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Pla Calidoscopi. Cap a la plena 
inclusió social d'infants i joves de 
famílies immigrades 

Analisi de necessitats socials 

La capacitat de les soc ietats globalment riques per a construir-se ell es mateixes 
és prodig iosa. La dinamica soc ioeconomica, combinada amb la regulac ió 
po líti ca canalitzada a través de is mitj ans de comunicac ió, marque n la pauta, 
les reg les de ljoc. Els grups i les formacions socials amb influenc ia signifi cati va 
di ctaminen, amb la propia practi ca, quines són les representacions soc ials que 
ca l compartir, quins són e ls temes sobre els quals cal re flexionar, quines són 
les modes que ca l seguir. El vell principi de dominació dominant de Bourdie u 
encara viu '. 

És cert que aquestes soc ietats també són víctimes d ' una emergent complexi tat 
no volguda que les fa entrar en espirals cre ixents de desconcert i desorie ntac ió, 
i podríem adduir a la novetat la causa d ' ob lits i invis ibilit zac ions d ' alguns afers 
soc ials claus per a la cohes ió i la inclusió soc ial. Aixo és e l que podria passar 
amb determinats aspectes relac ionats amb la immigrac ió prov inent de pa"isos 
pobres, per exemple a Cata lunya, comunitat receptora de persones d ' aq uests 
orígens des de fa ben poco 

Tanmate ix, ex iste ix una dimensió de la immi grac ió recent vo lgudament 
si lenc iada, apartada de is debats soc ials, no contemplada en la seva g loba l it at 
des de is poders púb li cs: e ls fill s i les fili es d 'aquestes famíli es d 'ori gen 
immigrat. Aquesta afirmac ió, sense mati sos, pot resultar sens dubte po le mica, 
per aixo convé prec isar-ne I' argumentac ió: no és que no s'esti gui fent res ni 
que no hi hagi plans i programes per a atendre la generac ió jove d 'aquestes 
famíli es nouvingudes, s inó que al/o que s 'está duent {/ terme es fa de fOrlna 
sectorial, sense tenir en compte la g loba litat d ' aquestes persones ni la seva 
s ituac ió, i a ll o que es fa tampoc no condueix de manera ree ixida a reso ldre les 
problematiques assoc iades a la condic ió d ' aquestes persones e n e l marc de 
I' estructura soc ial actual. Vegem una mica més a fon s ambdues qi.iesti ons. 

Abordatge sectorial de la intervenció 

Quan fem re fere nc ia a l' abordatge sectori al de que són subjectes receptors 
aquestes persones, parl em inev itableme nt de I'ensenyament. Seria injust 
negar e ls esfor~os profess ional s, moltes vegades més e nll a deis requeriments 
de llloc de treball , que molts ensenyants estan due nt a terme e n I 'actua litat per 
afavorir vies de desenvolupament personal als més de 30.000 a lumnes 
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estrangers matricul ats e l 200 12 en centres d ' ensenyament no uni versi tari o Pero 
també seri a fa lsejar la realitat no recone ixerque, malgrat escasses excepcions, 
I' atenc ió que rep aq uesta pobl ac ió és fonamenta lme nt amb fina litats 
academiques, categoritzant e l fill o la fi lI a de famíli a immigrada com un 
alumne, emfas itzant les intervencions educatives en materia d ' aprenentatge 
esco lar. Probablement aquest fet no sigui una qüestió ex traordinari a, ja que 
aquesta actitud s' esté n per a tot e l conjunt de I 'a lumnat, pero també és cert que 
la majoria de l' alumnat no viu la situació específica d ' aquests nois i noies , que 
requere ix d ' una atenció específi ca en alguns aspec tes. 

Pero no caiguem en I' error de creure que la di vers itat cultura l d'aquesta 
poblac ió no és contemplada, ni que tan soIs s igui en aquest sectord ' intervenc ió. 
Allo que resu lta preocupant és que els professional s considerin que aq uesta 
diversitat cultura l suposa un obstacle i no un factor que faci liti l' aprenentatge 
escolar. Es con templa, en definiti va, que e l nen o la nena que pertany a una 
família estrangera pobra ha estat soc ialitzat en un entorn que li restaoportunitats 
per al pIe desenvolupament en la soc ietat d 'acollida, i aq uesta idea es tradueix 
en unes intervencions esbiaixades a causa d ' aquesta conceptualització. Apol1em 
informació sobre algunes de les més habituals: 

Intervencions assimilacionistes. Són aquell es que, sota la presumpta 
mascara de la normalització, consideren que amb e ls in fants i joves d ' ori ge n 
fam iliar immigrat s' ha d ' intervenir de la mateixa forma que amb e ls in fants i 
joves autoctons. Aquesta premi ssa es basa habitua lment e n raons no 
di sc riminatories ("si e ls tractem diferents, seran dife rents i aixoés di scriminar
los") i, en el cas de Is més petits (Educac ió In fant il ), en e l caracter innecessari 
d ' una intervenció diferenciada atesa la fac ilitat ambques 'adapren als contextos 
("no cal fer res d'especial, la plas tic itat de Is seus processos de pensament e ls 
fa ser un més") . 

Intervencions segregacionistes. Són aque ll es que, des d ' un in teres 
per a la correcció po lítica i un presumpte respecte a les diferencies cultura ls, 
s'ev ita la intervenc ió per ta l de no agredir e l dret a la dife renc ia del qual són 
dipos itari s e ls subjectes pertanyents a minories culturals ("no podem fer res 
perque cal respectar la cultura d 'orige n deI s pares") . En aq uest cas , gairebé 
com sempre, 170 inrervenir signi fica també intervenir j a que, instal·lats en e l 
més puressenc iali sme cultural, e ls professionals que exerce ixen des d ' aquesta 
perspecti va reforcen el caracter difere ncial i la separac ió d ' aquests subjectes, 
ja que no acostumen a oferir recursos ni oportunitats perque sap igue n també 
identifi car les semblances que els aprox imen als igua ls aut oc tons. 



Educació Social 20 __________________ M~ig_ra_c i_ó_i a~cció socioeducativa 

lntervencions proteccionistes. Són aque ll es dutes a terme pe r 
professionals que, convenr,:uts defe nsors de la superioritat de is va lors de l grup 
cultural majoritari , procure n correg ir comportaments de les mino ri es que 
supos in un atac a I' essencia de I'ordenament soc ial que compta amb e l vi st
i-plau de la majori a. Episodi s com la di scuss ió sobre e l ve l de les adolescents 
musulmanes (vegeu premsa, febrer 2002) o I' ensenya ment de l' ls lam als 
centres educatius (vegeu premsa, marr,: 2002) en són una bona mostra. 

En de finiti va, podem concloure que la logica press ió que viu I'escola per a 
respondre de la funci ó soc ial princ ipal atorgada, proporc ionar aprenentatge 
acade mic, medi atitza la intervenció educati va sobre [' a lumnat immi grat, 
basant-se en plantejaments ideolog ics com e ls exposats. Ca l alguna cosa més 
que [' esco la, ja que aquesta no pot atendre totes les necess itats de is infant s i 
e ls ado lescents d ' aquest ori ge n, ni tampoc sempre que ho intenta es fa des de 
pressupostos teorics encertats. S 'evidenc ia, doncs, la necess itat d ' un horitzó 
d ' intervenció més comunitari que permeti correg ir, enriquir i complementar 
les practiques esco lars . 

Condicionants que obstaculitzen una plena inclusió 
social 

Quan e ns re ferim al fet que aquests infants i joves no reben una ate nció 
específi ca que resolgui les problematiques associades a la seva condició no 
vo lem dirque aquesta poblac ió s igui problematica en si mate ixa s inó que. sota 
e ls condic ionants soc ials de la soc ietat cata lana actual, aquests no is i noies es 
ve uen abocats a viure determinades circumstanc ies que pode n bloquejar la 
seva plena inclusió soc ia l, c ircumstancies que vari ari en si es trobess in en un 
altre indret o e l seu ori gen famili ar no fos estranger. Deta ll em-ne algunes a 
continuac ió: 

Des d'una dimensió psicologica, aquestes persones han de fer fro nt al 
repte de construir una ide ntitat c ultural (i, pertant, també personal) que defui g 
e ls canons i e ls processos habituals propis de grups culturals majoritari s. Pe l 
fet de pertanyer a una minori a i trobar-se immerg its en e ntorns de soc ialitzac ió 
amb carac te rístiques di stintes ( la famíli a. I' esco la, e l barri o poble ... ), han 
d ' anar e laborant e ls factors identitari s fent ús de mecani smes més complexos 
e n que e ntren en joc més variables, per aquest moti u intuún que puguin 
necess itar espais i contex tos e n que es fac ilitin aquests processosJ 
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Des d'una dimensió pedagogica, constate m una rea litat a partir de 
I'estudi de casos concrets que posa en ev idencia la s ignifi cativa absencia de 
matri cul ats de famí lies immigrades e n e ls nive ll s pos tobli gato ri s de 
I'ensenyament. I remarquem significativa perque és molt superi or en termes 
quantitatius (a propdeI800/0) a la de la poblac ió en ge neral. Tot i la manca d'un 
estudi g loba l amb dades completes sobre la s ituac ió, intuún que aq uest fet pot 
estar genera litzat en el conjunt del territori , i pot suposar un factor obstructor 
de la plena inclusió, s i és que encara creiem que titulac ions superiors 
proporc ionen majors oportunitats de promoció soc ial. El document de bases 
per a I'elaborac ió d ' una Lle i Organica de Qualitat de I'Educac ió (LOCE), 
actualment en fase de di scussió, pot suposar un agre ujame nt d 'aquesta 
s ituac ió4

• 

Des d'una dimensió sociologica, hem de parlar de la persistencia , en 
determinades zo nes, de nucli s d' adolescents i joves xenOfobs que, ac ti vame nt 
o pass iva, rebutgen la convi vencia amb iguals ori ginari s de famílies estrangeres 
pobres. Un estudi recentment aparegut (octubre 200 1)5 sobre casos de les 
comarques g ironines, o violencia racista exercida en determinats barri s de la 
ciutat de Sabadell (vegeu premsa escrita últim trimestre 200 1) confirme n 
aquesta hipotes i. Intu'im que I' entorn de re lacions soc ial s d 'aquests fills i fili es 
d'immigrats no és planer, i que sense intervenc ions específiques en e ls 
contex tos comunitaris on es produe ixen aq uestes actituds, fins i tat pot result ar 
un entorn problematic . 

Des d ' una perspectiva economica, aquests infants ijoves són partícips 
de les mancances economiques que poden ex istir en el nucli familiar, mancances 
que a vegades e ls poden imped ir l' accés a serveis i recursos soc ials en igualtat 
de condicions que la majori a deis autoctons. Pero també poden ser subjectes 
de di scriminació quan , en ple na edat laboral , se' ls nega I'accés a un Il oc de 
treba ll per les se ves característiques etniques i/o e l seu ori gen familiar. No 
ca len referenc ies, j a que e ls estudi s i els in fo rmes sobre aq uest punt són 
nombrosos i coneguts. 

Per últim , des d ' una perspectiva legal, aquestes persones poden 
trobar-se imped iments de tipus jurídic que també difi cultin la plena inclusió. 
En la majori a deis casos, pel fet de tractar-se de nois i noies amb nac ionalitat 
estrangera, s' han de ve ure sotmesos a un regim admini stratiu di stint deis 
nac ionalitzats espanyol s, reg im que, més enll a deis drets cívics i po líti cs 
fonamenta ls (dret al vot, pe r exemple), e ls impede ix per exemple I'accés a la 
func ió pública i e ls forr,:a a rea litzar determindes ac tuacions que e ls permetin 
mantenir I'estatut de regularitzats. 
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Es fa ev ident, doncs, la necess itat d ' introduir a lg unes mesures des de Is poders 
públics que tendeixin , des d ' una política c lara de di scriminac ió positiva, a 

redu ir I'impacte g loba l que provoquen aquests factors. I aq uesta políti ca 
només té sentit des d' una estrategia multidimensional que poss ibiliti I' abordatge 
com unitari que recla mavem en l' apartat anterior. 

El Pla Calidoscopi 

Ed uca r més e nlla de I'escola i impulsar mesures específiques. Aquestes són, 
e n certa mesura, les dues necess itats detectad es e n la població infantil i j uvenil 
de famíli a d ' origen immigrat que justifiquen e l naixement del Pla Ca lidoscopi, 
un pla pe nsat, di ssenyat i executat conjuntament e ntre la Secretaria Genera l de 
Joventut i la Fundació Jaume Bofill que preté n cobrir les mancances 
identi ficades amunt. 

Es tracta d ' un procés lent i complex q ue s ' ori g ina l' estiu de 1998 i que tot just 
ara a l 2002 comen~a a ve ure, de forma efecti va, a lguns deIs fruits de Is esfor~os 
i e ls rec ursos in vertits. El Calidoscopi (ta l com I' anomene m fami li armen t 
aq ue ll s i aq ue lles que hi treba lle m) és un Pla centrat en l' aprofitame nt de 
l' espai soc ial que suposa I 'educac ió en e l temps de lIeure per a dur a terme tot 
un seguit d ' inic iatives dirigides a sati sfer les necess itats ja desc rites, i per a fer
ho es desenvolupa i concreta a partir de quatre programes q ue cobreixen les 
d iferents arees estrategiques que en el mo ment de l di sseny es van consensuar. 

Tot i que fa for~a temps que e l Pla esta en marxa, encara és massa d ' hora per 
avan~ar- ne resultats concrets. Pe r aquest motiu, per tal d 'aproximar-nos de 
forma segura a l Calidoscopi sense que ens caigui de les mans, e ns dedica re m 
a desc riure a continuac ió e ls e le me nts de fonamentació teorica i estrateg ica en 
que es ta basat, deixant per a més endavant l' oportunitat de comen~ar a 
comunicar conclusio ns de les di verses avaluac ions que des de l principi estan 
e ndegades sobre cadascun de Is quatre programes. 
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Fonamentació tebrica7 

El Pla Ca lidoscopi es ta fonamentat teóri cament en un s pressupos tos 
antropologics, pedagogics i sociologics que determinen tant el contingut com 
I'estil. Tot i estar emmarcats en di sc iplines diferenciades en el marc general 
de les Ciencies Socials, ex isteix una coherencia teóri ca entre ell s que afavoreix 
la consistencia de les propostes que se' n deri ven 

Pressupostos antropologics 

Concepte de cultura 
El Pla Calidoscopi es fonamenta en una concepció dinamica de la cultura. Es 
parteix, sobretot, de I'heterogene"ltat intracultural, de la difi cult a! d'establi r 
marcs culturals compactes i radicalment di fe renciats els uns deIs altres. Es 
considera, al seu torn , que el panorama cultural d'avui en dia és fruit de les 
complexes i nteracc ions que, alllarg de l temps, s' han anat desenvolu pant ent re 
indi vidus portadors d' uns determinats continguts i valors culturals. 

Model de societat en funció del concepte de cultura 
La societat intercultural és aquella en la quall' ori gen cultural és un punt de 
partida i no una fita imposs ible de modi ficar. A partir d 'aq uí, cada subjecte 
construeix la propia identitat des de les experi encies personals del seu itinerari 
parti cular, fOlj at a partir de multitud d'estímul s de gran di versitat. La 
interculturalitat es construeix, així doncs, a través del mesti ssatge culturalh 

Pressupostos pedagogics 

Model d 'educac ió en funció de la di versitat cultural 
El model d'educació en que es fo namenta el Pl a Calidoscopi és l' intercultural. 
Aquest model proposa que en els centres educatius les acti vitats vag in 
encaminades, sobretot, a la comprensió d' un mateix, sense que aixo resulti 
contradictori amb l' obertura i la curios itat per l' altl·e. La poss ibilitat d' arribar 
rea lment a comprendre I'altre passa inev itablement per un procés previ de 
coneixement de l jo. La interculturalitat neix de I'autoava luac ió i del 
qüesti onament d' allo que és propi , fet que condueix a un cert grau de 
relati visme (pero des de la seguretat personal), necessari per a un accés 
intersubjectiu a altres criteri s i parametres radica lment diferenciats a ls d'un 
mateix . Per tant, I'autentica educació intercultural di stribueix I'acti vitat 
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encaminada a ls objectius esmentats durant to ts e ls processos educatiu s. Até n 
e ls as pectes instrumentals de la cultura, fent espec ia l esment a la cu/tl/ra 
profunda , i no es ded ica a fe r un a ampli ac ió qu antitati va de l projecte educatiu 
d e is ce ntres, s in ó un a tra ns fo rmac ió qu a lit a ti va. L ' a te nc ió e n e l 
desenvo lupame nt de is proj ec tes educatiu s se centra, a ixí do ncs, e n la 
seqUenc iac ió de les ac ti vitats i de l treba ll de is valors, de ta l manera que 
s' afavoreixi un procéscontinuat d 'estructuració interior i d ' obel1ura a I 'exterior. 
La metodo log ia de I 'educac ió intercultura l no es basa e n c rite ri s d ' ana li s i. s inó 
d ' inte rpre tac ió, estimulant e l contras t inte rsubj ectiu deis dife re nts punts de 
vista, concebuts no com una he rencia provi nent de l' ex te ri or o fe rta per un 
grup , s inó com el resultat d ' un a hi stori a parti cul ar que sorge ix de multitud de 
contac tes amb e ls diversos continguts cultura ls que han anat desfila nt a lll arg 
de la traj ectoria úni ca de I' indi vidu. L'educac ió inte rc ultura l, en defini ti va. 
categorit za l' educand com a subjecte i no com a subj ecte cultura l. 

Ro l de l' educador e n fun c ió de la di vers itat cultura l 
El Pla Calidoscopi cons idera, com a més va lida, I' opció d'u na o ri entac ió 
soc ia lit zadora del ro l de I' educador en funci ó de la diversi tat c ultura l. Aquesta 
centra e l seu interes en l' es tab liment de les condicions educati ves necessari es 
que pote nci"r"n e l c re ixement i I' auto nom ia personal de is nois i no ies d ' o ri ge n 
mino ritari o L' o bjectiu és que aquestes persones no depenguin d ' uns serve is 
específi cs que atenguin les seves caracte rís tiques partic ul a rs s inó que pugu in 
desempallegar-se de form a norm alit zada amb e ls recursos ordin ari s aptes per 
a tota la poblac ió. Els educado rs que part ic ipen d ' aquesta orientac ió i ncidei xen 
en aspectescom laconstrucc ió de la propia identitat, lacapaci tatd 'autoregul ac ió, 
e l desenvo lupament d ' habilitats d 'observac ió, contex tua litzac ió i presa de 
dec is io ns aj ustada a ls entorns ... En definitiva, un a aproximació psico log ista 
que promo u en e ls nens i nenes pertanyent s a minories cultura ls un a millora 
d ' uns recursos personals que, presumptament, incre me ntaran I'ex it i la 
sat is facc ió e n \es seves re lacions personal s i socia ls. 

Pressupostos sociologics 

S ig nificat soc ia l de I'educac ió e n e llleure 
L'educac ió en ellleure. to t i no d isposar de titularitat pública, ca l concebre- Ia 
com un se rve i públic que té com a tasca soc ia l la formaci ó de c iutadans i 
c iutadanes en e ls valors queafavoreixen laconstrucciód' una soc ietat plenament 
democra ti ca. El dret a I' educac ió e n e l lIeure ha de formar part de l dre t a 
I'educació i, e n conseqUenc ia, les admini strac ions competents hauri e n de 
ga rantir-ne I' oferta sufi c ient de places i qu alitat. 
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Criteri d 'agrupac ió de la població immigrada extracomunitaria 
8 0 i respectant les propies condicions de l territori , les característiques 
socioeconomiques i soc ioculturals de la població, o la di stribució i disponibilitat 
de recursos, és més recomanable seguir un criteri d ' agrupac ió heterogeni a de 
la pobl ac ió immigrada ex tracomunitari a en e ls centres d 'educac ió en e lll eure, 

conceptualitzant en la mesura que es pugui aquesta heterogene"ltat com a 
di vers itat. 

Fonamentació estratégica 

Objectius general s del Pla Calidoscopi : 
Sensibilitzar les famíli es immigrades sobre els benefi c is de I'educació 
en e llleure 
Pro moure la parti cipac ió de is infants i e ls adolescents d'origen immigrat 
en els espais de lI eure . 
Promoure la formació de is educadors en la log ica de la interculturalitat 
Impulsar la coordinac ió entre els mov iments d 'educac ió e n e lll eure i e ls 
col·lectius d ' immigrants. 

Programa 1/Campanya d 'informació i sensibilització de les famílies 
immigrades vers I'educació en ellleure 

Molt sov int, les famíl ies d ' ori gen immigrat, espec ialment les que han arribat 
més recentment a Catalunya, descone ixen J' ex istencia d 'entitats d 'educac ió 
en e lll eure i la se va fun ció soc ial. En bona part , aquest descone ixement es deu 
a l fet que a molts de is seus pa·isos d 'ori gen el temps de J' oc i es viu de manera 

ben di fere nt. 

Situats en e l nostre contex t, e ls serveis i les ac ti vitats que desenvo lupen les 
entitats educati ves de lI eure poden se r uns instruments de gran va lor per al 
procés de desenvo lupament personal i d ' integrac ió soc ial de is seus fill s, pero 

ca l que e ls coneguin . 

És per aixo que es creu necessaria una campanya informati va que impl iqui les 
famílies , les entitats d ' immigrants i e ls mov iment s d 'educac ió en e l Il eure. 
planificada des del coneixement de la realitat que viuen les famíli es immi grades 
i adre~ada a faci litar, a més d ' informac ió, els contactes necessari s. 
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Objectius específics: 
Informar sobre la importancia i les poss ibilitats de I'educac ió e n e lll eure 
Fe r cone ixer les entitats i e ls serve is de l' entorn més proper 
Fomentar la parti c ipac ió d ' infants i de joves d 'ori gen immigrat en les 
e ntit ats i activi tats d 'educac ió en ellle ure. 
Apropar i crear vincles de con fi an~a entre les famílies i les entitats 

Programa 2/Projectes pilot de participació d'infants i adolescents 
d'origen immigrat en entitats de lIeure 

El procés d ' integració e n e ntitats d 'educac ió en e lll eure de noi s i no ies fill s/ 
es de famíli es immigrades seguei x, a ls barri s i a ls pobles o n la seva presencia 
és signifi cativa, un ritme pausat pero constan!. Aixo no obstant , e l ni ve ll de 
partic ipac ió e ncara és baix comparativament amb e l de la resta de la poblac ió 
d ' infants i joves. 

Des de l convenc iment que la incorporac ió a centres d 'esplai, agrupaments 
esco ltes o casa ls, pot te nir per a ls infants i adolescents d ' ori gen immi grat uns 
e fectes positius per a l seu procés educatiu i d ' integ rac ió soc ia l, es promo uen 
acc io ns que estimulen aq uesta vinc ul ac ió i aq uesta pa rti c ipació. 

El pla inclou quatre projectes pilot per ta l d ' impulsar i experime ntar models 
d ' interve nc ió socioeducati va que tinguin e n compte les nccess itats d 'aqucsls 
co l·lectius i que coord inin les diverses actuac ions promogudes des de l te ixit 
assoc iatiu i des dei s se rve is de l' Ad mini strac ió. 

Tot i que es preveu anar incorporant noves iniciati ves , e ls projec tes pilot 
inic ia ls s' han dut a te rme a: Manlleu, Salt-Girona , Olesa de Montse rrat i 
Mataró. La se lecc ió d 'aquests municipi s no ha estat a leatori a. Só n munic ipi s 
o n hi ha una forta preocupac ió pe l procés educatiu i d ' intregració soc ial de is 
no is i les no ies d ' origen immigrat i es pec ialment de is ado lescents nouvingut s. 
Des de is se rveis de l' Admini strac ió, espec ialment e ls municipa ls, s' han 
di ssenyat i s' apliquen po lítiques d ' ate nc ió es pecífica per a aquests co l·lec tius, 
pero també hi treba ll e n e ntita ts d 'educació e n e l Ile ure, assoc iac io ns 
d' immi grants i organitzac io ns de suport , que molt sov int han estat les 
inic iadores de les acc ions d ' acollida i de formació d ' aquest sec tor de pob lac ió . 

El pla inclou 
quatre projectes 
pilot per tal 
d'impulsar i 
experimentar 
models 
d'intervenció 
socioeducativa 
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També s' han escollit aq uests municipis perque di verses entitats que parti cipen 
en el programa Enlrecullures de la Fu ndac ió Jaullle Bofill hi estan vinculades 
i han esmerr;:a t forr;:a recursos humans i economics en di ver e ' acc ions. Aixo 
fac ilita els processos d' implementac ió dels projectes i el seguiment i l' ava luac ió 
deis seus resultats. 

Objectius específics: 
Promoure acc ions queestimulin la parti cipac ió dels in fants i els adolescents 
d 'ori gen immigrat en els centres d'esplai, agrupalllents escoltes o casals. 
Engrescar les entitats perque elaborin projectes que en facilitin I'acollida, 
tenint en compre les seves necess itats específiques, i que va lorin les 
oportunitats educati ves que ofereix la se va presencia en termes de di ve rsit at 
cultural. 
Donar suport als educadors per abordar adeq uadament els nous reptes que 
genera aq uesta diversitat i estimular el treba ll comunitari amb altres 
entitats i serveis que actuen i incideixen en un mateix territori o 

Programa 3/Formació d 'educadors en ellleu re en materia 
d 'educació intercultural 

Acostar la dimensió intercultural de I'educac ió a caps, Illonitors i educadors 
que desenvo lupen la seva tasca , d' una manera professional o vo luntari a. en el 
marc de I' educac ió en ellleure passa, inevitab lement, per un procés fo rmat iu 
i de tots els agents que intervenen en I'educació en el Il eure. i en totes les 
direcc ions. 

Aquest procés format iu comporta la creació d'espais de retlex ió i d' intercanvi 
sobre intercuJturalitat en la dinamica hab itual de is cursos general s que, des de 
les escoles de forlllaci ó d'eclucadors de Catalunya, habiliten els monitors 
reconeguts oficialment per la Genera litat de Catalunya. És precisalllent així, 
de forma integrada i normalitzada, i no en forma de cursos d'espec ialitzac ió 
optatius, que e ' fac ilita i es garanteix la consecució de dos principis essencia ls 
de I'educació intercultural: la interculturalitat CO Ill a procés educatiu dirigit a 
tota la població i no només a aquelles arees o regions on es troben convivint 
di versos grups culturals i CO Ill a aprenentatge d' una nova dilllensió de les 
relac ions socials necessaria per a i en la rea litat actual. 
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Objectius específics: 
Introeluir en la fo rmac ió ele ls mo nito rs la dimensió inte rcultura l ele 

l' eelucac ió: 

Pe r mitj a d 'espa is de re tl ex ió i debat e n que es elo ni I'oportunitat de c rear 
cone ixement i d ' establir marcs de pensament que fac ilitin la imple me ntac ió 

de la dimensió inte rcultura l en I'educac ió en e l lIe ure. 
C reant espa is eI ' inte rcanvi i de vive nc ia entre e ls educadors en que es 
puguin compartir les ex peri enc ies imple mentaeles i es potenc i'in e l 
c re ixe ment pe rsonal i e l profess ional a partir de la re lac ió entre igua ls. 
Establ i l' es trateg ies ele suport de l' Aelmin istrac ió a les esco les d' eelucaelors 
en e llleure pe l que fa a l treba ll inte rcultura l i a I'acolliment eI ' in fa nt s i 
d ' ael o lescent s d ' o ri gen i mmigrat. 

Fac ilit ar I'accés a la fo rmac ió ele monito rs i directors ele ls j oves d ' o ri gen 

immi grat. 

Programa 4/Forum de trobada deis moviments d'educació en el 
Ileure i els col ·lectius d'immigrants 

La implementac ió eI ' un Pla com aquest requere ix la implicac ió ele to ts e ls 
age nt s que hi interve ne n. Si bé és cert que la maj ori a ele ls esfor«os ca l centrar
los e n e l desenvo lupamenl de programes i projectes que tin guin e l max im 
eI ' inc iele nc ia sobre la rea lil al concrela a la qu a l van diri g il s (e ls nens j les nenes 
d ' o ri ge n immigranl ), fó ra un erro r po líti c i estrategic obviar la importanc ia de 
la parti c ipac ió acti va i elirecla de les direcc ions d 'ambdós tipus eI 'organil zac ions 
(movime nl s d 'educac ió en e l lI eure i co l·lectiu s d ' immigranl s) en e l procés. 

És ev ielent que e ls o rga ns d irec lius ele les assoc iac io ns a les qua ls va adre«at 
e l Pla le ne n per se un ro l destacat: a través dei s mecani smes habitua ls de 

coordinac ió interna, pode n anal' ratificant e ls acords presos en e l Ill arc ele ls 
di versos projec les, imeressar-se pe l desenvolupamenl correCle el ' aquests, elc. 

Pe ro ate nent-nos a les caracte rístiques de complex ital i novel al que es 
despre nen de l conjunt eI'acluac ions a rea litzar, es fa de l lot necessari a una 
implicac ió Illés ampli a i conn ec tada amb la quo tidi anit al de is esdeveniment s. 

Davanl d'aquesta i a ltres necess il ats, CO Ill ara e l fe t impresc ind ible ele donar 
un a coherenc ia i una g lobalilat a lo les les acc ions, és impresc ind ible impul sar 
un es pa i e n e l qu a l es trobin i es comprometin e ls me mbres de les cO llli ss ions 
execuli ves d 'aquesls movilllents i col·lectius, persegu inl CO Ill a objectiu 
genera l e l se u comprom ís. 

La implementació 
d'un Pla com 
aquest requereix 
la implicació de 
tots els agents 
que hi intervenen 
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Objectius específics: 
Promoure l' intercanvi de coneixements, l' anali si de la rea litat i lac irculació 
de la informac ió entre els Illov illlents d' educació en el 11 e ure i els co l·lectius 
d' illlmigrants. 
Fac ilitar la negoc iació deis di versos interessos d' aquestes organitzacions, 
la di scuss ió i signatura de convenis i acords de col·laboració i assulllir la 
representació pública davant l' Adlllinistrac ió i la societat. 
Fer el seguiment deis di versos projectes del pla i proposar noves Iín ies 
d' actuació. 

Miquel Ángel Essomba 
Departament de Pedagogia Aplicada 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Vegeu tex t de P. Bourdieu a VELASCO et al. ( 1994) : LeC/li ras de al/ tropolog ía paro 

educadores. Trona, Madrid . 
2 Dades de l Departament d' Ensenyament aparegudes en premsa. Febrer 2002. 
3 Per a més in fo rmac ió. consultar tesi doc toral de M' Paz Sand ín, GR EDI (Grup de Recerca en 

Educació Intercultu ral). Departament de Metodes d' lnvestigac ió i Diagnosti c en Educació
Universitat de Barcelona. 

4 Per a més info rmació. vegeu "Docume nto de Bases para una Ley de alidad de la 
Educación" a www. mecd.es/leycalidad/index.htm 

5 Tesi doc toral de Cari es Serra. Departament de Geografia. Historia i Histori a de I" Art -
Uni ve rsitat de Gi rona 

6 Per a més informació sobre el concepte de "mestissatge cultu ral"' que s' utilit za en el Pla. 
consulteu la "Guia d'Orientac ions per al Professorat" de l mal erial didactic " Igualt at per 
viure. diversitat per conviure". Credil Variable per a 1" ESO - SOS Rac isme Calalunya ( 1998) 

7 La in fo rmac ió d'aq uest apartat ha estat ex trela del documenl ofic ial de difusió de l PI" 
Calidoscopi. edi lal per la Secretari a General de Jovenlul i disponi ble en qualsevol Ofici na 
d' lnformació Juvenil 
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