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INTRODUCCIÓ

L’atenció a la diversitat, l’atenció educati-
va a les necessitats especials relacionades
amb el context cultural, la temàtica multicul-
tural en definitiva, és una qüestió prioritària
i esdevé tema de debat i reflexió en tots els
àmbits i a diferents nivells. Algunes referèn-
cies, a tall d’exemple: qualsevol cercador
d’Internet ofereix múltiples entrades, com és
el cas de Google: interculturalisme, 5.000
entrades, i multiculturalisme, 14.200. El tema
concret de la immigració té una gran res-
sonància, fins i tot, en la premsa diària tant
localment com estatalment. Jornades, semi-
naris, congressos, etc. són igualment nombro-
sos; n’hi ha programats, per als propers
mesos, a Granada, Barcelona, Conca,
Salamanca, Ceuta, Madrid, Sevilla… i en el
cas concret de Mallorca, es poden esmentar
les recents Jornades organitzades per l’STEI a
principis de 2002 i les celebrades a Inca el
mes de març. Els mitjans de comunicació
també es fan ressò de la temàtica (noticiaris,
debats). També es poden citar diverses publi-
cacions periòdiques de l’àmbit educatiu i que
tenen una àmplia difusió com és, per exemple,
Escuela Española (abril 2002, núm. 3.532) on
es poden trobar múltiples informacions de
distintes comunitats autònomes ben interes-
sants i amb dades actualitzades. A nivell
local, Quaderns d’Educació, d’àmplia difusió,
sobretot entre els docents, amb freqüència

tracta la temàtica multi i intercultural (vegeu
els dos darrers números on hi ha informació
diversa sobre l’atenció a la diversitat, la
mobilitat de l’alumnat, altes, baixes), fins i
tot, quan es parla de reforma i de qualitat
apareix la qüestió inter i multicultural.

ELS MOVIMENTS MIGRATORIS

Com s’acaba de constatar, en aquests ini-
cis del segle XXI la diversitat cultural ocupa un
lloc central en la nostra realitat social. Les
opinions i les valoracions que se’n fan són
múltiples i, a vegades, fins i tot contradictò-
ries. En qualsevol cas, l’existència de distints
grups culturals en un mateix territori és una
realitat cada cop més estesa i suposa tot un
repte educatiu, ja que la diversitat cultural
demana respostes teòriques i pràctiques per a
la formació de ciutadans respectuosos amb la
diferència, en un marc social democràtic d’i-
gualtat i de solidaritat. 

La diversitat cultural, com és ben sabut,
és gairebé sempre fruit dels moviments migra-
toris. Les migracions no són un fenomen d’a-
quests darrers anys, sinó que han estat una
constant al llarg de tota la història de la
humanitat i s’han succeït pràcticament en
tots els indrets. La novetat no està tant en
l’increment progressiu de les onades migratò-
ries com en el tipus de població i, sobretot,
en l’elevat percentatge que suposa respecte
de les societats d’acollida, fins el punt que és
tema de debat en la Unió Europea tot parlant
d’unificar normatives i elaborar propostes
d’actuació específiques al respecte.
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En aquesta línia s’expressava no fa gaire
Juan Carlos Tedesco, director de l’Oficina
Internacional d’Educació de la UNESCO
(1998:63): «Des del punt de vista demogrà-
fic, l’element més significatiu no és el ràpid
creixement de la població mundial sinó
també les enormes diferències que hi ha
entre les taxes de naixement dels països
pobres i les dels països rics». Afegeix des-
prés: «els diferencials de creixement de
població i de riquesa estimulen la migració i
augmenten les tensions socials i ètniques»
Aquesta preocupació es pogué constatar
també en un debat de TVE2 del 16 d’abril de
2002 en el qual es manejaren xifres, citant
fonts del Ministeri d’Interior, prou significa-
tives: en els dos darrers mesos hi havia hagut
un 12% d’augment, segons el Consell
Superior de Política d’Immigració, i es deixà
constància que del mig milió d’estrangers de
l’any 1995 s’havia passat, el 2002, a
1.200.000.

«Respecte de les Illes Balears i de l’Estat
espanyol en el seu conjunt, a partir de la
dècada dels anys seixanta, es passà de ser un
territori d’emigració a un territori d’acollida
de població forana. El fenomen no ha estat,
lògicament, homogeni i els moviments migra-
toris interiors han estat els més importants,
ja sigui des de les zones rurals cap a les grans
ciutats o des de les zones més pobres a les de
major desenvolupament turístic» (Vallespir,
1997) 

De fet, «en el darrer quinquenni (1996-
2001) els immigrants han representat el
94,68% del creixement absolut de la població
i el moviment natural o vegetatiu ha estat
tan sols del 5,32% restant» (Salvà, 2002b)

El geògraf P.A. Salvà, acabat de citar, en

la seva anàlisi dels darrers anys, distingeix
tres tipus d’immigració a les Illes (2002a):

• Immigrants d’altres comunitats
autònomes de l’estat espanyol. El motiu del
seu desplaçament és una atracció cap a àrees
econòmicament més dinàmiques.

• Onada immigratòria Nord-Sud.
Aquest desplaçament respon a dues motiva-
cions: residencial i laboral. El primer el deno-
mina Nova Florida i el segon Nova Califòrnia.

• Onada immigratòria Sud-Nord. Les moti-
vacions fonamentalment són de tipus laboral.

El percentatge de residents estrangers
sobre el total de la població, calculada en
868.000 habitants, és de l’ordre del 18,40%.
Entre ells dominen els europeus que repre-
senten el 65,96% del total. Els migrants afri-
cans representen el 18%. Aquest flux immi-
gratori de Sud-Nord ha desplaçat en els
darrers 10 anys a la tradicional i important
presència d’immigrants llatinoamericans, si
bé aquest darrer col·lectiu torna a créixer de
manera molt intensiva en els darrers cinc
anys, representant actualment el 13,1 %.

Per nacionalitats destaca el clar domini
dels residents estrangers d’origen alemany
que representen el 55% dels europeus, el
75% dels quals es concentra a l’illa de
Mallorca. El segon lloc és ocupat pels brità-
nics que han experimentat una significativa
regressió percentual. Actualment represen-
ten el 21,7% del total dels residents estran-
gers. La seva presència és dominant a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera. El ter-
cer lloc l’ocupen els marroquins que repre-
senten el 60% del total de la immigració
africana.
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Gràficament, la població resta distribuïda
de la forma següent:

Són múltiples les consideracions que es
dedueixen d’aquestes dades, però ara no és el
moment d’estendre-s’hi. Interessa aportar
aquestes i altres dades per deixar constància
de la realitat multicultural de les Illes i, a la
vegada, contextualitzar les reflexions i sugge-
riments que es vagin realitzant. 

El fet multicultural permet les més diverses
lectures, freqüentment de tipus negatiu: és
una font de problemes i situacions potencial-

ment conflictives, propi-
cia la uniformització cul-
tural. També se sol lligar
amb el fenomen de la
globalització, amb la pèr-
dua de la identitat de les
cultures minoritàries, etc.

Així mateix també
se’n solen esmentar
alguns aspectes positius:
el contacte amb persones
d’altres cultures, el fet de
conèixer altres cultures
comporta la desaparició
de prejudicis i estereotips
negatius, els moviments
immigratoris possibiliten
el manteniment de l’equi-
libri de població, etc.

En qualsevol cas,
resulta evident que la
presència de distints
col·lectius que pertanyen
a cultures diferents afec-
ta de manera molt directa
les cultures receptores.
Que tenguin més o menys
incidència, tant positiva-
ment com negativament,

depèn en gran mesura de la lectura que en
facem, les actituds que prenguem i de les
accions que engeguem davant aquesta realitat.

No sembla gratuïta l’afirmació del Col·lec-
tiu Amani (1994:217), quan diuen que «el con-
tacte entre diferents grups culturals és conflic-
tiu, amb més o menys intensitat, segons sigui
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Immigració estrangera per continents (Illes Balears, juny de 2001)
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la procedència dels immigrants i les condicions
del seu desplaçament». 

El fet multicultural, com a fenomen social,
és en si mateix conflictiu perquè: 

• Es troben en un mateix espai individus
i grups culturals que gairebé es desconeixen o
que tenen una visió molt estereotipada i, per
tant, incorrecta dels altres.

• Coincideixen distints grups culturals
amb unes necessitats comunes, freqüentment
de tipus econòmic, per la qual cosa competei-
xen per a la consecució dels seus objectius.

• Concorren formes distintes d’entendre
la realitat i de donar resposta a les exigències
d’aquesta realitat.

Elena Conesa (1999) afirma
que el contacte entre cultures
comporta sempre un cert grau
de conflicte ja que requereix un
esforç d’acceptació de la
diferència. De fet, en la comuni-
cació entre llengües i cultures
distintes sempre hi ha una ele-
vada dosi d’incomprensió i d’in-
traductibilitat. 

Ara bé, també cal fer
referència a alguns estudis, de la
UE i d’altres, en els quals s’evi-
dencien una sèrie de qüestions
com l’entrada tardana dels joves
en el mercat de treball, l’aug-
ment de l’esperança de vida i la
baixa natalitat, entre altres. S’hi
posa de manifest que només la
migració massiva de persones
d’altres continents permetrà

mantenir l’actual equilibri de població.

Afegirem un parell més de xifres: més de 13
milions d’immigrants de tercers països viuen en
la UE, xifra que representa un 3,6% de la seva
població. Àustria i Alemanya, amb un 8% i un
6,6% respectivament, són els que reben el per-
centatge més elevat d’immigrants, mentre que
Espanya registra el menor percentatge, un
0,8%, segons dades de l’Oficina d’Estadística de
la UE (Eurostat). La fecunditat mitjana de la UE
és de 1,44 fills per dona i es necessitaria que fos
de 2,1 per garantir el reemplaçament de la
població. Per estabilitzar la seva població
Europa necessitarà més de 44 milions d’immi-
grants des d’ara fins l’any 2050. Els anys noran-
ta la immigració ja ha suposat el 70% del total
del creixement de la població a la UE. En aquest
sentit, la taula següent és prou il·lustrativa:
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Evolució de la població natural a la UE

País Població Població Augment o
(1998) prevista disminució

(2050)

(milions) (milions) (milions)
Itàlia 57’4 41’2 - 16’2
Alemanya 82’1 73’3 -  8’8
Bèlgica 10’1 8’9 -  1’2
Holanda 15’7 14’2 -  1’5
Noruega 4’4 4’8 + 0’4 
Suècia 8’9 8’7 -  0’2
Dinamarca    5’3 4’8 -  0’5
Àustria 8’1 7’1 -  1’0
Grècia 10’6 8’2 -  2’4
França 59’7 59’9 + 0’2
Portugal 9’9 8’1 -  1’8
Regne Unit 58’6 56’7 -  1’9
Espanya 39’6 30’2 -  9’4
Total 370’4 326’1 - 44’3
(Font: Eurostat)   



L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La majoria d’estudis estan d’acord a consi-
derar que aquest fenomen social i polític, l’a-
tenció a la diversitat cultural, té els seus orí-
gens en una serie de factors i de fets esdevin-
guts en les últimes dècades del segle XX. 

Per una banda, s’han de considerar les rei-
vindicacions sociopolítiques dels anys 60. En
els Estats Units es dóna un fort moviment rei-
vindicatiu de la comunitat negra nord-america-
na en contra de la discriminació social. La
repercusió d’aquestes reivindicacions políti-
ques per a la igualtat d’oportunitats socials,
polítiques, econòmiques, culturals i educatives
es deixà sentir també en altres llocs com
Anglaterra, Canadà, Austràlia… on els grups
minoritaris tractaven d’enfrontar-se a la ideo-
logia monocultural i assimilacionista éxistent,
que s’oposava a la idea del pluralisme cultural
com a fonament democràtic bàsic.

En segon lloc s’han d’esmentar els movi-
ments migratoris, als quals ja hem fet referèn-
cia. Durant els anys 60 i 70 els països indus-
trialitzats i les zones de major desenvolupa-
ment econòmic veuen créixer el nombre de
població immigrant de forma accelerada, la
qual cosa comporta la necessitat de planteja-
ments polítics sobre la qüestió. Les condicions
de vida dels immigrants i l’heterogeneïtat del
seu origen sociocultural provoquen continus
conflictes en els països de recepció. 

El tercer factor important a ressenyar és el
de la globalització, que fa que, cada vegada
més, hi hagi més interdependència entre tots
el països del món. Aquest fenomen sol ser con-
siderat des de dues perspectives ben distintes.
Per una part, consisteix en l’exportació i la
imposició arreu del món del model socioeconò-

mic i cultural occidental modern. Des d’aques-
ta perspectiva conceptual, la globalització té
un cert impacte en les diverses cultures i les
afecta totes, tant per la via econòmica, políti-
ca, social o educativa. Entesa d’aquesta mane-
ra, la globalització pot conduir a l’homoge-
neïtzació cultural.

Per una altra banda, la globalització fa
referència a una nova situació caracteritzada
per la gran capacitat d’intercanvi i comunica-
ció existent a escala mundial. Vista així, la
globalització facilita les relacions entre perso-
nes i grups de diferents cultures i permet l’en-
riquiment mutu. Aquesta interconnexió mun-
dial implica, a més, des de plantejaments
morals i ètics, la defensa d’uns valors univer-
sals, com la dignitat humana, la igualtat, la
solidaritat o la llibertat, enfront de les tendèn-
cies racistes, xenòfobes i discriminatòries del
tipus que siguin.

A grans trets, aquests esdeveniments dei-
xen constància d’una realitat òbvia, que és la
diversitat cultural, manifesta a tots els indrets,
que exigeix ser atesa i que demana solucions. 

Són diversos els autors que coincideixen a
assenyalar l’existència de quatre grans corrents
ideològics que han tractat de donar resposta al
fenòmen multicultural. De forma molt sintetit-
zada serien els següents:

• Assimilacionisme. Aquesta ideologia
tengué el seu suport més fort a principis dels
anys 60 en els països receptors d’un gran nom-
bre d’immigrants. Pretén, fonamentalment,
l’absorció dels diferents grups ètnics i culturals
en una societat que se suposa relativament
homogènia. Els defensors d’aquesta línia de
pensament entenen que el criteri a considerar
ha de ser el de la cultura dominant. Es parteix
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de la premissa etnocèntrica que la cultura
receptora és sempre superior. L’etnicitat no és
un factor important i es presenta com una dis-
funció, ja que les societats avançades tendei-
xen més a l’universalisme que al particularisme.

La diversitat ètnica, racial, cultural… la
diversitat en general, es concep com un pro-
blema que amenaça la integritat i la cohesió
social i s’ha de reconduir cap a l’homogeneït-
zació. Altrament la idea d’assimilar completa-
ment a tots i a cadascun dels grups ètnics i
culturals no ha donat resultat. Així, la ideolo-
gia assimilacionista ha anat mesurant els seus
arguments i ha passat a defensar altres con-
ceptes més moderats.

• Integracionisme. Sorgeix com a postura
més suau. Proposa crear una cultura comuna
que reculli les aportacions de tots els grups
ètnics i culturals sense que n’hi hagi cap que
s’imposi als altres. Totes les diferències ètni-
ques es fonen en una sola identitat nacional
que és superior a totes les altres. Gran
Bretanya, per exemple, va crear un currículum
central per a tots els alumnes i després ho va
compaginar amb una gran diversificació curri-
cular. Aquesta proposta planteja la plena
igualtat de drets per a tots els ciutadans i
tracta de promoure la unitat a través de la
diversitat. Aquesta posició és certament ambi-
gua perquè segueix essent una forma subtil de
racisme, ja que en el fons hi ha la creença de
la superioritat de la cultura receptora. Sota
un aparent eclecticisme ètnic, hi ha una pos-
tura assimilacionista que no respecta la diver-
sitat. Tot amb la intenció d’evitar el conflicte
i el desequilibri social que pugui comportar
una desestructuració de l’ordre social esta-
blert, cedint únicament en aquells aspectes
superficials que no poden afectar de forma
seriosa l’statu quo. 

• Pluralisme. Avui de gran acceptació
perquè, de principi, afirma que la diferèn-
cia cultural és positiva. Es considera que
les distintes cultures, com entitats autòno-
mes, poden contribuir a l’enriquiment de la
societat global. Totes les cultures són
valuoses i gaudeixen de la mateixa entitat.
Consideren que el contacte entre cultures
s’estableix sempre en condicions de lluita
de poder i cada grup cultural ha de defen-
sar els seus interessos. Si una cultura vol
conservar els seus signes d’identitat intac-
tes ha de ressaltar i potenciar tot allò que
la fa diferent a les altres. Aquesta postura
pot induir, a la llarga, a un relativisme cul-
tural exagerat ja que segueix discriminant
els grups minoritaris. La defensa del dret a
la diferència en una societat desigual pot
servir de justificació d’un segregacionisme
igual de racista que l’assimilacionisme
homogeneïtzador que tracta de combatre.

• Interculturalisme. És la postura més
recent i tracta de compensar els extremis-
mes de l’assimilacionisme i del pluralisme
cultural. No considera cap cultura superior,
però tampoc comparteix amb els relativis-
tes que totes les cultures tenguin el mateix
valor. Planteja una visió crítica dels ele-
ments culturals, començant per la pròpia
cultura, per anar deixant de costat tots els
valors que entrin en conflicte amb els
valors humans universals. La diversitat cul-
tural és considerada com a positiva, no
com un problema. Més que analitzar les
diferències se cerquen els elements que
poden unir els distints grups i que perme-
tran la comunicació i l’enteniment intercul-
tural. Es tracta d’un plantejament de mes-
tissatge i d’enriquiment que, a més, es
fonamenta en la igualtat i la justícia
social.
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L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

Tot partint de la postura interculturalista,
la pràctica pedagògica ha derivat en el que es
denomina educació intercultural.

Heterogeneïtat en la conceptualització.
Molts de conceptes tracten qüestions sem-
blants o, fins i tot, idèntiques. Alguns han
anat evolucionant, de distinta forma en la seva
terminologia, per referir-se a una mateixa idea:
igualtat educativa i social o educació intercul-
tural, però adequada al moment, al lloc o als
interessos dels polítics de torn.

L’educació intercultural s’ha de concebre
com una espècie de filosofia de l’acció social i
educativa que defensa els drets dels pobles a
ser ells mateixos i implica, també, el deure
d’entendre i atendre la diversitat de formes de
vida que es donen entre els grups culturals.

«El concepte d’interculturalitat conté una
idea d’intercanvi entre les distintes parts i de
comunicació comprensiva entre identitats cul-
turals que es reconeixen distintes entre elles»
(D. Juliano, 1993). Tota col·lectivitat té el
dret a mantenir la seva cultura pròpia, tot
tenint en compte que la diferència és font
d’enriquiment.

Interculturalitat significa apropament i
relació entre cultures diverses, reconeixement
explícit de la pròpia identitat cultural, valora-
ció i acceptació de les identitats culturals dife-
rents, obertura cap a realitats distintes a la
pròpia. 

L’educació intercultural és, en resum, la
resposta pedagògica a l’exigència de preparar
els futurs ciutadans per desenvolupar-se en
una societat pràcticament multicultural i ideal-

ment democràtica. En aquest context, s’ha de
fer referència a la qüestió de la identitat cul-
tural, ja que educació intercultural i identitat
cultural són dos conceptes que van necessària-
ment lligats. 

Plantejar la temàtica de la identitat cultu-
ral és, avui més que mai, una qüestió polèmi-
ca i fins i tot pot semblar políticament 
incorrecta, però no per això s’ha de deixar de
banda. L’assoliment de la pròpia identitat cul-
tural és la base per a la consecució d’una
societat intercultural. 

«Tot tipus de política cultural necessita
fonamentar-se en la identitat de tots els
col·lectius que comparteixen un mateix terri-
tori» (UNESCO, 1992). Interculturalitat i iden-
titat cultural són dos elements complementaris
i s’han de tractar de forma conjunta. Per cons-
truir la interculturalitat es necessita l’afirmació
de la pròpia identitat cultural, en relació amb
les altres cultures. Calen, per tant, programes
concrets a nivell intra i extraescolar referits,
tant a l’assoliment de la pròpia identitat, com
a l’educació intercultural.

De fet, tot això està en la línia del que
apunta Hannoun (1992:120 i ss.) quan assen-
yala els possibles objectius d’una actitud inter-
culturalista. Alguns dels objectius que plante-
ja són:

• Construir la interculturalitat mit-
jançant l’afirmació de la pròpia cultura en les
relacions amb els altres. De fet, la mateixa
noció de cultura implica la presa de conscièn-
cia de la pròpia cultura.

• Realitzar la igualtat de les aporta-
cions de cada cultura al medi comú. Respondre
a la pluriculturalitat social significa l’afirmació
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d’un mateix en la pròpia cultura, en relació amb
les altres cultures.

• La interculturalitat com a reacció con-
tra la desintegració social i com a intent de
construcció d’una societat, única i plural al
mateix temps, esdevé una actitud inevitable i
desitjable.

Tots naixem i ens configuram en una matriu
cultural determinada i ningú no es desenvolupa
fora d’una cultura. Les identitats culturals no
són estrictament individuals, malgrat que cada
persona les articuli singularment.

Altrament, la identitat cultural no es pot for-
mar sense el reconeixement explícit de la
diferència. La identitat fa referència a la cons-
ciència que cadascú té com a membre d’una
col·lectivitat, en totes les seves manifestacions.

La identitat cultural dels grups s’ha de con-
templar com un procés complex que s’articula
a partir de la interacció. La identitat cultural
implica un aprenentatge de la cultura de
referència, un aprenentatge complex i plural,
que es realitza fonamentalment mitjançant el
contacte amb els altres membres de la mateixa
cultura, que alhora n’esdevenen transmissors.
Implica, per tant, obertura, interacció i inter-
canvi amb altres cultures per poder evolucio-
nar. 

Només quan els membres d’un determinat
grup cultural coneixen i se senten segurs en la
seva pròpia identitat són capaços d’obrir-se,
valorar i acceptar el contacte amb altres grups
culturals, de mantenir contactes interculturals
valuosos i positius. 

Són diversos els autors que es manifesten
en aquesta línia. És difícil, explica Aguado

(1996:38) comprendre els altres i valorar les
cultures diferents si no s’és capaç d’identificar-
se amb la pròpia cultura.

La professora Elena Conesa (1999) insisteix
també en aquest aspecte quan escriu que «és
difícil d’imaginar que algú pugui identificar-se
i definir-se com a europeu, per exemple, si no
és capaç de fer-ho abans en el marc més pro-
per de la seva comunitat». 

La integració en una unitat major sols és
possible a partir d’una sòlida i segura identitat
cultural pròpia. La confiança en si mateix
constitueix un punt de partida central de qual-
sevol estratègia d’integració i de comprensió
de l’altre. La subvaloració d’allò que és propi
no pot ser la font d’una cultura de pau.
(Tedesco, 1998:67).

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CULTURAL EN
L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS

Des de la perspectiva legal, a nivell estatal,
cal esmentar la polèmica llei d’estrangeria de
1985 que, d’entrada no era ni coherent amb la
declaració dels drets de l’infant. El nou regla-
ment de 1996, no obstant això, ja diu expres-
sament que «els estrangers tenen dret a l’edu-
cació en les mateixes condicions que els
espanyols» (art. 2.1) i en l’original aquest dret
estava condicionat per la situació legal dels
pares (art. 9). 

Per part seva, la mateixa Constitució (art.
27) recorda que «els poders públics tenen l’o-
bligació de garantir aquests drets fonamen-
tals»; prescripció que es recull en la Llei
Orgànica del Dret a l’Educació (LODE) (art.
27.1). Des de 1996, per tant, tots els nins
tenen reconegut el dret a l’educació obligatò-
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ria, sigui quina sigui la situació legal dels seus
pares.

Ens podríem estendre amb l’anàlisi d’altres
normatives (la LOGSE o l’última llei d’estrange-
ria), però es farà referència, de forma genèrica
a algunes de les actuacions que s’estan desen-
volupant.

En primer lloc, s’ha d’esmentar el Pla
Integral d’Atenció a la Població Immigrant de
les Illes Balears 2001-2004. El Pla, preparat
per la Conselleria de Benestar Social, i presen-
tat al Consell de Govern el 22 de setembre de
2000, es basa en el principi universal pel qual
tots els ciutadans tenen dret a rebre els recur-
sos, les accions o les prestacions socials que
garanteixin el principi d’igualtat i assolir una
societat democràtica i igualitària en un con-
text intercultural. Per aconseguir els seus
objectius el Pla es desenvolupa a partir de les
actuacions en nou àrees. Les àrees d’actuació i
alguns dels objectius que es pretenen són els
següents: 

Àrea de drets i llibertats democràtiques

- Garantir els drets i les llibertats democrà-
tiques dels immigrants.

- Defensa jurídica davant les actituds xenò-
fobes.

- Promoure l’empadronament dels immi-
grants.

Àrea de serveis socials

- Dissenyar i desenvolupar una política en
matèria d’immigració.

- Potenciar el diàleg entre l’administració i
les associacions d’immigrants.

- Garantir l’accés dels immigrants a la xarxa
de serveis socials.

- Crear nous programes de servei tècnic
especialitzat.

Àrea d’habitatge

- Possibilitar l’accés de l’immigrant a un
habitatge digne.

- Facilitar habitatges temporals.

Àrea de formació

- Afavorir la inserció de l’immigrant en el
mercat laboral.

- Formació de professionals per treballar
amb la població immigrant.

- Facilitar cursos de capacitació professio-
nal.

Àrea de treball

- Promoure la inserció de l’immigrant amb
igualtat de condicions.

- Afavorir la incorporació de la dona immi-
grant.

- Potenciar el treball com a factor fona-
mental per a la integració.

Àrea d’educació

- Garantir als immigrants l’accés al sistema
educatiu.

- Afavorir l’accés dels immigrants als pro-
grames d’educació d’adults.

- Potenciar cursos de llengua catalana per
als immigrants.

Àrea de sanitat

- Garantir als immigrants l’assistència
sanitària.

- Millorar les condicions de vida de la
població immigrant.
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Àrea de cultura i convivència

- Afavorir el coneixement i el respecte per
la diversitat cultural.

- Promoure la integració dels immigrants en
la cultura de les Illes Balears.

Àrea de cooperació

- Promoure projectes de la cooperació en la
promoció dels drets humans.

- Potenciar projectes de cooperació per als
més desfavorits.

Distintes institucions de les illes (ajunta-
ments, consells…), amb més o menys intensitat
i recursos, desenvolupen igualment programes
d’atenció a la diversitat. A tall d’exemple, s’ad-
junta la proposta d’actuació respecte als col·lec-
tius d’immigrants de l’Equip d’Immigrants del
Consell Insular de Mallorca (1999):

Estrangeria

- Lliure circulació de les persones.
- Equiparació de drets i deures.

Habitatge

- Accés a un habitatge digne.
- Impulsar l’allotjament temporal.
- Crear borses d’habitatge.

Salut

- Garantir l’accés a la sanitat pública.
- Impulsar programes de prevenció.

Educació

- Programes de suport i reforç escolar.
- Garantir la plena escolarització.

- Elaboració de material docent.

Dona

- Programes d’atenció social integrals
- Possibilitar la igualtat d’oportunitats

Serveis socials

- Programes d’informació general.
- Formació de mediadors i professionals de

base.

Inserció laboral

- Accés als cursos de formació ocupacional.
- Informar sobre els drets i deures profes-

sionals.

Administració

- Creació d’una comissió interdepartamental.
- Crear un observatori balear de la immi-

gració.
- Dotar pressupostàriament l’atenció a la

població immigrant.

Població general

- Campanyes de sensibilització i conscien-
ciació.

- Potenciació de la convivència i de la
interculturalitat.

Respecte dels plans d’actuació que s’acaben
de sintetitzar ens interessa ressaltar, bàsica-
ment, que es plantegen des d’una perspectiva
global o integral la qual cosa, al nostre enten-
dre, és la forma més indicada d’actuació. No és
ara el moment d’estendre’s en la seva anàlisi o
en el seu desenvolupament real. Aquesta és
una altra història.
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També es duen a terme actuacions i pro-
grames des de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació. Cal esmentar el programa Vivim
Plegats. 

Si ens centram en l’àmbit escolar, concreta-
ment en l’educació obligatòria, les dades faci-
litades per la Conselleria d’Educació i Cultura
de la CAIB, respecte a l’escolarització d’immi-
grants, són les següents:

Cal deixar constància que les xifres són
prou significatives perquè es tenguin en
compte en el context específic de l’àmbit
escolar. En aquest sentit, la CAIB ha regulat
com cal atendre aquest tipus de població.

S’ha de fer referència, en primer lloc, al
Decret 125/2000, de 8 de setembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de l’educació infantil, l’educació primà-
ria i l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears.

En les disposicions generals (cap. I, art.
2.c) es posa ben de manifest quines han de
ser les finalitats, relacionades amb la diversi-

tat, a assolir en educació infantil i l’educació
bàsica obligatòria: «propiciar actituds solidà-
ries, no discriminatòries per raons de sexe,
edat, ètnia, religió, país, cultura, ni d’altres
trets físics, psíquics o socials, i fer de la
diferència un valor enriquidor i no un motiu
de rebuig»

Més endavant, en l’article 7, quan es trac-
ten els aspectes curriculars, s’especifica, entre

altres coses, que cal fer
adaptacions curriculars
per a l’alumnat amb
necessitats educatives
especials atenent, igual-
ment, l’alumnat que per-
tany a situacions socials,
econòmiques o culturals
desfavorables. També s’hi
fa esment en l’article 14,
tot parlant dels objectius
prioritaris.

Posteriorment, la Di-
recció General d’Ordena-
ció i Innovació regula,

en el Decret del Currículum, tant per a educa-
ció infantil (66/2001) com primària (67/
2001), diverses actuacions sobre el que dispo-
sa el Decret 125/2000, acabat d’esmentar.

Les activitats educatives s’han d’adequar a
les característiques evolutives dels infants i al
seu entorn sociocultural, com també a la
diversitat de l’alumnat. En les situacions edu-
catives de l’àmbit escolar han d’estar implícits
els valors que sustenten l’educació per a la
interculturalitat. El projecte curricular ha de
preveure la diversitat de l’alumnat, etc. En
aquest document també s’apunten les àrees
transversals i, lògicament, s’hi inclou l’educa-
ció intercultural. 
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També cal fer referència a l’Ordre del
Conseller d’Educació, de dia 27 de juny, de
regulació de l’ordenació i el funcionament dels
instituts d’educació secundària de les Illes
Balears, i d’elaboració i aplicació de projectes
d’intervenció educativa (PIE) per al curs 2001-
2002, on se senyalen diverses mesures i
estratègies organitzatives, curriculars i
pedagògiques per atendre millor la diversitat,
com el Pla d’acolliment de l’alumnat al princi-
pi de curs o els grups d’acolliment temporal
als alumnes d’incorporació tardana.

Finalment, també es pot fer referència al
que de forma específica s’indica en les
Instruccions de funcionament dels centres per
al present curs escolar: 

- Pla d’acolliment lingüístic i cultural. 
- Els tallers de llengua i cultura. 
- L’aula d’acolliment.

PROPOSTES

D’entrada s’ha de dir que, com en tota inter-
venció educativa, no hi ha un receptari
infal·lible per atendre l’ampla i complexa pro-
blemàtica de la multiculturalitat. A més, no s’ha
d’oblidar que els centres educatius –les aules–
són una micro societat on es reprodueixen els
esquemes socials als quals ens hem estat refe-
rint. Aspectes com llengua materna, currículum
seguit en el país d’origen, nivell socioeconòmic,
estructura  de la família, situació legal dels
pares… són algunes de les variables que ens
indiquen que no hi ha un únic model o perfil
concret d’atenció socioeducativa.

En aquest sentit –ja es pot endevinar al fil
del que s’ha anat explicant– cal fer un plante-
jament global o integral per a la integració

socioeducativa dels immigrants. Però alhora és
necessària la coordinació entre totes les admi-
nistracions per tal de sumar esforços i optimi-
zar al màxim els recursos. Cal afrontar la immi-
gració amb mesures flexibles, pluridisciplinars
i coparticipatives.

Moltes de les dificultats i problemes que
l’escola troba en l’acollida d’alumnat estan més
relacionats amb les condicions socials i fami-
liars que amb la identitat cultural o caracterís-
tiques ètniques. Cal, per tant, la intervenció i
el suport coordinat de les diverses institucions
públiques i fins i tot, d’altres entitats com les
ONG, els sindicats i les mateixes associacions
d’immigrants. 

Des d’aquesta perspectiva i des del
moment en què es fan necessàries tasques
educatives relacionades amb el context social,
amb la mediació familiar, la modificació de
conducta, etc. es fa necessària la intervenció
d’altres professionals especialitzats, com pot
ser l’educador social, el treballador familiar o
el mediador cultural. Lògicament aquesta
tasca s’haurà de desenvolupar en equip i de
forma coordinada.

Cal recordar també que l’educació intercul-
tural no consisteix únicament en el desenvo-
lupament de programes dirigits a determinats
grups aïllats de població, sinó que s’ha d’a-
dreçar a tota la població, inclosa la no mino-
ritària i la d’acollida. Són molt vàlides, en
aquest sentit, actuacions molt senzilles, dins
la mateixa aula, com les que proposa Hahiwara
(1998) per a la vida quotidiana.

S’ha d’insistir en la necessitat d’incorporar
l’educació intercultural en els plans de forma-
ció inicial del professorat. Aquesta formació ha
de tenir en compte, com a mínim: 
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- Metodologies específiques d’atenció a la
diversitat.

- Tractament de la interculturalitat des de
la transversalitat.

- Elaboració, desenvolupament i experi-
mentació de materials didàctics.

També és important proporcionar al profes-
sorat en exercici una formació específica per a
l’educació intercultural i que contempli la pos-
sibilitat d’afrontar aquesta formació en els
propis centres escolars. En aquest context
també cal insistir en la necessitat de donar
suport als docents proporcionant-los materials
didàctics adequats.

És important, en qualsevol cas, formar edu-
cadors capaços d’adaptar-se i readaptar-se a
situacions imprevisiblement canviants.

És necessari que hi hagi més recerca. Entre
les propostes dels organismes internacionals
s’esmenta la necessitat d’assignar un percen-
tatge a la recerca en l’àmbit del tractament de
les diferències culturals. Pel que fa a la nostra
comunitat, manca encara molta de feina en
aquesta línia. Comptam amb alguns treballs,
ben interessants per cert, però alguns dels
quals foren elaborats fa bastant temps i caldria
actualitzar-los, i d’altres són molt difícils d’a-
conseguir. 

El reconeixement explícit de les diferències
etnicoculturals a les quals pertanyen els alum-
nes implica, per altra banda, deixar-ne constàn-
cia en els documents elaborats pels centres i en
els mateixos continguts escolars. El planteja-
ment global del qual parlàvem també s’ha de
reflectir en els diversos documents dels cen-
tres: PEC, PCC, PGA i en tot el procés d’ensen-
yança-aprenentatge. Si es té en compte que els
projectes no poden ser estàtics, hauran de ser

flexibles i s’hauran de planificar a curt termini.
De fet, tothom s’hi ha d’implicar. Pel que fa als
objectius i a les estratègies són vàlids i prou
importants els que proposa l’Administració edu-
cativa. Després cal que cada centre els concre-
ti en funció de les seves particularitats. Cal
apuntar també que és necessari establir algun
tipus de criteri per garantir la distribució equi-
librada de l’alumnat immigrant en tots els cen-
tres sostinguts amb fons públics. 

Pel que fa als continguts, en principi, els
centres d’acollida de població immigrant
haurien de conèixer, com a mínim, els pro-
grames educatius del lloc d’on provenen els
alumnes. A més, s’haurien d’incorporar con-
tinguts referits a cultures diferents a les dels
llocs d’acollida a fi i efecte de propiciar el
desenvolupament de la competència multi-
cultural en l’alumnat.

Amb tot el que es diu, s’ha d’apuntar que
són igualment necessàries les adaptacions
curriculars sempre que contemplin: l’elabora-
ció de materials, l’adaptació de les programa-
cions, el temps i els espais per a la coordi-
nació del professorat. Pot ser útil, en aques-
ta línia, la consulta de materials, elaborats
des del mateix MEC (X. Lluch i J. Salinas,
1996 i N. Meroño, 1996, per exemple). Les
accions aïllades no resolen els problemes, cal
coordinació i treball en equip, no només en
el mateix centre sinó també entre centres i
amb altres entitats, institucions associa-
cions, etc. que treballen amb població immi-
grant.

Finalment, cal apuntar que l’educació inter-
cultural no es podrà desenvolupar plenament
sense canviar aspectes bàsics de la intervenció
socioeducativa entre els quals hi ha el paper
dels educadors. Cal cuidar el llenguatge quoti-
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dià, les expressions i sobretot les actituds dels
educadors cap el fenomen multicultural. A tra-
vés de la pràctica educativa es transmeten,
encara avui, excessius estereotips sobre les
persones que pertanyen a cultures diferents a
les pròpies.
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