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Editorial 
El debat sobre les millors estratègies d ’ escolarització dels fills i filles de la 
immigració estrangera per garantir la seva incorporació a la societat catalana en 
condicions d ’ i gualtat es renova cíclicament amb virulència des de 1994. Reformes, 
contrareformes i reorganitzacions proposades i aplicades per diversos sectors 
polítics, professionals i civils no semblen escapar, però, d’ u n mateix paradigma ja 
antic a la història de les societats que malden per trobar encaixos a la diversitat 
enmig de retòriques de la ciutadania i la identitat que es modifiquen fàcilment en 
èpoques de recessió com l ’ actual: a vegades es confon acríticament 
‘ c oncentració’  amb segregació i ‘ repartiment ’  amb inclusió, mentre es vincula 
diversitat amb fracàs i homogeneïtat amb èxit, o es sostenen discursos contradictoris 
quan es comparen les escoles i quan s ’ analitza la organització escolar interna. La 
qüestió és que ara es fan més evidents i s ’ a ccentuen entre totes les classes socials 
dinàmiques socioculturals preexistents de fugida i aspiracions de distinció que són 
molt més a l ’ abast per l ’ existència d ’ una doble xarxa finançada amb fons públics 
sense obligacions idèntiques, que també abarateix les estratègies selectives de les 
elits. L ’ anunci de la creació d’ e spais separats per acollir inicialment alumnat 
estranger va provocar sorpresa i rebuig des del món de la recerca el gener passat 
apel·lant a raons científiques, socials i morals. L ’ informe del Síndic presentat el 
maig aporta, també, dades sobre casos concrets. Hi ha molt a pensar i a dir, i la 
recerca ha de ser present al debat a temps, més enllà dels mitjans de comunicació. 
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Consulteu l ’ informe a http://www.sindic.cat/cat/inform _estudis.asp 

 

 

 

• Comença aquesta edició 

mensual per oferir un espai 
d’informació i opinió intern 

i extern sobre migracions, 

educació i infància!! 

• S'aprova a la UAB el Màster 

interdisciplinari en Migra-
cions Contemporànies,  

(GEDIME, EMIGRA, MI-

GRACOM, GRM, GIPE-

PTP) que començarà el se-

tembre de 2008! 

 NOVETAT 

REFLEXIONEM: L’ e scolarització dels fills i filles de la immigració estrangera 
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ACTIVITATS EMIGRA 

- Hem organitzat la secció “ N iños en movimiento: Adopción internacional y movilidad infantil”  a la UAB coordinada 
per Diana Marre, dins del  X Coloquio Internacional de Geocrítica el passat 29 de maig. Pròximament podreu consul-
tar les publicacions a l ’ e nllaç anterior. 

EMIGRANEWSLETTER Juny 08,  núm.  1  

ENVIEU NOTÍCIES I SUGGERIMENTS A: 
Grup de recerca EMIGRA 

Dep. d’Antropologia Social  i Cultural 
www.emigra.org.es 

gr.emigra@uab.es 

 
 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIES 

Amb el suport de: AGAUR-ARAFI 2007 (ARAFI 2) 
Xarxa d’investigació etnogràfica sobre migracions, minories, infància i educació 

 
  Agència Catalana de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
  http://gencat.cat/agaur 

- Childhood and Migration: Interdisciplinary 
Conference 2008, 20-22 Juny, Philadelphia 
( U SA ) . 

- 10th Biennial EASA Conference 2008, 26-30 
Agost, Ljubljana( S lovenia ) .  

- XIII Conferencia de sociología de la educción 
2008, 18-19 Setembre, Badajoz 
( E xtremadura) .  

- VI Congreso Internacional de Investigación y 
Desarrollo Sociocultural. 2008, 23-25 Octubre, 
Melide ( Galicia) .  

- 1. ISA Forum of sociology.. 2008, 5-8 Setem-
bre, Barcelona ( C atalunya ) .  

NOVETATS EDITORIALS 
- Ch. Kenner and T.Hickey, eds. ( 2008 )  Multilingual Europe: diversity and learning, Lon-

don: Trentham Books. Escrit pels participants a la Multilingual Europe seminar series 2004

-06, Goldsmiths College ( University of London)  el llibre mostra com la recerca, la 

la pràctica poden treballar conjuntament per a l’ è xit. http://www.trentham-books.co.uk/

acatalog/Multilingual _Europe _ _ diversity _and_ learning.html 

- C. Suarez-Orozco, M. Suarez-Orozco, I.Todorova ( 2007 )  Learning a New Land: Immi-

grant students in American society, Harvard University Press. Fruit del projecte LISA 

( L ongitudinal Immigration Student Adaptation, 1997-2003 )  amb el títol Històries d'immi-

gració: la comprensió dels patrons de rendiment escolar dels joves immigrants nouvinguts, 

el 2008 la Fundació Bofill n ’ ha publicat una síntesi a la Col·lecció Informes Breus, ( 12 )  

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/473.pdf 
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 Lilian Thuram a l’acte 
de presentació al CCCB. 

- Del 20 al 25 de maig, Silvia Carrasco, Jordi Pàmies i Maribel Ponferrada han participat al primer seminari de pre-
sentació de resultats del projecte Children of immigrants in schools al SSRC de Nova York.  

- Els grups EMIGRA ( UAB )  i el LdEI ( U GR )  organitzarem el seminari d ’ e xperts “ Immigració i escola. Política 
educativa i resultats de recerca sobre acollida i experiències escolars ”  per a la propera tardor amb l ’ objectiu d ’
analitzar i contribuir als debats actuals sobre el tema a Catalunya i al conjunt de l ’ estat . +info: emigra.org.es. 

- El 16 i 17 de maig va tenir lloc el III Fòrum Plèiades 2008. “ Educació i context social: Família i escola a l’
educació infantil i primària. Ens entenem? Ens podem entendre?”  ICE-UAB, amb la participació de Marta Bertran. 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ THURAM AL CCCB 
El passat dijous 15 de maig va tenir lloc al CCCB de Barcelona la presentació de la Funda-
ció Lilian Thuram “ Educació contra el racisme ” a càrrec del propi jugador que la presideix. 
Sota el lema“ N omés hi ha una raça, la humana ”  la fundació treballarà en tres grans líni-
es: activitats educatives amb infants, sensibilització social i investigació sobre racisme.  

L ’ entitat comptarà amb l’ a ssessorament d ’ un comitè científic format per experts en so-
ciologia, antropologia, política, història, etc. EMIGRA felicita la iniciativa, dona suport i col·
labora amb la Fundació. Més informació a: http://www.thuram.org 

- Hem fet la primera edició del curs Instruments de treball i experiències en els processos d ’ acollida de les perso-
nes nouvingudes ( Modul 3: El reagrupament familiar en els processos d ’ acollida ) ,els dies 9 i 16 de maig, per la 
Diputació de Barcelona, amb sessions de Marta Bertran, Silvia Carrasco i Jordi Pàmies. 

- S ’ ha presentat el Premi Joventut 2006 Identitat, integració i escola. Joves d'origen marroquí a la perifèria de Bar-
celona, [en línia]de Jordi Pàmies, 4 de juny a l ’ Auditori de la Secretaria de Joventut .  

http://www.emigra.org.es
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
http://seneca.uab.es/antropologia/emigra/curriculum_jordi.html
http://www.ub.es/geocrit/menu.htm
http://mumford.albany.edu/schools/
http://www.antalya.uab.es/ice/formun2008/index2.html
http://www.diba.cat/diversitat/formacio.asp
http://globalchild.rutgers.edu/
http://www.easa2008.eu/en/informacija.asp?id_meta_type=13
http://www.grupolusofona.pt/pls/portal/docs/PAGE/OPECE/APRESENTACAO/COL%C3%93QUIOS%20-%20%20CONFER%C3%8ANCIAS/PROGRAMA_XIII_CONFERENCIA.PDF
http://www.agir.pt/
http://www.isa-sociology.org/barcelona_2008/



