total. 2 

c) Més concretament, els 
percentatges més alts d'immi
grants són -sempre de manera 
aproximada- els següents: CEE, 
38%; Magreb,3 22%; Llatinoame
rica, 4 18%; Asia, 7,5%; Africa 
negra, 6%; resta d'Europa, 4%; 
Nord-américa, 2,5%; Proxim Orient, 
1,5%; altres, 4,5%. 

d) En la mateixa direcció, cal 
ressaltar que si deis immigrants 
estrangers a Catalunya al co
mengament deis anys 70 un de 
cada quatre era del Tercer Món 
i tres del Primer Món, en co-

(1) Vegeu FISAS. V. (1994): Lesmigracions: 
Contra /'ob/it de /a nostra Hist6ria. 
Centre Unesco de Catalunya, 00-
cuments. núm. 31, 1994, p. 92. 

(2) Vegeu De JOUVENEL, H,; ROQUE, 
MA (dirs.) (1993): Cata/unya a /'horitzó 
2010. Prospectiva mediterrania. 
Barcelona: Enciclopedia Catalana, 
p. 56. 

(3) Convé destacar que en aquest context 
geografic al voltant d'un 90% pro
vé del Marroc. 

(4) En aquest cas, el col'lectiu més nombrós 
és, amb una diferencia significati
va. I'argentí, amb uns 3.700 resi
dents a tot Catalunya. 
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mengar els anys 90 gairebé dos 
de cada tres són del Tercer Món, 
la qual cosa vol dir que s'ha 
invertit la configuració plural de 
la nostra societat. 

e) Els corrents migratoris no 
semblen haver-se aturat malgrat 
les polítiques de tancament, la 
crisi econ6mica i altres factors 
diversos que poden haver con
tribu'it a una certa frenada d'a
quests. Per aix6, si més no a mit
ja termini, I'increment d'aques
ta darrera categoria d'immigrants 
no sembla que hagi de ser insig
nificant, entre altres raons per 
les entrades, en major o menor 
grau, d'il'legals i pels progres
sius reagrupaments familiars. 

f) En aquesta població, ben 
diferent culturalment de la més 
ve'lna (interpeninsular) cal afe
gir el nombrós col'lectiu gitano 
que podríem quantificar en unes 
65.000 personess dins del perí
metre de Catalunya. 

Les dades anteriors, segons 
les quals un 2,6% de la població 
catalana és, en grau més o menys 
elevat, diferent etnicament o 
culturalment de l'aut6ctona (fins 
i tot si en aquesta categoria s'in
clouen també les persones pro
cedents d'altres lIocs d'Espanya), 
posen de manifest que a Cata
lunya es dibuixa ja una realitat 
multicultural digna d'atenció que 

(5) Vegeu SAN ROMAN, T. (1994): La 
diferencia inquietant. Velles i no
ves estratégies cu/tura/s de/s gita
nos. Fundació Serveis de Cultura 
popular. Barcelona: Altafulla, p. 87. 



encara que quantitativament és 
per sota de la mitjana europea 
(4%, aproximadament) resulta la 
més complexa i elevada de to
tes les autonomies territorial s es
panyoles. Dins de la geografia 
catalana, la distribució deis di
ferents col'lectius i minories esta 
descompensada a nivell de co
marques, ciutats i barris, com 
es podia su posar. A manera de 
simples exemples, destacarem 
les comarques del Barcelonés, 
Vallés Occidental, Maresme, Baix 
Llobregat, Osona, Gironés, Sel
va, Tarragonés, Segria, etc. Pel 
que fa a la ciutat, a banda de 
Barcelona es podria destacar Ma
taró, Santa Coloma de Grame
net, Sant Vicen9 deis Horts, Terras
sa, Vic ... per esmentar només 
alguns exemples. Finalment, no 
cal insistir gaire que, dins de 

(6) Aquest tema ha estat tractat, se
gons sabem, a través de dues 
investigacions. La primera encarregada 
pel Departament d'Ensenyament: 
"L'Educaciólntercultural a Catalunya» 
1992/1994, dirigida per J. Sarramona 
i elaborada per un equip investi
gador de la Universitat Autonoma 
de Barcelona (JA Jordán, J. Melich, 
F, Ferrer, M. Teixidó, X. Ucar), en 
un capítol de la qual es descriu amb 
notoria precisió i detall el "mapa 
multicultural escolar de Catalunya 
(amb dades de 1992). La segona 
ha estat realitzada per un equip 
d'investigadors de la Universitat de 
Girona (J.L. Alegret, C. Serra, J.M. 
Palaudaries, )$. Besalú ... ) i s'ha centrat 
en el "mapa escolar de nens emi
grants» de la província de Girona 
(1992/93), d'un valor notable, a més, 
per I'estudi etnogratic que acom
panya aquest mapa matisant-ne i 
complementant-ne les dades quan
titatives o demogratiques. 
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certes poblacions, hi ha barris 
i escoles en qué les concentra
cions de minories voregen la 
configuració de ghetto urba, pen
sem només en el barri de Sant 
Roc a Badalona o en el casc 
antic de Barcelona. 

Ara bé, possiblement, el que 
pot interessar més dins d'aquest 
apartat és aportar algunes da
des sobre la realitat multicultu
ral escolar de Catalunya. 6 Si d'a
quest ambit més concret se lec
cionem el que pot ser més sig
nificatiu per al prop6sit d'aquest 
article, es pot destacar que: 

a) En el curs 1992/93, i a més 
d'uns 7.000 o 8.000 nens gita
nos en edat escolar, existien ja 
a les nostres escoles (Pre-esco
lar, EGB, BUP i FP) uns 12.000 
nens estrangers, que en relació 
amb els 10.000 quantificats el 
curs 1991/92 denoten un consi
derable augment en un sol any. 

(7) Els augments més notables entre 
aquests dos cursos són, en síntesi, 
els següents: a) a nivell de Pre-escolar 
es perceben augments de gran 
importancia (per exemple, 250%, 
especialment d'alumnes de I'África 
negra), així com d'un 50% de coHectius 
magribins, Ilatinoamericans, arabs 
d'ambit asiatic ... ; b) a nivell d'EGB, 
els augments són menys pronun
ciats, tot i que en I'alumnat de I'África 
negra s'observa també un increment 
d'un 80% i en el Ilatinoamerica d'un 
30%; e) al BUP la variació és més 
modesta en relació a I'alumnat proce
dent deis pa'isos africans, pero no 
en els d'origen Ilatinoamerica, mentre 
que a I'FP, per contrast, s'observen 
unes diferencies apreciables en alc;:a 
en relació als alumnes magribins 
matriculats. 
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Aquest increment tan elevat 
(gairebé un 20%)1 no té perqué 
repetir-se any rere any, certa
ment, tot i que per si sol no deixa 
de ser prou significatiu. De fet, 
en aquest moment no tenim les 
xifres paral'leles corresponents 
al curs 1994/95 ni, per descomptat, 
les de 1994/95, xifres que seria 
molt interessant de conéixer a 
I'hora de valorar les possibles 
tendéncies, a curt i mitja termi
ni, deis creixements de la po
blació multicultural escolar a 
Catalunya. D'altra banda, les 
explicacions de fets demografi
co-escolars com el descrit po
den ser molt diverses. Una de 
les causes d'aquest fenomen 
-o d'altres previsibles en anys 
successius- pot ser la incorpo
ració, prioritariament a través de 
I'etapa pre-escolar,8 de «noves 
generacions» de nens minorita
ris que o bé han nascut aquí a 
partir de les reagrupacions fa
miliars últimes o bé han vingut 
de molt petits amb els seus pares. 
Sigui com sigui, el fet és que en 
aquest moment la demografia es
colar multicultural de Catalu
nya, segurament en augment, as
soleix ja unes proporcions dig
nes d'atenció, particularment 
en determinades zones, pobla
cions, barris ... i centres esco
lars. Per a il·lustrar-ho i acabar 
aquest apartat amb una visió 
panoramica, només cal portar a 
col'lació xifres com les següents: 

(8) Les dades de la nota anterior se m
bien invitar a pensar que aquesta 
hipótesi pot ser perfectament co
herent i possible. 
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• El col'lectiu minoritari més 
nombrós continua sent I'autoc
ton, és a dir, el gitano (uns 8.000 
nens en edat escolar), que, amb 
una certa dosi de paradoxa, és, 
tanmateix, el menys «adaptat» 
a les nostres institucions esco
lars, el que menys domina el 
catala ... i el que abandona abans 
la carrera académica. 

• A continuació destaca nota
blement el col'lectiu de magri
bins (format principálment per 
marroquins) amb un alumnat su
perior a 3.000 nens, la majoria 
a la franja corresponent a Pri
maria. 

• Un altre grup de gran signi
ficativitat numérica, tot i que de 
contrast cultural menor, és el 
Ilatinoamerica (on destaquen els 
argentins), amb una xifra d'alum
nes similar a la deis magribins, 
uns 3.000, encara que distribu'j
da més proporcionalment entre 
les diverses etapes del sistema 
educatiu. 

• En una altra categoria poden 
situar-se els procedents de di
versos pa'jsos asiatics, arabs o 
no (Iibanesos, sirians, iranians, 
coreans, indis, pakistanesos, i 
en especial japonesos, xinesos 
i filipins). Els infants d'aquest 
col·lecti u, que estan esco larit
zats preponderantment a Pre
escolar i a Primaria, passen del 
miler. 

• En cinqué Iloc, cal esmen
tar el creixent contingent d'alum
nes de l'Africa negra (senegam
bians i guineans, especialment): 
entre 400 i 500, gairebé total
ment a Pre-escolar i Primaria. 



elgualment és digne d'esment 
el conjunt d'escolaritzats proce
dents de l'Europa de l'Est, que 
tot i ésser modest quantitativa
ment (uns 250 alumnes) va ex
perimentar també un augment 
d'un 50% en els dos cursos (19911 
92; 1992/93) de qué tenim da
des demografiques. 

Finalment, no hem d'oblidar 
la categoria d'alumnes estran
gers propis de l'Europa occidental 
(alemanys, francesos, italians ... ), 
el nombre actual deis quals vo
reja els 4.000, si bé, com és facil 
d'endevinar, molts d'ells estan 
escolaritzats en centres privats 
que sovint no són sinó filials del 
sistema educatiu del país d'o
rigen. Al costat d'aquest con
junt d'alumnes, encara se'n pot 
definir un altre de «proxim» que 
reuniria els procedents de di
versos pa'lsos desenvolupats 
(nord-americans, entre d'altres) 
i que sumen aproximadament 400. 

Si provem de fer un recompte 
total de I'alumnat extrapeninsu
lar per categories diferents, apa
reix com a resultat una distribu
ció numérica com la següent: a) 
de pa'lsos habitualment anome
nats desenvolupats (europeus o 
no): uns 4.500; b) de pa'lsos menys 
o poc desenvolupats (africans, 
asiatics ... ): uns 8.000; de mino
ries autoctones minoritaries (com 
la gitana): uns 8.000. Totes són 
xifres aproximatives, pero no 
imaginaries, ja que es basen en 
dades estadístiques de credibi
litat reconeguda. Traduint aques
tes xifres en percentatges, ens 
donarien un 2% (més aviat més 
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que menys) d'alumnes cultural
ment diferents respecte al con
tingent majoritari i/o autocton que 
estan cursant actualment els trams 
d'educació infantil i obligatoria. 

No es pot negar que aques
tes dades quantitatives són en 
bona part un motiu important a 
I'hora d'explicar I'interés i, de 
vegades, la preocupació que 
I'estructura multicultural social i 
educativa esta despertant en tots 
els estaments de I'escola cata
lana (des de l'Administració ... 
fins al professorat); tot i aixo, 
aquesta «sensibilitat» nova -viscu
da, sovint, amb inseguretat i pro
blematicitat- no és I'eco pur i 
simple d'aquesta realitat inne
gable, sinó que potser resulta 
més explicable si es té en compte 
la forma en qué es percep aquest 
fenomen multicultural i, con se
güentment, es reacciona davant 
d'ell. Oirem alguna cosa d'aquest 
tema a I'apartat següent. 

L'educació intercultural a la 
Catalunya actual 

Com ja hem insinuat, el repte 
que provoca la realitat multicul
tural descrita pot ser percebut 
constructivament i positivament 
o, ben al contrari, problemati
cament. La nostra conjectura és 
que a la Catalunya actual, con
templada globalment, se sola
pen totes dues versions. O'una 
banda, es pot advertir un sen-
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timent d'una certa por davant 
una realitat social i educativa 
cada cop més pluricultural, una 
por que s'acostuma a polaritzar 
en la hip6tesi que els nouvin
guts -més diferents i distants 
culturalment- poden dificultar en 
cert grau el laboriós procés de 
recuperació, manteniment i po
tenciació de la identitat cultural 
i lingüística aut6ctona; o, des 
d'una perspectiva convergent: 
entorpir la integració de les noves 
generacions segons els projec
tes previstos i desitjats. Ara bé, 
una visió així, tan se val qui sigui 
que la comparteix, difícilment po
dra conduir, al nostre parer, a 
la solució del «problema» men
tre que el salt facil a les posi
cions assimilacionistes o, ben al 
contrari, a les seves antin6mi
ques segregacionistes és des 
d'aquesta perspectiva un perill 
sotjador i gairebé inevitable. En 
definitiva, els intents d'integra
cions precipitades o, ben al con
trari, les actituds permissives bla
nes que condueixen a configu
racions socials i escolars en «mo
saic», no semblen ni plausibles 
ni eficaces a I'hora de solventar 
aquella problematica percebu
da. 

Per6, d'altra banda, a la Ca
talunya actual també s'observa 
una inquietud en expansió en 
una línia de caracter intercultu
ralista. Una «sensibilitat» nova 
i oberta es fa present amb forya 
en el clima social i educatiu. Les 
manifestacions massives anti
xen6fobes, la multiplicació deis 
organismes i iniciatives en de
fensa de les minories, el clima 
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actitudinal que es percep en els 
joves universitaris en favor de la 
diversitat cultural i, per adduir 
una il'lustració final, la creixent 
prol'liferació de publicacions, 
investigacions i cursos destinats 
a satisfer d'alguna manera una 
demanda creixent deis docents 
sobre el que pot ser i el que ha 
de ser una educació intercul
tural. .. constitueixen, al nostre 
parer, expressions patents del 
desig d'harmonitzar -encara que 
de manera encara vacil'lant- el 
conreu legítim de la pr6pia iden
titat cultural i lingüística catala
na amb el respecte, I'obertura i 
la valoració enriquidora respec
te de la resta de cultures que, 
inevitablement i afortunadament 
alhora, conformen el nostre teixit 
social i escolar actual. 

De tota manera, no podem 
silenciar aquí la relativa dificul
tat que comporta per a Catalu
nya apostar per una opció inter
cultural. En primer IIoc, no deixa 
de ser cert que també ella és 
una minoria (hist6rico-territorial) 
que només pot estar en condi
cions d'apropar-se a aquest ho
ritzó desitjable integrant oberta
ment al tres minories internes, a 
condició d'autopercebre la se
va identitat cultural/lingüística as
segurada en grau suficient o mí
nim 9 , la qual cosa -amb les in
evitables ziga-zagues- ja comen ya 
a ser, afortunadament, una rea
litat. En aquest sentit, creiem 
(igual que N. Tarrow 1O ) que no 
es poden cremar etapes preci
pitadament, és a dir, que no es 
pot esperar de manera realista 
-sen se que aix6 suposi una excusa 



per deixar d'avanc;:ar amb il'lusió
que en un lapse breu la societat 
i I'educació escolar catalanes 
arribin a realitzar plenament i 
generalitzadament les propos
tes més legítimes i valuoses de 
I'educació intercultural. Les políti
ques socials i educatives, en aquest 
cas com en d'altres, resulten al 
nostre parer insubstitu'ibles, pero 
alhora insuficients. En altres ter
mes i per finalitzar: la solució es 
configura de manera circular. Si 
la base social i escolar va afir
mant-se en aquest terreny, pas 
a pas i vigorosament, a partir de 
les múltiples iniciatives i opor
tunitats que ja als nostres dies 
comencen a prodigar-se a Ca
talunya, i que cal potenciar en
cara més per ser en un futur 
proper realment riques, la su
prastructura social i educativa 
acabara secundant -almenys no
toriament- aquesta direcció amb 

(9) Certament, si volem atenir-nos a dades 
científiques solidament comprova
des, un poble (i el mate ix podríem 
dir d'un subjecte individual) única
ment esta en disposició d'adoptar 
una actitud de relació positiva i en
riquidora amb altres comunitats cul
turals quan arriba a experimentar 
un sentiment de seguretat mínim 
respecte de la seva propia identi
tal. En aquest sentit, vegeu NARROW, 
N. (1992): "Lenguas, intercultura
lismo y derechos humanos: tres casos 
europeos». Perspectivas (Unesco), 
XXII, núm 84, pp. 527-547; i Masi
NI, V. (1991): ,,11 ruolo dell'identita 
nell'orientamento al preguidizio o 
nella disponibilita alla solidarita», 
Orientamenti Pedagogici, núm 38, 
pp. 409-420. 

(10) Consulteu la referencia a la nota 
anterior. 
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mesures més afavoridores. I vi
ceversa: com més maduresa de 
consciencia vagi adquirint la so
cietat en aquest camp i -en la se
va representació-I'Administració, 
oferint més possibilitats al nos
tre professorat, més vivament es 
donara la prometedora educa
ció intercultural a la practica. 

En aquest ordre de coses, 
pot ser interessant ressaltar al
gunes de les forces que estan 
impulsant I'educació intercultu
ral al nostre país. Amb aquest 
fi, articularem aquesta breu ex
posició en tres nivells. 

a) El primer es refereix a I'im
puls que en el moment actual 
esta donant d'Administració edu
cativa, en sentit ampli, 11 en aquesta 
dimensió pedagogica. En aquest 
sentit, podem esmentar iniciati
ves com les següents: I'existencia 
del Programa d'Educació Com
pensatoria (amb una orientació 
més intercultural als darrers anys, 
tot i que avui sembla que pateix 
una certa indefinició); la inclu
sió -certament tímida- de I'eix 
transversal "La diversitat cultu
ral" en el currículum de l'Educa
ció Primaria; la introducció -ara 
més abundant, si es fa una analisi 
detallada- de continguts curri
culars centrats en la diversitat 
cultural i que, potencialment, són 
rics a I'hora de posar en prac-

(11) Des del Departament d'Ensenyament, 
fins a l'lnstitut Catala d'Estudis Me
diterranis, passant pel Departament 
de Cultura de I'Ajuntament de Barcelo
na, per posar alguns exemples. 
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tica una educació intercultural 
en qualsevol centre escolar; el 
fet que bona part d'altres ins
tancies de caracter privat (per 
exemple, Bayt AI-Thaqafa, Fun
dació Ser.Gi, Rosa Sensat, SOS 
Racisme, etc.) que estan actuant 
amb certa intensitat en el camp 
de I'educació intercultural a Catalu
nya rebin, de maneres diverses, 
ajudes económiques per al seu 
funcionament. 12 En poques pa
raules, es podria dir que ara com 
ara l'Administració autonómica 
intervé directament de manera 
relativament reservada en el camp 
de I'educació intercultural col
'Iaborant -en contrapartida- in
directament de manera consi
derable a través de derivacions 
económiques a moltes de les 
institucions no formals que tre
bailen en aquest ambit sócio
educatiu. 

b) A partir del que hem ex
posat, s'endevina que són els 
organismes «no formals» -en es
pecial associacions- els que més 
intensament treballen en el te
rreny de la interculturalitat, or
ganismes que tot i presentar una 
gran heterogeneHat de plante
jaments, programes i ambits 

(12) Segons les dades d'una de les 
investigacions esmentades a la nota 
(6), la realitzada per I'equip inves
tigador de la UAB que va treballar 
amb una mostra de 30 iniciatives 
formal s i no formal s d'entre les principals 
que actuaven I'any 1992 a Cata
lunya, un 70% d'aquestes institu
cions analitzades rebia ajudes 
economiques d'alguna mena per part 
d'alguna instancia de l'Administració. 
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d'actuació, acostumen a recol
zar-se en pressupósits «huma
nistes» (solidaritat, tolerancia, 
convivencia ... ) i a tenir entre els 
seus objectius prioritaris, a banda 
de I'assistencia directa de les 
persones minoritaries en alguns 
casos, la sensibilització de la 
societat catalana respecte al valor 
de la diversitat cultural donant 
a coneixer -també al col'lectiu 
estudiantil- les diverses cultu
res que ens acompanyen, la for
mació de professionals implicats 
en el fenomen migratori i la recerca 
en aquest ambit sócio-educatiu. 
Aquests objectius es canalitzen, 
segons les instancies, de mane
res diverses: campanyes de sen
sibilització, seminaris i jornades, 
tallers i exposicions, publicacions 
i elaboració de materials, inves
tigacions i estudis grupals, ac
tivitats culturals i ajudes socials, 
etc. En general, aquests orga
nismes disposen de recursos es
cassos, tant materials com hu
mans (hi predominen els volun
taris i hi manquen els tecnics) 
i relativament poc coordinats entre 
si en les seves intervencions, tot 
i que sovint estan interrelacio
nats. En fi, les seves activitats 
van més encaminades propor
cionalment a la sensibilització 
social respecte als pros de la di
versitat cultural i sobre els con
flictes reals de la societat mul
ticultural en que vivim, així com 
a I'atenció directa de les mino
ries etniques i/o culturals que a 
la formació intercultural própia
ment dita d'escolars i professors, 
si bé en els darrers anys es pot 
advertir també una preocupació 
i una intervenció intenses i crei-



xents en favor d'aquests objec
tius més educatius. 

c) Si en el clima socio-cultu
ral de Catalunya no és difícil 
trobar una sensibilitat expansi
va entorn de la interculturalitat, 
en el seu sentit més ampli, tam
bé entre els docents comenga a 
detectar-se una inquietud creixent 
al voltant d'aquest ambit socio
educatiu, si bé en aquest darrer 
cas I'interés és molt més notori 
en els professors que ja tenen 
en els seus centres alumnes 
culturalment diferents. Pero, quines 
són les vivéncies deis agents 
que han de posar en practica 
precisament la desitjada edu
cació intercultural? Alguns es
tudis al respecte 13 mostren, en 
efecte, que fins i tot quan no 
pocs professors s'il'lusionen amb 
aquest ideal pedagogic, les vi
véncies més profundes que ba
teguen en el fons de les seves 
ments es caracteritzen -sempre 
parlant en general- per trets com 
els següents: a) sentiment 
d'inseguretat professional per la 
manca d'una preparació psico
pedagogica solida imprescindi
ble a I'hora de posar en practica 
els bells ideals de I'educació 
intercultural (per exemple: inclusió 
de continguts culturals diferents, 
solució de conflictes interétnics, 
evitar el frac as escolar que acom
panya sovint a I'alumnat mino
ritari); b) sensació de trobar-se 

(13) Vegeu JORDÁN, J.A. (1994): La escuela 
multicultural. Un reto para el pro
fesorado. Barcelona: Paidós. 
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sol/sois davant d'una realitat edu
cativa nova, sen se el recolza
ment, I'estímul, el reconeixement... 
que caldria esperar deis respon
sables del sistema educatiu; c) 
conceptualització fragmentaria 
i idealitzada de I'educació inter
cultural, en tancar-Ia gairebé ex
clusivament en la seva dimensió 
humanitaria (tolerancia i valora
ció) i en algunes arees típiques 
(ciéncies socials, plastica i músi
ca ... ); d) en qualsevol cas, descon
cert davant la seva «nova» fun
ció docent o la missió de I'escola 
respecte d'aquesta categoria di
ferent d'alumnes, ja que sovint 
no s'aconsegueix clarificar aques
tes idees, ni a través deis de
bats amb els seus col'legues ni 
mitjangant els esporadics semi
naris de formació en aquest ambit 
a qué voluntariament assisteixen. 

Per descomptat, el perfil do
cent tragat més amunt és només 
una aproximació panoramica al 
sentiment real de forga deis nos
tres professors encarats amb si
tuacions escolars multiculturals. 
A banda d'aixo, aquesta des
cripció genérica no ha pretés 
més que posar de manifest que 
juntament a les encomiables ac
tituds de sensibilitat i de volun
tariosa implicació en I'atractiva 
educació intercultural, malaura
dament compareixen uns altres 
sentiments pertorbadors: des 
d'una ansietat de certa incom
peténcia professional, fins a una 
sen sació d'ofuscació en relació 
al seu paper com a educador, 
passant per la desagradable ex
periéncia de treballar sovint en 
solitari. Si la situació deis mes-
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tres sensibilitzats es dibuixa -
com s'ha vist- entre Ilums i ombres, 
I'horitzó s'enfosqueix més quan 
es tracta de professors que amb 
el pretext d'eslógans facils (per 
exemple: «tots els nens s'han 
de tractar igual» o «I'única cosa 
important és que s'integrin»), aca
ben negant la realitat positiva
ment plural del seu alumnat; o 
a I'altre extrem, quan els profes
sors que treballen en escoles 
encara «monoculturals» creuen 
que I'enfocament intercultural no 
els afecta en absolut, ni a ells 
ni als seus alumnes. 

Alguns suggeriments per 
avanc;ar en aqu~st camp 

Abans de Ilangar algunes 
propostes concretes, suscepti
bles de fer progressar la posa
da en practica real i digna de 
I'educació intercultural a Cata
lunya, voldríem precisar que el 
panorama térbol delineat més 
amunt no obeeix a una posició 
pessimista. Correspon, més aviat, 
a un fenomen real que -afortu
nadament- se situa en un marc 
social i docent altament prome
tedor: per la seva sensibilitat, 
per les seves iniciatives i per la 
possibilitat d'oportunitats. La nos
tra convicció ferma i basica en 
aquest camp és que si s'ofereix 
al professorat -pega clau també 
aquí- una série d'oportunitats mí
nimes, realistes i senzilles per 
formar-se i actuar amb éxit en 
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aquest camp, la realitat multi
cultural catalana pot esdevenir 
un deis escenaris europeus més 
interessants d'auténtica educa
ció intercultural. 

• La primera recomanació se 
centra en el paper que podria 
portar a terme l'Administració en 
la promoció de I'educació inter
cultural. En aquest sentit, tot i 
que és evident que en aquesta 
instancia social no és I'única 
responsable d'aquest impuls, ni 
pot fer-ho tampoc tot en un ter
mini immediat, sí que hauria de 
reflexionar i posar els mitjans 
pertinents en aspectes com: 

a) La formació sistematica i 
sólida deis professors (com s'ha 
plantejat ja en altres camps) prio
ritzant les zones i els centres 
escolars en qué existeix una con
centració especial d'alumnes d'al
tres cultures. D'altra banda, aques
ta formació sembla més eficag 
quan es realitza dins/a partir deis 
centres multiculturals mateixos, 
secundant així les necessitats 
reals d'aquests docents, a més 
d'implicar a tots els seus mem
bres. 

b) La promoció d'uns quants 
centres multiculturals modélics 
en relació a I'educació intercul
tural, encara que alguns puguin 
estar situats en zones desfavo
rides. Aquests centres estarien 
destinats a acumular experién
cia pedagógica exitosa en 
aquest terreny d'una banda i, de 
I'altra, a ser clars referents per 
a d'altres centres i educadors, 
en la seva formació inicial o perma
nent. Ara bé, com és compren-



sible, unes escoles així tenen un 
preu. Entre al tres coses, impli
caria el reclutament de professo
rat sensibilitzat, estable i desi
tjós de formació contínua; la fa
cilitació de certes condicions afa
voridores com ara unes ratios 
raonables, uns recursos mate
rials interculturals adequats, uns 
espais de temps mínims per re
flexionar, innovar i debatre, una 
assisténcia técnica a carrec d'ex
perts, i uns recolzaments ferms 
per a la formació pedag6gica 
també externa (per exemple, a 
través de cursos diversos de ca
racter universitari). 

c) La recerca d'una major 
rendibilitat de les partides econ6-
miques que ja avui es destinen 
-sobretot indirectament- a la pro
moció de I'educació intercultu
ral, tant en I'ambit formal com en 
el no formal. Insinuem així que, 
segurament sense necessitat 
d'una sobrecarrega pressupos
taria, l'Administració podria afavo
rir, a partir d'una reflexió detin
guda, algunes de les accions 
més prioritaries en aquest campo 
Per posar un exemple, suggerim 
I'elaboració de guies basiques 
per a tot el professorat de Ca
talunya a fi d'orientar la practica 
d'una educació intercultural realis
ta i equilibrada; unes guies el 
contingut de les quals podria 
consistir en oportunes clarifica-' 
cions conceptuals, en criteris clars 
per elaborar uns PEC i PCC in
terculturals, en exemplificacions 
curriculars orientadores, en princi
pis pedag6gics i estratégies efi
caces per assolir els objectius 
basics de I'educació intercultu-
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ral, i en suggeriments sobre pos
si bies material s adequats a I'ho
ra de treballar en aquest ambit 
educatiu, 

d) La potenciació als actuals 
Centres de Recursos de mate
rials de diverses menes (biblio
grafies, audio-visuals, exposicions, 
etc,) per al seu préstec imme
diat o, en el seu defecte, de 
guies de direccions, organismes, 
materials, etc, que facilitin al pro
fessorat trobar en els diversos 
organismes públics o privats al16 
que li cal. . 

e) La constitució d'una Co
missió Técnica Intercultural, vin
culada a l'Administració auto
n6mica i formada per experts en 
aquest camp, amb I'encarrec de 
planificar, dissenyar, seguir, ava
luar, etc, accions com les pro
posad es, si més no en el terreny 
de I'educació formal. 

f) La formació de formadors 
(segons diverses modalitats pos
sibles: inspectors, personal deis 
EAPs, d'altres de caracter itine
rant), amb la funció de realitzar 
el seguiment i I'assessorament 
directe i atent de la practica in
tercultural diaria deis centres d'una 
zona. 

g) La promoció de recerques 
sobre aquesta tematica: des de 
metaanalisis sobre experiéncies 
exitoses en altres contextos fins 
a la recerca de solucions a pro
blemes que afecten avui el nostre 
(per exemple: la integració s6-
cio-educativa de les segones 
generacions d'immigrants), 

h) La incentivació, mitjanc;:ant 
beques i premis, de treballs en 
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aquesta direcció a fi d'impulsar 
-entre altres possibles-Ies recer
ques esmentades o I'elaboració 
d'abundants materials basics per 
al nostre professorat (des d'uni
tats didactiques desenvolupa
des fins a credits variables in
terculturals per a Secundaria, 
passant per IIibres de text exem
plificadors). 

i) El recolzament a determi
nades institucions o organismes 
que contribueixin a complemen
tar extraescolarment la tasca inicia
da als centres d'ensenyament 
en pro d'una educació intercul
tural. Estem pensant, per exem
pie, en accions centrades en la 
formació de pares (minoritaris i 
majoritaris) o en la polifacetica 
educació intercultural no formal 
deis nens. 

• Ara bé, I'educació intercul
tural no pot ni s'ha de reduir al 
marc escolar. Com que aquella 
consisteix en la res posta edu
cativa que precisa la nostra rea
litat social culturalment plural, 
correspon a la societat global i 
a cadascuna deles seves ins
tancies particulars (des deis per
suasius mitjans de comunicació 
de masses fins a les universi
tats, incloent-hi la decisiva ac
ció de les nombroses ONGs), 
ocupar-se d'aquesta necessitat 
actual amb una intensitat similar 
a la que avui presta a al tres as
sumptes importants també d'in
teres fonamental (salut, medi am
bient, etc.). En aquest sentit, sug
gerim algunes accions precises, 
encara que només a títol il'lus
tratiu: 
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a) Les Facultats d'Educació 
i les Escoles Universitaries de 
Formació del Professorat -es pe
cialment, encara que no exclu
sivament- tenen, en aquest camp, 
un protagonisme insubstitu'ible i 
privilegiat. Entre d'altres sugge
riments, podem proposar: 1) la 
inclusió de materies (obligatories 
i optatives) centrades en la capa
citació inicial del nostre profes
sorat; 2) la creació d'una es pe
cialitat, sota el títol que es con
sideri més encertat, centrada en 
la preparació d'experts en Edu
cació Intercultural;14 3) la pro
moció de Cursos de Postgrau il 
o Masters amb proposits ben di
versos: formació d'especialistes 
de diverses menes (educadors 
d'adults minoritaris, orientadors 
escolars, treballadors socials, 
tecnics interculturals en m.c.m., 
capacitació de formadors) i for
mació permanent del professo
rat actiu; 4) el conreu d'una at
mosfera universitaria saludable
ment sensible als valors genu'ins 
de la interculturalitat a través 
d'activitats «culturals» universi
taries serioses i, per aixo ma
teix, acuradament seleccionades; 
5) el foment de línies de recerca 
i de cu rsos de doctorat entorn 
de la nostra tematica; 6) la col'labo
ració activa amb altres organis
mes ex-terns i a diversos nivells 
(conferencies, seguiment d'inicia-

(14) El paral'lelisme més próxim, sense 
haver de combregar en absolut amb 
cap «teoria del déficit cultural .. , seria 
I'especialitat de Pedagogia Tera
péutica, centrada com sabem en 
I'educació d'uns nens diferents. 



tives, elaboració de Ilibres de 
text o altres materials didactics, 
etc.). No cal insistir gaire per 
entreveure que la qualitat i I'ex
pansió de la desitjada Educació 
Intercultural al nostre país de
pén -en un grau proxim a I'adju
dicat a l'Administració- de I'es
fon;; que la Universitat desenvo
lupi en els anys venidors per 
fomentar i incentivar, a través 
de possibilitats com les apunta
des o d'altres paral'leles, la sensi
bilitat i la competéncia professio
nal deis agents que han de tre
bailar en aquest ambit en la rea
litat socio-educativa diaria. 

b) Més breument, es pot a
puntar també aquí la transcen
déncia que tindrien per assolir 
els objectius d'una educació 
intercultural «no formal" mesu
res, en principi relativament sen
zilles, com ara: 1 )intentar que 
facultats com per exemple les 
de Ciéncies de la Informació anes
sin implicant-se en continguts 
curriculars centrats en la nostra 
tematica; 2) sensibilitzar i pre
parar aquests professionals, entre 
altres, potenciant també línies 
de recerca, tesis doctorals i Post
graus o Masters conjunts i inter
disciplinaris en relació a les es
mentades Facultats d'Educació; 
3) així mateix, seria decisiva la 
col'laboració técnica de peda
gogs, degudament formats en 
educació intercultural, tant en 
les publicacions periodiques com 
en les empreses editorials que 
dissenyen els Ilibres de text de 
I'ensenyament obligatori. 

c) Com que ja hem parlat del 
protagonisme crucial que hau-
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rien de tenir les diverses ONGs, 
o institucions paral'leles priva
des, únicament destaquem ara 
la conveniéncia de potenciar I'efi
cació de les seves actuacions 
interculturals a Catalunya a tra
vés d'una coordinació deis seus 
esforgos i objectius. Tot i ser 
conscient que aquesta tasca no 
és senzilla (entre d'altres raons, 
per l'heterogeneHat de les se
ves respectives filosofies de ba
se) valdria la pena intentar al 
maxim aquesta coordinació, ja 
que s'evitarien duplicacions 
d'iniciatives, es cobririen millor 
les necessitats poc ateses, i es 
multiplicaria el seu poder de des
pertar la consciéncia social en 
la direcció que desitgem. A més, 
estimem que hi ha una condició 
indefugible que s'imposa a aques
tes organitzacions: I'esforg que 
aquestes institucions han de fer 
perqué el maxim nombre deis 
seu s membres adquireixi una for
mació solida a través de diver
ses vies (carreres universitaries 
oportunes, cursos seriosos, 
postgraus, etc.) en un camp tan 
propens a I'acció purament volun
taria o deformada perillosament 
per concepcions proximes als 
relativismes culturals facils. 

• Finalment, no podem con
cloure aquesta senzilla contri
bució sense referir-nos de nou 
als professionals de I'educació. 
Cal insistir que, si més no al 
nostre parer, I'educació inter
cultural només tindra éxit en el 
nostre context si el professo
rat, de manera molt especial, 
arriba a percebre-Ia com quel
com no només atractiu, sinó as-
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sequible, pragmatic i útil per a 
la tasca educativa quotidiana; 
com quelcom, també, que no posa 
en cap perill la cohesió socio
cultural de Catalunya si s'entén 
i si s'aplica de manera realista 
i equilibrada, i com quel-com, 
en poques paraules, indispen
sable per a la formació d'uns 
ciutadans que, sense abdicar de 
la propia identitat originaria (si
nó que s'arrelen legítimament i 
profundament en ella) han d'es
tar igualment preparats per a 
obrir-se a la riquesa propia de 
la diversitat cultural que ens en-

Paraules clau 

Educació intercultural 

Catalunya 

Immigrant 
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volta, propia d'un món pro
gressivament i irreversiblement 
més complex, plural i interde
pendent; en una paraula: si el 
que es desitja és formar joves 
«adaptats» als temps que ens 
ha tocat -difícilment i afortuna
dament- viure. 

Aquí tenim el repte i I'espe
ranga deis nostres professors, 
deis seus alumnes ... i deis que, 
des de la professió pedagogi
ca, estem cridats a respondre 
als desitjos i a les necessitats 
deis uns i deis altres. 

Educació comparada 

Multilingüisme 



En la presente contri
bución, el autor des
cribe en un primer 
momento la realidad 
multicultura/, social y 
escolar de Cataluña 
en la actualidad. A 
continuación realiza 
una aproximación con
ceptual y, a la vez, 
real de los esfuerzos 
que se están realizan
do en el ámbito cata
lán a la hora de poner 
en práctica la corres
pondiente educación 
intercultura/. Finalmen
te, presenta un con
junto de propuestas y 
sugerencias sobre las 
medidas que, a su 
juicio, deberían hacer 
suyas distintas instan
cias sociales (Admi
nistración, Universida
des, ONGs, etc.) a fin 
de promover una edu
cación intercultural 
atractiva, equilibrada 
y realista, en un esce
nario de tanto interés 
para este intento 
como es la peculiar 
configuración cultural 
y lingüística que ca
racteriza la Cataluña 
actual. 

Abstracts 

Oans le présent arti
cle, /'auteur commen
ce par décrire la 
réa/ité multiculturel/e, 
sociale et scolaire 
de la Catalogne 
d'aujourd'hui. " réa/ise 
ensuite une approche 
conceptuel/e et, en 
meme temps, réel/e, 
des efforts actuel/e
ment faits pour mettre 
en pratique I'éducation 
interculturel/e dans le 
contexte catalan. En
fin, il présente un 
ensemble de proposi
tions et de sugges
tions sur les mesures 
que devraient a son 
avis prendre différen
tes instances sociales 
(administration, univer
sités, ONG, etc.) en 
vue de promouvoir une 
éducation interculture
l/e attractive, équili
brée et réaliste en 
Catalogne, laquel/e 
fournit un champ 
d'application particu
lierement intéressant 
pour une expérience 
de ce type en raison 
de sa configuration 
culture l/e et linguisti
que particuliere. 
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In this paper the au
thor first describes the 
multicultural social and 
educational rea/ity of 
Catalonia today. Next 
he makes an appro
ach, both conceptual 
and real, to the efforts 
which are being made 
in the Catalan context 
to put into practice an 
appropriate form of 
multicultural education. 
Lastly, he presents a 
set of proposals and 
suggestions for the 
measures which he 
considers could be 
taken by different so
cial authorities (admi
nistration, universities, 
NGOs, etc.) to promo
te an attractive, ba/an
ced and rea/istic multi
cultural education 
against a background 
as interesting from the 
point of view of this 
attempt as the peculiar 
cultural and linguistic 
configuration of Cata
lonia today. 
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