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RESUM 
 
La societat multicultural implica el contacte entre grups diferents, contactes fortament 
condicionats per les percepcions intergrupals. Aquestes percepcions estan basades 
freqüentment en prejudicis socials o ètnics que es tradueixen en actiutds negatives. 
La immigració que a hores d’ara es produeix al nostre país provoca una situació 
multicultural que cal afrontar de manera preventiva per tal d’evitar les situacions 
problemàtiques derivades dels prejudicis i estereotips. 
Aquest treball analitza aquesta situació, dóna unes bases teòriques generals per a la seua 
comprensió i actuacions al respecte. I posteriorment profunditza analitzant el 
funcionament d’una ONG en concret: l’Associació “Crevillent Acull” d’aquesta 
localitat. Finalment i al si d’aquesta situació es proposen una sèrie de projectes 
interculturals dels quals es porten ja dos a la pràctica. 
Aquests dos projectes innovadors, tot i que s’han iniciat a l’inici del curs 2002-03 i 
encara estan realitzant-se, permeten albirar uns procediments i unes actuacions vàlides 
que hauran de seguir-se no sols per aquestes associacions de voluntariat, sinó pels 
poders públics compromesos. 
 
 
 
I  PART: L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
 
I.1.- INTRODUCCIÓ I RAONS D'ELECCIÓ DEL CAS 
 
Com a conseqüència del fenòmen de la immigració que està produïnt-se al nostre país 
en aquests darrers anys, han sorgit una sèrie de problemàtiques socials, econòmiques, 
culturals i educatives que en moltes ocasions desborda tant les previsions com els 
recursos dels que disposa l'administració pública i la societat en general per a fer-los 
front. 

 
Degut a aquestes mancances socials generades i que no 
cobreix cap institució pública, han sorgit algunes 
associacions amb un caràcter independent, de persones 
voluntàries i que ocasionalment mantenen vincles amb 
les institucions públiques, que realitzen un treball 
d'integració i d'interculturalitat amb el col.lectiu 
immigrant i que hem de reconéixer imprescindible en el 
món actual. 
 
El treball psicopedagògic en aquestes institucions 
quedaria emmarcat dins els àmbits educatius no 

formals (C. Coll). Concretament circumscrit a: 
!"Serveis i programes d'atenció educativa a adolescents, joves, adults i famílies 

immigrants en contextos no escolars. 
!"Programes de formació professional i laboral 
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!"Campanyes interculturals als mitjans de comunicació. 
 
Aquest àmbit, en el qual es treballa desde la voluntarietat presenta un camp d'estudi 
molt interessant, degut a la seua novetat, a la seua escassa implantació, al seu futur i 
sobretot a la necessitat que tenim de resoldre els reptes que presenta la interculturalitat i 
que sols podrem fer front d'una manera constructiva i  participativa. 
 
La psicopedagogia compta amb models teòrics generals, que entenc  es poden adaptar  
per a intervenir en aquest àmbit d'una manera apropiada i que contribuisca a la 
consecució de les finalitats d'aquests àmbits. 
 
 
I.2.- LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 
 
La presència, cada vegada més en el medi urbà, de comunitats diferents, el que podriem 
anomenar multiculturalitat (en sentit genèric), fa que unes i altres entren en contacte. 
Com es produeix aqust contacte? Què condicionants culturals i psicològics tenim per a 
acceptar la presència de l’altre en un espai comú?. 
En tots els processos de creació d’identitat, tant individual com grupal, és bàsica la 
definció, per contraposició, a “l’altre”; per tant, utilitzant els termes de la psicologia 
socials, es defineix l’endogrup per contraposició a l’exogrup i viceversa; i en aquests 
processos de reconeixement mutu apareixen els prejudicis (Allport). D’acord a la 
psicologia social, els prejudicids socials s’adquireixen des de la infantesa i es tradueixen  
en determinades actituds que es dirigeixen contra grups sencers. La concepció d’aquests 
grups es forma a partir d’estereotips. I  la modificació d’aquests prejudicis sols és 
possible mitjançant el canvi actitudinal. 
 
La psicologia social posa ènfasi en el paper del prejudici, en la creació del reforç de les 
identitats grupals. Segons Allport, la pertineça a endogrups és vitalment important per a 
la supervivència de l’individu, ja que la seua identitat individual actua en un marc 
psicològic i les identitats grupals en un marc social. El mateix autor assegura que, 
encara que no és imprescindible, la hostilitat contra exogrups ajuda a enfortir el nostre 
sentit de pertinença a l’endogrup. 
 
Així, el prejudici és un fenòmen intergrupal en el que es donen asimetries en 
l’explicació de les conductes positives i negatives dels membres de l’endogrup i 
exogrup: a l’endogrup, les conductes positives s’atribueixen per causes internes i/o 
estables, i les negatives per causes externes i/o inestables; en canvi, a l’exogrup es 
produeix el contrari. 
 
Quan en un context europeu, als darrers anys, es parla d’immigració, ens referim a la 
immigració econòmica procedent de països extracomunitaris. Immigració ens porta a 
parlar de multiculturalitat, malgrat els intents homogeneïtzadors d’alguns sector que 
pretenen negar la realitat diversa. Però en un context d’immgiració, aquest contacte 
sempre estarà condicionat per la posició de poder de la cultura –o cultures- dominant 
receptora. El contacte, per tant, serà sempre desigual i generarà conflictes i situacions 
problemàtiques. 
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Per a la solució d’aquests conflictes derivats de la realitat multicultural, és bàsic un altre 
concepte: el d’interculturalitat: d’intercanvi entre les cultures receptores i les cultures 
immigrants. 
 
A partir de totes les consideracions anteriors, la psicologia social explica la possibilitat 
del canvi actitudinal mitjançant diverses teories. En totes elles trobem uns elements 
comuns: 

- La importància de l’educació 
- La persuasió 
- La publicitat 

 
Metzger afirma que la modificació dels prejudicis sols és possible mitjançant 
l’assimilació amb el grup forani o la impugnació de la seua imatge adversa mitjançant la 
col.laboració autèntica, en condicions d’igualtat. Aquest és el punt de partida d’aquest 
estudi i projecte 
 
 
 
I.3. ASSIMILACIONISME, MULTICULTURALITAT, 
INTERCULTURALITAT 
 
Abans de seguir, convé realitzar l’aclariment dels conceptes anteriors, que van a ser 
d’ús freqüent posteriorment i van a condicionar els models teòrics que s’utilitzaran. 
La simple dessegregació, la simple posada en contacte de diverses cultures, la podem 
relacionar amb la perspectiva assimilacionista. Aquesta perspectiva, en el sentit més 
dur, implica una ceguesa davant les diferencies existents entre diversos grups, és una 
perspectiva basada en el principi “tots som iguals”.  En la pràctica ens trobarem amb 
una desparició de les cultures diferents de la dominant. 
Una altra manera de plantejar l’assimilacionisme és aquella segons la qual no solament 
es reconeix la diferència entre els grups, sinó que a més se’n fa un judici de valor 
plantejant la superioritat d’uns grups o cultures sobre d’altres i fins i tot negant les 
possibles semblances o complementarietats. 
Aquesta divisió entre cultures “superiors”i “inferiors” porta, a parlar de dèficits, i 
també de la necessitat d’una educació compensatòria per a pal.liar els dèficits dels 
membres dels grups “més mal capacitats”, una educació que, per descomptat, es farà 
sobre continguts propis de la cultura dominant i que conduirà a l’augment de la 
desigualtat i en el pitjor extrem a la segregació (J-M. Muñoz). 
 
Algunes perspectives pluralistes o multiculturalistes poden conduir a problemes similars 
als que planteja l’assimilacionisme. L’atmosfera pluralista pot tenir efectes positius, ja 
que afirma el valor de totes les cultures i no augmenta les diferències d’estatus entre 
elles, i pot portar, per tant a un augment de l’autoestima dels grups minoritaris. Però 
alhora pot afavorir la separació i l’aïllament entre elles si el reconeixement de la 
divesitat s’acompanya d’una diferenciació excessiva que impossibilita la interacció de 
les cultures. La conseqüència de tot això podria ser, com en el cas anterior, l’aparició de 
guetos. 
 
Les dues perspectives anterior comparteixen la consideració de que les minories no 
poden aporar res a una societat que es considera superior a la resta. L’educació 
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intercultural,  s’oposa a l’assimilacionisme i al multiculturalisme; els defensors de la 
interculturalitat , tot i que participen igualment d’una actitud relativista, rebutgen tant 
les actituds que neguen les diferiències i els conflictes entre els grups com aquells que, 
en nom de la defensa de l’heterogeneïtat absoluta dels grups, els porten a l’aïllament i la 
separació. 
“Qui diu interculturalitat diu necessàriament, donant tot el sentit al prefix inter, 
interacció, intercanvi, reciprocitat, solidaritat objectiva. També diu, donant el ple sentit 
al terme cultural, reconeixement dels valors, de les formes de vida, de les 
representacions simbòliques a les quals es refereixen els éssers humans, els individus o 
les societats, en les seues relacions amb d’altres i en la seua aprehensió del món”.  
(Rey 1974) 
Així, els ojectius de l’educació intercultural seran (Hewstone i Brown):Construir la 
interculturalitat mitjançant l’afirmació de la pròpia cultura, però adoptant una 
perspectiva relativista, qüestionant-la i sense exloure les altres. 

- Afirmar la igualtat de les aportacions de cada cultura al medi cultural comú en 
un marc de no-aïllament. 

- El coneixement i la comprensió de les diferències tant com de les semblances 
entre els grups, com aforma de reducció dels prejudicis. 

 
 
 
I.4.- OBJECTIU DEL PROJECTE 
 
Realitzar un estudi participatiu sobre les activitats de solidaritat, sensibilització, 
intervenció i assistència que realitza un associació de voluntariat de Crevillent, 
focalitzant-lo en les tasques psicopedagògiques,  a l’àmbit de la immigració 
extracomunitària. 
A partir d’aquest estudi, realitzar propostes concretes d’actuació basades en el treball 
cooperatiu amb la resta de participants en l’associació i posar alguna d’elles en pràctica 
per tal de comprovar la seua viabiliats i efectivitat. 
 
 
 
I.5.- MODEL TEÒRIC DEL PROJECTE 
 
I.5.1 Referent a la investigació 
 
Aquest projecte procura combinar el treball etnogràfic qualitatiu amb una 
metodologia participativa i reflexiva. En lloc de limitar-se a “estudiar” una ONG, 
pretén aprofundir en els nous fenòmens interculturals junt amb la pròpia associació de 
voluntariat i d’aquesta manera estimular processos d’autoestudi, autoavaluació i reflexió 
per la pròpia ONG i al si d’aquesta. 
 
Així, la informació obtinguda per entrevistes, converses i observacions participants 
(procediments clàssics de la investigació qualitativa) és analitzada i remesa directament 
als subjectes dels quals procedeix, mitjançant una sèrie de reunions semiestructurades. 
Amb açò, es pretén no sols transmetre el resultat obtinguts per a sotmetre’ls a la 
discussió dels interessats, sinó alhora, compartir una metodologia d’anàlisi i avaluació 
del voluntariat com a praxi intercultural. 
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I.5.2.- Referent al model cultural 
 
Referent als models pluriculturals exposats a l’apartat anterior. Aquest projecte vol 
situar-se d’una manera inequívoca en els postulats interculturals citats. 
Model intercultural que possibilite la convivència i enriquiment mutu de tots els grups 
socials i superador dels estereotips i prejudicis socials existents. 
És per això, que al llarg de tot el projecte, serà una constant la preocupació per 
l’establiment de vincles i interaccions intergrupals, des del punt de vista del respecte 
mutu i sense renunicar a priori als trets culturals de cada grup. 
 
 
I.5.3. Referent al model educatiu 
 
Els projectes i activitats d’aprenentatge que es plantegen al llarg d’aquest treball 
decansen en el següents models teòrics: 
 

- Model ecològic-sistèmic (Bronfenbrenner). El treball del psicopedagog/a i 
de l'associació en la que s'emmarca aquest treball no ha de centrar-se 
exclusivament sobre l'immigrant (integrar-lo a una nova cultura, llengua,...), 
sinó des del seu microsistema més proper: família, fins a  l'exosistema: 
normes socials, legals, prejudicis,... 
Es a dir, hen d'entendre aquesta actuació des d'un punt de vista interactiu i 
contextual: No és l'immigrant com a individualitat qui té la responsabilitat 
de la situació d'inadaptació que pateix, sinó la interacció existent entre ell i el 
context social en el que es desenvolupa. Es per això que les accions que es 
proposaran per a la seua integració no aniran centrades exclusivament sobre 
la seua persona, sinó que també aniran dirigides a la societat que l'acull. 
 

- L'enfocament de psicologia social proposat per Vigotsky i pel qual el 
desenvolupament és subsidiari de les inteaccions socials que s'estableixen. 

 
- Enfocament constructivista. Com a forma d'aprenentatge compartit, on els 

propis subjectes prenen consciència de la nova situació, no d'una forma 
dirigida i coactiva sinó participativa i compartint significats. Partint de les 
pròpies experiències, de manera que l'aprenentatge siga significatiu i fruit de 
les interaccions que estableix l'individu amb altres individus i amb l'entorn i  
aconseguint  així que els canvis que es van produint siguen duradors. 

 
- La perspectiva social en l'educació d'adults de Paulo Freire. 

 
- Multidisciplinarietat. Aquesta actuació hem d'entendre-la des d'un punt de 

vista multidisciplinar, on aniran apareixent per a la seua realització diversos 
professionals que aniran aportant diverses perspectives i un treball 
col.laboratiu que permeta la consecució dels objectius d'una manera global i 
no parcel.lària. 

 
 
 



Pràcticum 2.                            Projecte: Associacions acollidores d’immigrants. Propostes d’intervenció 
Curs 2002-03, 1r semestre                     Josep-Julià Jiménez Garcia                                              Pàg.: 9 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I.6.- DENOMINACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT  
  
La institució analitzada es diu "CREVILLENT ACULL" , pertany a un àmbit educatiu 
no formal. Allò que C. Coll diferencia com a "altres pràctiques educatives" i que X. 
Úcar com a "acció social" del tercer sector (organitzaciopns que no persegueixen lucre 
personal, sinó la millora generalitzada de la qualitat de vida). 
 
 
I.7. CARACTERITZACIÓ DEL CONTEXT D'INTERVENCIÓ 
PSICOPEDAGÒGICA 
 
I.7.1. Tipus d'institució 
 

La institució  "CREVILLENT ACULL". 
Els seus antecedents daten de l'any 1997 en que un grup 
de persones decideixen, al si de "Càrites Parroquial" 
formar un grup que donara un suport assistencial al 
col.lectiu d'immigrants que ja en aquella època 
començava a ser nombrós i en el que es detectava una 
sèrie de problemes, bàsicament: 
!"habitatge 
!"Laboral (falta de treball) 

!"Administrativa (falta de "papers") 

Models teòrics 

Referent a la  
investigació 

Referent al  
model cultural

Referent al 
 model educatiu 

Combinació d’un treball 
etnogràfic qualitatiu 
amb una metodologia  
participativa i reflexiva 

Intercultural 
Ecològic-sistèmic 
Psicologia Social- Vigotsky 
Enfocament constructivista 
Perspectiva Social- Freire 
Multidisplinarietat 
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!"Integració social 
!"Desconeixement de les nostres llengües (col.lectius africans i de l'europa de l'est) 
!"Usos socials, religiosos, alimentaris,.... diferents als nostres. 
!"Escolarització de llurs fills i filles. 
 
L'any 2000 realitzen els primers contactes amb la xarxa "ACOGE-ACULL" que ja 
comptava amb una certa implantació a les nostres comarques veïnes. 
Fa sols uns mesos el grup inicial, que ja s'havia estructurat de manera més efectiva i al 
que ja pertanyien professionals  de diverses disciplines van decidir desvincular-se 
orgànicament de Càrites i constituir-se com a una associació pròpia i independent, sols 
vinculada a la xarxa "acoge-acull" 
 
Al realitzar les primeres entrevistes me n'adone que aquesta institució encara es troba en 
un estat inicial i amb algunes mancances estructurals i organitzatives, per la qual cosa 
em proposen que em dirigisca (ja es contemplava al pla de treball) a la institució 
"ELCHE ACOGE", per tal d'aprofundir l'estudi, ja que compta amb major experiència i 
amb un equip de professionals i voluntaris més ampli i consolidat.   
 
Efectivament, a Elx, capçalera de la nostra comarca, funciona l'associació "Elche  
acoge", que amb una organització i estatus d'ONG, cobreix molts més objectius dels 
estrictament assitencials i de primera necessitat. 
 
 
 
I.7.2. Finalitats de la institució 
 
 
L'objectiu general de les institucions "acull" i d'acord als seus estatuts és "afavorir la 
integració dels immigrants en la societat d'acollida i la promoció de la interculturalitat, 
entesa aquesta com la relació positiva de comunicació entre diverses cultures que 
coexisteixen en un mateix marc geogràfic." 
És a dir, s'intenta portar a la pràctica, de manera organitzada i conscient, un ideal de 
solidaritat i de justícia universal. Darrere d'aquest valor de la solidaritat està una 
concepció de individual i de la societat que posa en primer lloc la dignitat de la persona.  

 
Com a objectius més específics, es consideren: 

- La defensa dels drets laborals, 
socials o d'altra mena de les 
persones immigrants. 

- Informació, orientació i 
assessorament que possibilite a les 
persones immigrants la seua 
inserció, o reinserció a la nostra 

societat. 
- Facilitar a aquestes persones l'accés als serveis d'assistència social, jurídics, 

sanitaris, de vivenda, educatius, culturals, d'oci, etc. 
- Promoure asssociacions d'immigrants per tal que de manera autònoma 

assumisquen el protagonisme de la seua acció. 



Pràcticum 2.                            Projecte: Associacions acollidores d’immigrants. Propostes d’intervenció 
Curs 2002-03, 1r semestre                     Josep-Julià Jiménez Garcia                                              Pàg.: 11 
 
 

 

- Donar a conéixer a l'opinió pública la situació de l'immigrant mitjançant 
qualsevol mitjà de comunicació, generant així vies de solidaritat. 

- Promoure la coordinació i col.laboració dels distints organismes i 
associacions que s'interessen per aquesta realitat. 

- Mantenir vincles amb d'altres associacions territorials, per tal de mantenir 
informació i coordinació. 

 
 
 
I.7.3. Destinataris del servei 

 
Com ja s'ha dit, els destinataris de l'acció d'aquestes institucions són els col.lectius 
d'immigrants, entesos com a persones provinents d'altres estats distints a l'espanyol, o bé 
d’estats “extracomunitaris” que és com solen anomenar-se actualment. 
 
D’acord al cens elaborat en maig de 2002 per la regidoria de benestar social de 
l’ajuntament de Crevillent, els immigrants residents a aquesta localitat  (prescindint de 
la legalitat de la seua situació és la següent): 
 
Procedència  
Nord d'Àfrica 872 
Àfrica Central 27 
Sudamèrica 96 
Àsia 15 
Europa Est 271 
TOTAL 1281 
     
 
 
 
D’altra banda, si considerem que la població de fet de Crevillent és de 25.765 habitants, 
ens dóna un percentatge d’immigrants del 4,91 %  
 
 
Procedència  
Autòctona 25765 
Immigrant 1281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nord d'Àfrica
Àfrica Central
Sudamèrica
Àsia
Europa Est

 

Relació dels immigrants respecte de 
la població total

95%

5%

Autòctona
Immigrant
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I.7.4.- RECURSOS ECONÒMICS 
 
Els recursos econòmics amb què compten les associacions provenen de: 
 
#" Les quotes dels socis. 
#" Les subvencions, publiques (bàsicament municipals o de la Conselleria de Benestar 

Social)  o privades. 
#" Les donacions. 
 
La totalitat d'aquests recursos es dediquen, d'una banda a donar resposta a les necessitats 
dels col.lectius d'immigrants, i d'altra, a accions com la informació, la sensibilització i 
les trobades de caràcter intercultural entre els immigrants i les persones de la pròpia 
localitat. 
 
Crevillent acull no té un local propi i actualment desenvolupen les seues accions en un 
local cedit per la família d’un dels membres de l’associació. 
 
Elche acoge desenvolupa la seua activitat a un local de propietat municipal situat al casc 
antic de la ciutat. 
 
 
 
I.7.5.- RECURSOS HUMANS 
 
La característica fonamental d'aquestes institucions és el caràctes voluntari de les 
persones que en formen part. 
Són voluntaris que de manera solidària i desinteresada, col.laboren en aques projecte 
comú i fan possible el desenvolupament de les accions i projectes esmentats 
anteriorment. 
 
Aquests voluntaris i voluntaries presenten diferents graus d'implicació i responsabilitat: 
 
#" Persones associades que col.laboren econòmicament amb una quota. 
#" Persones sense formació específica que col.laboren en tasques generals de l'àrea 

social (donar allotjament, facilitar un treball provisionalment, facilitar roba, 
activitats interculturals: tallers de cuina,...) 

#" Persones amb formació específica que participen en les diferents àrees d'actuació: 
#" Advocats (2) 
#" Treballadora social (1) 
#" Mestres (2) 
#" Psicopedagoga (1) 
#" Sanitaris (1) 

 
Aquests professionals disposen d’un horari setmanal que permet cobrir el funcionament 
mínim de l’associació: 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Advocat De 8 a 10  De 8 a 10   
Treb. soacial De 8 a10   De 8 a 10  
Mestres  De 7 a 9   De 7 a 9  
Psicopedagoga  De 7 a9    
Sanitari   De 8 a10   
 
Les tasques administratives són realitzades pels membres de la junta directiva de 
l’associació. 
 
 
 
 
I.7.6. Organigrama de la institució 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
I.7.7. Situació del psicopedagog en l'organigrama i relació amb altres professionals 
 
 

CREVILLENT-ELX ACULLEN 

Assemblea  
general 

Junta directiva Equip de  
coordinació 

És l'órgan de 
màxima 
representació, on es 
debaten i decideixen 
els aspectes 
fonamentals de 
l'organització. Està 
formada per totes les 
persones que tenen 
l'estatus 
d'associades. Es 
reuneix com a 
mínim dues vegades 
a l'any. 

Està formada pel 
president/a, el 
secretari/a, el 
tresorer/a, i dos 
vocals elegits per 
l'assemblea. Es 
l'órgan responsable 
de posar en marxa 
les decisions de 
l'assemblea, 
gestiona els 
recursos de 
l'associació, manté 
la representativitat 
davant d'altres 
institucions 
privades o 
públiques. 

ÀREA SOCIAL:  
Servei d'acollida i 
allotjament. 
Servei jurídic. 
Atenció a menors. 
Promoció de la salut. 

ÀREA DE 
PROMOCIÓ: 
Promoció cultural i 
educativa de nens i 
joves. 
Promoció socio-
laboral. 
Promoció cultural 

ÀREA DE 
FORMACIÓ I 
CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL: 
Convivència 
intercultural. 
Centre de Recursos

Voluntaris i 
Professionals 
específics: 
Treballadores 
socials 
Mestres 
Psicopedagoga 
Advocats 
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D'acord a l'organigrama anterior i al quadre següent, s'expressa la situació del 
psicopedagog d'acord a les seues funcions i les relacions que manté amb altres 
professionals 
 
ÀREA EN QUE S'ACTUA RELACIÓ AMB D'ALTRES 

PROFESSIONALS 
Àrea social Advocat 

Treballadora social 
Metges 

Àrea de promoció 
Cultural i educativa de nens i 
joves. 
Socio-laboral. 
Cultural i educativa d'adults. 

Mestres 
Monitors de temps lliure 

Àrea de formació i convivència 
intercultural 

Mestres 
Monitors de temps lliure 

 
 
 
I.8.- ACTUACIONS QUE ES REALITZEN A L’ASSOCIACIÓ 
 
 
I.8.1. Àrea social 
 
El treball en aquesta àrea té com a objectiu la millora 
de la situació dels immigrants respecte de les seues 
necessitats socials bàsiques. En concret, se segueixen 
els següents programes: 
 
#" Servei d'acollida: s'encarreguen de la primera 

atenció a l'immigrant i que siés necessari es 
derivarà posteriorment a altres programes. 

#" Suport a l'allotjament: es dedica a afavorir l'accés 
a l'allotjament i el manteniment d'un habitatge 
digne. 

#" Servei jurídic: té per objecte la normalització jurídica i documental dels immigrants, 
així com donar-li suport amb tot allò relacionat amb aspectes legals. 

#" Promoció de la salut: realitzant campanyes de concienciació i derivant els 
immigrants a la sanitat pública quan siga necessari. 

#" Atenció a menors: dedicat al manteniment de pisos d'acollida per a menors en 
situació de desempar. 

 
 
 
 
 
I.8.2.- Àrea de Promoció 
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El seu objectiu és potenciar els recursos dels immigrants per tal d'afavorir la seua 
integració. Se segueixen els programes següents: 
 
#" Promoció cultural i educativa de nens i joves immigrants: s'encarrega de la 

intervenció a les escoles, suport extraescolar, etc. 
#" Promoció sociolaboral: té per objecte la millora de la situació laboral dels 

immigrants mitjançant la formació o el suport a iniciatives d'autoocupació. 
#" Promoció cultural dels adults immigrants: es dedica fonamentalment a les classes de 

llengua i cultura espanyola i al desenvolupament de les habilitats socials. 
 
 
I.8.3.- Àrea de formació i convivència intercultural 
 
Té com a objectiu fomentar el coneixement i intercanvi entre cultures. Hi ha els 
programes següents: 
 
#" Formació: s'encarrega de la capacitació dels voluntaris i professionals que treballen 

amb els immigrants. 
#" Sensibilització: Té per objectiu donar a conéixer 

a la societat la realitat del fenòmen migratori, 
promovent valors, denunciant realitats i 
reivindicant actituds de reconeixement, respecte i 
intercanvi cultural. 

#" Convivència intercultural: es dedica a la creació 
d'espais que afavorisquen l'intercanvi, 
coneixement i trobada entre cultures. 

#" Centre de recursos: s'encarrega d'arreplegar, elaborar i difondre materials de suport 
i de sensibilització. 

 
 
 
 
I.9.- CARACTERITZACIÓ DE LES FUNCIONS I TASQUES 
PSICOPEDAGÒGIQUES QUE ES PORTEN O PODEN PORTARSE A 
TERME 

 
El quadre que presente a continuació conté en la 
primera entrada les tasques que actualment realitza la 
psicopedagoga de la institució, mentre que en l’altra 
figura un seguit de tasques que també entrarien a la 
seua competència però que per diverses causes, 
bàsicament derivades de la falta de temps i dedicació 
provocada per que és l’única persona que es dedica i a 
més en el temps parcial derivat de la voluntarietat 
(quan s’acaba el seu horari laboral) del càrrec. 
 

 
Funció Activitats que es realitzen Activitats que no es 

realitzen 
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a) Assessorament i 
coordinació amb la resta 
de professionals en el 
moment de l'acollida 

 

!"Participar en un treball 
interdisciplinar amb els 
altres professionals que 
concrete un pla 
d'acollida per a cada 
cas, atenent als seus 
factors personals (edat, 
escolarització prèvia, 
llengua i país 
d'origen,...)  

 

 

b) Assessorament i 
coordinació amb els 
voluntaris de les tasques 
educatives i culturals 
amb els immigrants: 

 

!"Assessorar i coordinar 
les diferents tasques 
educatives directes que 
es duguen a terme amb 
les persones immigrants, 
fonamentalment les 
classes de llengua per a 
aquells que no la 
coneixen.  

 

!"Planificar activitats 
interculturals que desde 
el respecte mutu 
faciliten la integració 
dels col.lectius 
immigrants a la nostra 
societat, com per 
exemple: 

!"Organitzar al propi local 
activitats conjuntes de 
costura, cuina, dibuix, 
etc. amb la col.laboració 
de les persones 
voluntàries. 

!"Realització 
d'exposicions de fotos, 
cartells,... 

 
c) Assessorament i 

coordinació amb els 
centres educatius de la 
localitat: 

 

!"Contactar amb els 
centres educatius de la 
localitat,  per tal de 
planificar activitats 
conjuntes  que 
afavorisquen la 
realització dels 
continguts transversals 
que venen al cas 
(solidaritat, respecte 
pels altres, respecte per 
les diferències,...)  

!"Col.laborar amb el 
Servei Psicopedagògic 
Escolar (l'EAP que es 
diu a Catalunya) en 
aquells casos que  poden 
desconéixer  la situació 
de precarietat 
administrativa que 
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pateix aquest col.lectiu: 
!"Escolarització dels 

fills/es d'aquestes 
persones. 

!"Necessitats educatives 
que poden presentar. 

!"Absentisme que poden 
presentar. 

 
d) Intervenció en altres 

associacions i àmbits 
socials: 

 

 !"Facilitar la inclusió dels 
immigrants en 
associacions esportives, 
de veïns, corals, 
culturals, etc. d'acord als 
seus gustos i interessos. 

!"Facilitar que la població 
de Crevillent tinga accés 
a la cultura dels diversos 
col.lectius d'immigrants: 
conferències, 
exposicions 
audiovisuals, pel.lícules, 
jornades culinàries, 
balls, cançons,... 

 
e) Intervencions en 

l'Administració  
Municipal. 

 

!"Particicipar amb les 
regidories d'educació, 
cultura i benestar social, 
per a la realització 
d'activitats conjuntes de 
suport a les famílies en 
particular i a l'associació 
en general. 

 

 

f) Participació en la 
projecció externa de 
l'associació i de les 
seues finalitats. 

 

 !"Organització 
d'exposicions 
fotogràfiques, de 
dibuixos, de 
manualitats,.. realitzats a 
la pròpia associació. 

!"Organització de 
conferències, 
col.loquis,... 

!"Organització de la festa 
anual intercultural. 

 
g) Participar al Consell 

Municipal per la 
Integració. 

 Aquest Consell es va crear 
l'any passat a Crevillent i en 
ell estan representats: 
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 !"Administració 
municipal (partits 
polítics de govern i 
oposició) 

!"Associacions que 
col.laboren en la 
integració dels 
immigrants. 

!"Associacions 
d'immigrants. 

 
h) Orientació professional 
 

Hem d'anar en compte en 
no interferir amb la tasca 
d'altres professionals que 
tenen directament aquesta 
competència. Per això 
aquesta funció es realitza 
amb les persones que ja 
estan fora de l'àmbit 
educatiu (majors de 16 
anys). A aquestes persones 
se'ls orienta de diverses 
maneres: 
!"Informant dels Cicles 

Formatius existents i 
Programes de Garantia 
Social 

!"Informant dels cursos de 
formació dels sindicats i 
de l'administració. 

!"Informant de les 
propostes muncipals 
d'Escoles-taller i 
similars. 

!".... 
 

 

 
 
 
I.10.- AVALUACIÓ I CONCLUSIONS PROVISIONALS DE 
L’APARTAT  PRIMER 
 
Una vegada hem realitzat una anàlisi i estudi del funcionament de l’àmbit que estudiem, 
tant en les seues vessants generals com específiques del psicopedagog, convé extraure 
unes conclusions que puguen servir d’inici de l’apartat segon en el que realitzarem 
propostes concretes d’actuacions. 
 
 
I.10.1.- Avaluació de la tasca que realitza l’entitat i el psicopedagog. 
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Per a realitzar una avaluació de la tasca que realitza l’entitat, he seguit  les fases del 
procés d’avaluació que figuren al mòdul 2 “Avaluació i optimització dels programes 
educatius” (José Sáez) de l’assigantura de l’UOC “Avaluació de Programes, Centres i 
Professors”. 
Com que la finalitat no és l’anàlisi de la metodologia emprada en aquesta avaluació, 
faré una descripció de les dues primeres fases i posant més émfasi a la tercera. 
 
PRIMERA FASE 
 

!"Definició de les preguntes principals que 
l’avaluació ha de respondre. La finalitat és 
aproximar-nos a la resposta de les preguntes:  
- Respecte de l’Associació: fins a quin punt 

l’Associació “Crevillent acull”  aconsegueix 
els objectius que es proposa inicialment? És 
millorable el seu funcionament? De quina 
manera? 

- Respecte del psicopedagog: S’acompleixen 
els objectius que té assignats? Quines dificultats s’hi troben? 

 
!"Dissenny de l’avaluació. L’avaluació (de model qualitatiu) es fonamentarà en 

l’anàlisi i interpretació d’entrevistes tant als voluntaris que hi participen  i 
enquestes (mestres, assistents socials, psicopedagog, com als immigrants) i en 
l’observació directa.  

 
 
SEGONA FASE 
 

!"Recollida de la informació 
o dels voluntaris. Es tracta d’obtenir resposta a les següents preguntes: 

!"Perquè col.labora altruistament en aquesta institució? 
!"Quines són les funcions que desenvolupa i les que podria 

deenvolupar si pogués? 
!"Quins mitjans (econòmics, temporals,...) necessitaria? 
!"L’organització de la institució i la relació entre els seus 

components, permet realitzar millores tal com es detecten? 
!"Com és la relació amb d’altres institucions públiques i privades? 
!"Creu que els immigrants reconeixen l’esforç i dedicació que 

realitza? 
o Del psicopedagog. A més de les qüestions anteriors: 

!"La relació que té amb la resta de participants en l’associació és 
d’expert o col.laborativa? 

!"Hi ha funcions que no arriben a realiltzar-se. A què es deu? 
!"Com són les relacions amb altres àmbits psicopedagògics que 

també intervenen en la situació de la immigració i la 
interculturalitat (educatius, ajuntament,...)? Hi ha conflictes de 
competències? Col.laboració? 
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!"Fins a quin punt és important en la institució la tasca del 
psicopedagog? Quines s’acompleixen amb major facilitat, i amb 
menys? 

o Dels usuaris:  
!"Motius pels que van a l’associació d’acollida. 
!"Expectatives inicials. 
!"Grau de satisfacció que mantenen amb els seus serveis. 
!"Quins aspectes destacarien com a de millor funcionament i quines 

mancances detecten i els agradaria que 
pogués oferir l’entitat? 

!"En quina mesura l’associació els ajuda a 
coneixer millor la nova societat en la que 
estan inserint-se i possibilita i oferereix 
vies de coneixement mutu? 

o Observació i consulta de dades: 
!"Assistència: Persones que assisteixen, 

temps durant el que assisteixen a les 
classes. Serveis de l’associació que més 
s’utilitzen. 

!"Metodologies educatives que es fan servir. 
!"Grau de participació dels immigrants en les activitats. 
!"Utilització dels canals que ofereix l’associació i d’altres 

alternatius. 
 
TERCERA FASE. PROCESSAMENT I INTERPRETACIÓ  DE LA INFORMACIÓ 
 
Com a conseqüència del procés anterior de recollida d’informació, opinions, etc., 
podem realitzar la següent avaluació sobre la consecució de les finalitats de l’entitat: 
 
Des d’un punt de vista quantitatiu, l’associació  no té una importància percentual en la 
relació amb el col.lectiu immigrant . També és cert que aquesta intervenció es comprova 
dels cursos anteriors a aquest que es consolida i va ampliant-se progressivament. 
L’assistència als serveis que ofereix l’associació es realitza en major percentatge pels 
col.lectius hispanoamericans i de centre-est-Europa que africans. Aquest darrer 
col.lectiu presenta inicialment majors reticències a acudir a la institució. 
És habitual que les persones que utilitzen algun servei de l’associació  porten també  a 
d’altres amics o familiars  a les classes de llengua o als serveis que s’hi donen 
(assistencials, legals). 
Com es tracta d’adults, un dels problemes que té la tasca 
educadora és la continuïtat. En efecte, en moltes ocasions 
els adults que acudeixen a les classes, han de deixar-les 
perque troben algun treball que els dificulta l’assistència. 
Això comporta una certa dificultat de programació i la 
sensació als educadors d’estar sempre a l’inici del procés. 
Els voluntaris, ho són des de varios cursos anteriors, la qual 
cosa fa que l’experiència acumulada vaja consolidant el  
model organitzatiu i d’intervenció.  
Una queixa generalitzada que tenen els voluntaris és la falta 
de suport institucional. Es queixen dels pocs ajuts que 
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reben, ja siguen materials com de reconeixement de la tasca que desenvolupen. 
Consideren que un suport més decidit els permetria assolir amb major facilitat els 
objectius que s’hi persegueixen. 
Un dels problemes més importants que comenta la psicopedagoga es refereix a les 
interferències que es produeixen ocasionalment amb d’altres institucions educatives Per 
exemple: 

- Quan ha d’escolaritzar-se algun fill-a d’algun immigrant, hi ha ocasions en 
que els criteris que aplica la Comissió Municipal d’Escolarització, són molt 
estrictes i es provoquen algunes disfuncions (separació amb algun altre 
familiar, matriculació lluny de l’adreça, concentració d’immigrants en 
determinat col.legi,...). Quan ha intervingut la psicopedagoga de l’Associació 
(extraoficialment) fent veure el seu criteri, no se sol entendre i se sol seguir 
uns criteris burocratitzadors. 

- Als Instituts, solen posar també moltes dificultats a l’hora d’admetre un 
immigrant en un ensenyament no obligatori: mòdul formatiu o Programa de 
Garantia Social. Abans d’admetre’l volen la regularització de tots els 
documents. 

També es queixa de la poca funcionalitat que té, bàsicament per motius polítics,  el 
Consell Municipal per la Immigració: es convoca molt poques vegades i normalment 
quan ha hagut un problema d’ordre públic atribuït als immigrants. 
Els mestres voluntaris posen un gran interés en la seua tasca, realitzen bàsicament un 
treball lingüístic que intenten inserir (no conseguint-ho sempre) en models interculturals 
i sobretot significatius. Els adults que hi assisteixen es veu que van contents perquè les 
classes són participatives i se n’adonen del propi progrés en l’aprenentatge. 
He estat parlant amb els mestres i la psicopedagoga i preguntant-los perquè fan les 
classes sols de llengua espanyola i no de català. És un dilema que tenen, volen fer-ho 
també, però no saben encara la manera de fer-ho. 
A nivell social, l’associació és poc coneguda per la gent “autòctona”. I quan es coneix, 
no sempre es reconeix la seua tasca. De vegades hi ha dubtes i en algun cas reticències a 
la seua existència. Aquestes actituds són indicadores de la importància que s’ha de 
donar a les activitats formatives-informatives a la resta de la societat i conjuntes, de 
manera que es puga començar a crear uns lligams entre les diferents cultures. 

 
En resum, crec que aquesta associació realitza una 
tasca molt important i que afavoreix els processos 
d’integració dels immigrants en la nostra societat. 
L’assoliment del seus objectius és parcial. Falta  el 
desenvolupament d’un procés intercultural que 
contemple no sols la integració (que sempre 
produeix assimilacionisme). Així, es realitzen (de 
moment, ja que són conscients d’aquesta situació i 

intentaran corregir-la) solament actuacions amb els immigrants; caldria que l’associació 
s’obrís a la resta de la localitat, de manera que mitjançant activitats conjuntes es produís 
un aprenentatge mutu, una situació empàtica, un contacte cultural que fos enriquidor per 
a tots. Per a realitzar tot això els cal la col.laboració d’altres institucions: Ajuntament, 
Centres Educatius, Centre d’Adults, Associacions de Veïns,... de manera que es puguen 
crear canals de comunicació i activitats conjuntes amb d’altres col.lectius com a forma 
òptima d’iniciar un procés intercultural i no exclusivament d’integració que porte a una 
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reflexió i anàlisi de les diferents cultures d’una manera tolerant, permeable i alhora 
crítica. 
 
 
I.10.2.- Conclusions generals de la tasca de l’associació  
 
Una vegada hem analitzat  i avaluat el funcionament d’una associació que es dedica a 
l’atenció dels immigrants i de comprovar fins a quin punt s’acompleixen els objectius 
d’integració i/o interculturals, convé realitzar una generalització al voltant de les ONG, 
la interculturalitat, el paper dels estats i la societat. 
 
Durant molts anys les associacions de voluntariat i les ONG han estat considerats actors 
subsidiraris dels fenòmens migratoris i de desenvolupament. És a partir de la darrera 
dècada del segle XX que aquestes associacions adquireixen un important  protagonisme 
social que  mai no havien tingut. 
Aquest auge de les ONG coincideix amb una certa crisi del que s’autoanomena “estat 
del benestar” per part dels estats (transnacionals)  neo-liberals. És en aquest context on 
les ONG estableixen unes xarxes horitzontals que recuperen el protagonisme social de 
base, perdut d’ençà que va començar a sustituir-se “l’utopia del 68” per l’acomodació 
produïda un parell de dècades després.  
Aquest reviscolament social està produint un efecte paradoxal: és en moltes ocasions el 
propi estat neo-liberal qui a base de determinades subvencions puntuals aconsegueix 
uns serveis que li permeten desvincular-se de determinades problemàtiques socials 
privatzant-les i en tot cas “aprimant” la despesa pública  (I. Ramonet). 
D’altra banda, i analitzant les seues activitats, s’observa que amb el qualificatiu 
d’intercultural, es procura la major part de les vegades, un aprenentatge de la llengua 
espanyola com a instrument d’integració del estrangers immigrants. Són també els 
propis immigrants els que consideren que l’accés a l’habitatge, la informació i 
assessorament legal comporta l’aprenentatge previ de la llengua d’acollida: consideren 
que és aquesta l’instrument comunicatiu previ i essencial que possibilita la interacció 
social en la vida quotidiana. 
Però hem de posar atenció a que no sembla que l’equació: adquisició de la llengua 
igual a integració social haja de romandre inqüestionada, per tant que el domini dels 
aspectes verbals de la comunicació no assegura, per ell mateix, el coneixement i ús de 
les claus simbóliques que defineixen el context sociocultural, necessari  per a una 
“relativa” integració. Naturalment, parlar de “plena” integració resultaria, a més 
d’utòpic, perillós des del punt de vista de la interculturalitat que ho entendria més com 
un procés d’absorció o d’assimilació (Garcia Castaño / Granados) . 
 
Com a conclusió de tot el que acabe d’exposar, hauriem 
de dir que la tasca intercultural que ha de promoure una 
ONG de l’estil de l’analitzada en aquest treball, no 
s’esgota sinó que s’inicia en el procés d’acollida i 
d’ensenyament de la llengua, cal portar endavant una 
tasca intercultural en tot l’àmbit social, sobretot 
“l’autòcton” que es caracteritze per:  

a) Contemplar la diversitat en els continguts de les 
diferents cultures. 

b) Assegurar la diversitat dels mètodes de 
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transmissió. 
c) Fomentar els majors nivells de consciència possible del fet de la diversitat 

cultural. 
d) Preparar als educadors amb els recursos cognitius necessaris per a: 

I.  reconéixer la diversitat i les diferències culturals existents a l’entorn. 
II. Percebre i analitzar les desigualtats socials en les que pot traduir-se la 

diversitat: desigualtats en la distriubció de poder i de recursos. 
III. Criticar aquesta traducció i construir propostes de transformació. 
IV. Afavorir la comprensió de les dinàmiques de canvi en i entre els grups. 
V. Posicionar-se críticament i activa en l’acció social. 

e)  Rebutjar la idea de que és sempre irremeiable una exclusió mútua entre la 
preservació d’identitats ètniques i culturals dels grups minoritarirs , i la mobilitat 
social “ascendent” o accés a a instàncies de major poder socioeconòmic per part 
d’aquests. 

f) Elaborar els programes a partir d’una combinació entre l’anàlisi de les 
comunitats concretes on es portaran a terme i el compromís amb una concepció 
global i universal del fet cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pràcticum 2.                            Projecte: Associacions acollidores d’immigrants. Propostes d’intervenció 
Curs 2002-03, 1r semestre                     Josep-Julià Jiménez Garcia                                              Pàg.: 24 
 
 

 

II PART: ELS PROJECTES  
 
 
Després de realitzada la primera part del PRACTICUM i una vegada aconseguit 
conéixer els aspectes més rellevants de l’àmbit: 

- Els seus objectius 
- La seua estructura i funcionament 
- La delimitació de les tasques psicopedagògiques 
- Una avaluació de l’assoliment o no dels seus objectius. 
- Unes conclusions que indiquen les possibilitats psicopedagògiques 

d’actuació en aspectes encara sense desenvolupar i que podem incidir 
positivament en la consecució dels objectius inicials, 

Calia elaborar uns projectes d’actuació que foren capaços d’aportar  quelcom novedós 
en el funcionament de l’associació. 
 
Una vegada  admés i compartit per part de la psicopedagoga i de l’equip educatiu de 
l’associació que era necessari superar la intervenció, centrada gairebé en exclusiva,  
d’ensenyament de la llengua espanyola i aprofundir en els aspectes socials i 
interculturals apuntats a l’apartat anterior, em vaig dedicar a consultar bibliografia i 
algunes experiències d’altres associacions semblants i adaptar-les a les característiques 
del nostre entorn, amb la finalitat de presentar alguns projectes de referència que 
poguessen ser assumits per l’associació amb el compromís personal meu de participar-
hi. 
 
Així, els projectes d’intervenció que vaig presentar per a la seua valoració, van ser els 
següents: 
 
 
 
II.1. MARC GENERAL DE LES PROPOSTES 
 
 
Introducció:  
 
L'estratègia metodològica proposa dues vies fonamentals d'accés als objectius que es 
preveuen: 
 

- En negatiu: desmuntatge crític de les imatges, estereotips i 
convencionalismes que es mantenen als camps del coneixement, fent servir 
els recursos més immediats a la realitat de les persones (llibres, documents 
oficials, mitjans de comunicació,...) qüestionant de manera sistemàtica els 
oblits i els silencis que dificulten la capacitat per a formar una memòria 
històrica personal i col.lectiva oberta a la 
trobada amb d'altres realitats. 

- En positiu: construcció d'un procés 
alternatiu que establisca nous procediments 
d'accés als continguts d'una consciència 
social, històrica, basada en la tolerància 
activa i solidària, formulant propostes de 
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valors assumibles per les persones, el grup i l'entorn. 
 
Les activitats programades a continuació han d'abordar el reconeixement de la 
diversitat, de la multiculturalitat i de l'opció per la igualtat com a procés de construcció 
des de les diferències.  
En aquest sentit, les activitats que es proposen contenen elements per a l'aproximació al 
concepte de  cultura, les estratègies, de defensa, relació i justificació de les mateixes, 
tals com els tòpics, estereotips, prejudicis, tradicions,.... claus per a la seua superació i 
orientacions per a la construcció intercultural de tots els elements dels projectes 
educatius. Alhora, pretenen donar resposta a situacions pràctiques i significatives des 
del punt de vista de la vida diària dels immigrants. 
 
Com a tema novedós, es proposarà (punt següent) la realització de determinades 
activitats conjuntes amb els dos col.lectius de persones adultes: 

- Els immigrants que  participen a l'Associació "Crevillent Acull" 
- Els que participen al Cendre d'Adults (EPA) de Crevillent. 

com a forma pràctica i efectiva de treballar la interculturalitat des dels objectius i 
intencions que ja hem esmentat. 
 
Objectius: 
 

- Capacitar els educadors per a desenvolupar estratègies educatives 
superadores de conflictes en qualsevol context que implique diferències 
culturals i socials: distintes cultures, diferències de gènere i sexe, diferències 
generacionals,... 

- Garantir que els àmbits educatius en els que participen o no persones de 
minories, no generen espais aïllats, guetos educatius, atenent a que tot centre 
o estructura educativa ha de situar-se en un mateix punt de partida, és a dir, 
per un costat el reconeixement de la multiculturalitat i l'opció pel diàleg 
intercultural i, per altre el reconeixement i valoració de la diversitat que 
fonamente la igualtat de drets. 

- Facilitar l'apropament entre cultures, tant la 
nova cultura com la cultura receptora: 
generar estratègies per a la valoració 
positiva, el manteniment i la potenciació de 
les cultures en diàleg. 

- Facilitar la identificació de conflictes i 
diferències atribuïdes a les cultures i que són 
degudes a altres causes i dotar d'estratègies 
superadores a les persones, especialment 
front als elements d'imposició de costums 
per tradició, els maltractaments o la limitació de possibilitats educatives i 
socials per qüestió de cultura, gènere, o d'altres. 

 
Continguts: 
 

- Programa contra la violència de gènere i maltractaments a les dones 
- Programa de siniestralitat laboral 
- Programa d'orientació i sistema educatiu. 
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- La globalització i la problemàtica nord-sud. 
- Nosaltres, els valencians: també som minoria 

 
Activitats 

 
Als subprogrames que s'especifiquen a continuació, no he considerat de concretar un 
repertori  d'activitats, materials, etc. per dos motius fonamentals: 

- L'extensió i la finalitat del document. 
- Les activitats hauran de planificar-se d'una manera bàsica per part de l'equip 

de professors considerant els objectius i continguts que hi figuren al 
subprograma i a partir d'ahí, realitzar una posta en comú amb els adults 
immigrants, de manera que es genere un debat que conduisca a: 
- Motivar els alumnes a la participació. 
- Planificar un aprenentatge significatiu. 
- Ajustar els continguts i activitats a les necessitats del col.lectiu. 
- Fomentar que els alumnes participen en la construcció del propi 

aprenentatge 
- Després d'aquesta posta en comú els professorat podrà redefinir el 

subprograma i concretar les activitats oportunes. 
 
Les propostes com a projectes de treball 
 
Actualment, a l'associació l'activitat educativa consisteix bàsicament, com ja he dit 
anteriorment,  en la realització de classes de llengua per als immigrants. Des d'aquest 
punt de vista, tot i que a l'associació també acudeixen hispanoamericans, ho fan per a 
contactar amb l'advocat o la treballadora social. No van a les classes de llengua, perque 
pensen que no ho necessiten. Des de la nova perspectiva que s'apunta en el programa -
més integradora- permet que també puga acudir a a classe aquest col.lectiu, de manera 
que es puga obtenir a més el benefici de la seua interacció amb els alumnes que no 
coneixen l'espanyol .  
Els diversos subprogrames que es presenten no tenen una finalitat en ells mateix, sinó 
que hauran de ser també el vehicle que aconseguisca l'assoliment dels objectius 
lingüístics  que es plantege el professorat, igual com a l'escola ho farien els projectes de 
treball i alhora hauran d'actuar (des d'un punt de vista actitudinal) transversalment  en 
les activitats que es realitzen 
 
 
 
 
 
II.2. PROGRAMA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
MALTRACTAMENTS A LES DONES 
 
Introducció:  
 
Els col.lectius d'immigrants, són majoritàriament de procedència magrebí i en menor 
quantitat sudamericans i de l'Europa de l'Est. La cultura magrebí marca particularment 
una sèrie de diferències importants respecte de la nostra pel que fa al paper de les dones 
a la societat. Les diferències de gènere són evidents entre un home i una dona 
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musulmans, la igualtat és un tema tabú i impensable des d'un punt de vista reivindicatiu. 
L'arribada d'aquests col.lectius al nostre país crea una frontera en l'enteniment mutu. Per 
a nosaltres són humiliants i atemptatòries a la dignitat humana moltes de les accions que 
pateixen les dones, quan elles les viuen com quelcom natural, i a l'inrevés, ells no 
entenen els nostres costums: troben perversió on nosaltres no veiem més que llibertat i 
igualtat. 
En definitiva, cal fer un esforç per delimitar allò que és cultural del que és discriminador 
i atemptatori a la dignitat humana. D'altra manera serà irreconciliable la convivència 
intercultural. 
 
Objectius: 
 

- Afrontar de forma activa els maltractaments per raons de gènere. 
- Identificar els maltractaments i deslligar-los de qualsevol justificacio cultural 

o social. 
- Afrontar i superar constructivament les seues seqüeles i refer en aquest cas 

les seues vides. 
- Generar actituds solidàries actives entre totes les pesones properes a 

qualsevol circumstàncai de violència de gènere. 
- Incidir en les conductes de les persones que tenen actituds violentes, 

especialment homes, amb la finalitat de reconéixer les causes de la violència 
i aprendre noves actituds. 

- Promoure consciència social i sensibilitat mitjançant una educació 
preventiva.   

- Elevar el nivell d'autoestima de les dones que es troben marginades o 
maltractades 

 
Continguts: 
 

- Les dones al món: panoràmica de les diverses cutures i rols que es 
distribueixen. 

- La violència per raó de gènere: més enllà de la cultura i els costums. 
- Una arma de defensa: otenciar l'autoestima. 
- Educació de les dones i els homes. La interculturalitat i el diàleg entre 

gèneres. 
- Una altra arma de defensa: la solidaritat i ajut entre les dones. 

 
 
 
 
Activitats.  
 
Les activitats, tal com hem dit a l'inici,  seran 
concretades per l'equip educatiu i consensuades 
amb el col.lectiu immigrant adult. Les activitats de 
llengua utilitzaran com a element vertebrador i 
motivador aquesta activitat i de manera que 
contemple la següent varietat (aquest repertori 
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d'activitats podrà servir de model orientatiu per a la resta de programes): 
- Visionat d'una pel.lícula referent al tema i col.loqui posterior. 
- Explicació dels costums de les diferents cultures, rols assignats als 

distints sexes,... 
- El burka, l'ablació: agressió a les dones o fenòmen cultural? 
- Realitzar jocs de rol que deixen en evidència les situacions anteriorment 

descrites. 
- Realització d'un periòdic monogràfic sobre el tema. 
- Convidar altres persones que ens informen de la situació a la localitat: 

metges, policia municipal, treballadora social, al voltant dels 
maltractaments, denúncies que es produeixen,... 

- Inventar (o llegir) històries en que les dones realitzen activitats que es 
consideren "reservades" als homes. 

- Convidar dones que exerceixen treballs fora de casa i que conten la seua 
experiència. 

 
Temporització 
 
Tot i que aquesta problemàtica ha d'impregnar (igual que la transversalitat del 
currículum) les diferents activitats que porta a terme l'associació "Crevillent acull" amb 
el col.lectiu immigrant, ja que és un element fonamental d'integració en la nostra 
societat i alliberador per a la dona (no hem de deixar-nos enganyar amb allò de que el 
paper submís de la dona a l'home és un element cultural del poble musulmà), serà 
durant el primer trimestre quan es porte a la pràctica. 
Podran treballar-se aquests continguts durant 8 sessions (l'equip educatiu ho concretarà), 
treballant simultàniament amb els aspectes socials, els lingüístics.  
 
 
Criteris/Indicadors d'avaluació 
 

- Coneixen la terminologia específica: discriminació, maltractament, igualtat 
d'oportunitats, submissió,...? 

- Als col.loquis que s'han produït, quantes intervencions ha realitzat cada 
persona? 

- Les opinions que s'expressaven eren d'aprovació a les cultures que mantenen 
la diferenciació per motiu de sexe? 

- Han comentat a les respectives cases del que es parlava a les classes? Potser 
no s'han atrevit? 

- Els homes i les dones, quines perspectives tenen comuns? I distintes? 
- Les dones que participen en aquest programa formatiu, tenen l'aprovació de 

llurs famílies? 
- Quines actituds mantenen aquests adults amb els propis fills i filles? Quines 

diferències observen entre la seua generació i la nova pel que fa a la relació 
entre els sexes i a la distribució de rols? 
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II.3. PROGRAMA D'EDUCACIÓ VIAL I PERMÍS DE CONDUIR 
 
Introducció 
 
Aquest programa podrà tenir dos subprogrames: un primer que serà comú per a tots els 
participants: el d'educació vial i un altre més específic adreçat a orientar per a l'obtenció 
del permís de conduir (sense entrar en competència en l'activitat educativa d'una auto-
escola). 
Les persones immigrants provenen en la seua major part d'Àfrica i de sudamèrica. El 
contacte que han tingut fins ara amb el trànsit rodat és en algunes ocasions gairebé nul i 
en altres, tot i que disposen de permís de conduir és molt precari,  la qual cosa provoca 
un perill evident, tant per a d'ells com per a la resta de persones. Es fa necessari per tant,  
un programa d'aquestes característiques que contribuisca a  donar seguretat en els 
desplaçaments a aquestes persones. 
 
Objectius educació vial: 

- Aprendre i desenvolupar hàbits i actituds en relació amb les regles, normes i 
senyals que regulen la circulació de vehicles i persones, per tal de donar una 
resposta adequada (segura i fluïda) en les distintes situacions de trànsit. 

 
Objectius permís de conduir: 

- Facilitar eines per a la formació de conductors i conductores i l'accés a la 
"prova de control de coneixements comú en forma oral" de la Direcció 
General de Trànsit. 

- Afavorir la comprensió dels cursos oferits per les acadèmies de preparació 
d'aquest examen, sense substituir el seu paper formatiu. 

 
Continguts 
 
El conjunt d'interrelacions que es produeixen entre les 
persones, les vies i els vehicles, i entre aquestes i el medi físic i 
material. Per tant, els continguts procuraran l'aprenentatge de 
l'idioma a partir de sitaucions comunicatives relacionades amb: 

- La ciruclació de persones i vehicles en les vies 
públiques. 

- Interpretació de les marques vials, velocitat i 
advertències dels conductors. 

- Les principals maniobres dels vehicles, 
comportaments adequats i inadequats en situacions i 
circumstàncies habituals en la conducció. 

- Els senyals de circulació. 
- Els llums dels vehicles. 
- Seguretat vial (estat físic del conductor, l'estat del vehicle, el tipus de 

conducció,...) 
- Els accidents de circulació, socorrisme i primers auxilis. 
- Mecància i manteniment bàsic de l'automòbil. 

 
Altres suports 
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Per tal de facilitar les interrelacions de les persones immigrants amb d'altres 
professionals i estaments de la localitat, seria necessari contactar amb: 

- Policia Municipal 
- Professorat d'auto-escola 

De manera que poguessen contribuir en dos nivells: 
- preparació de les sessions amb el professorat de l'Associació "Crevillent 

Acull". 
- Participació directa en alguna sessió de classe (inclús aportant materials 

didàctics). 
 
Més enllà de l'activitat a l'interior de l'aula 
 
Les activitats programades a l'interior de l'aula, haurien de complementar-se amb 
d'altres a l'exterior: per exemple amb l'excusa d'una eixida cultural o lúdica. Així, es pot 
d'una manera pràctica, vivencial i significativa millorar el grau de seguretat vial i alhora 
comprovar el grau d'assoliment dels objectius previstos. 
 
Criteris i  indicadors d'avaluació 
 

- Quants alumnes s'han matriculat a alguna auto-escola? 
- Reconeixen el significat dels senyals de trànsit? 
- Expressen de manera oral la forma de circular per les vies públiques? 
- Han participat al programa els professors d'auto-escola i policia municipal? 
- A l'autoavaluació realitzada pels alumnes s'han reconegut dèficits en la 

circulació vial i que ara es reconeixen? 
 
 
 

II.4. PROGRAMA DE SINIESTRALITAT LABORAL 
 
Introducció 
 
Actualment existeix molt poca informació sobre la prevenció dels riscs de seguretat i 
salut en les poblacions de minories. Es fa necessari fer notar les diferències sobre els 
riscs respecte de la població immigrant, també és importatnt el reconeixement que per a 
les minories, així com per a la població majoritàira, que els perills laborals estan en 
funció del treball que es reqalitza. Conéixer i descriure els riscs de seguretat i salut 
laboral en poblacions de minories, és complexe i difícil per diverses raons: 

- En primer lloc, perquè el treball és la clau de l'estada al país i que qualsevol 
element conflictiu en relació a d'ell, és obviat sistemàticament. 

- En segon lloc per les dificultats de comprensió i desconeixement dels 
recursos materials i formatius al seu abast. 

S'ha de dir que les estadístiques estatals d'accidents mortals de treball amb respecte a 
l'ètnia i tipus de treball, indiquen al un alt nombre d'aquests accidents entre jornalers 
agrícoles i de la construcció subsaharians. Es difícil trobar altres dades ni aproximacions 
sobre altres minories. 
 
Altres suports: 
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Per tal de donar suport a l'activitat didàctica i des de la perspectiva interdisciplinària i 
d'interacció amb d'altres col.lectius, es proposarà l'assistència a classe de : 

- Especialista titulat en riscs laborals 
- Representants sindicals  

 
Objectius: 

- Identificar i analitzar els factors que poden explicar les diferències de risc 
que s'observen. 

- Caracteritzar els principals treballs d'aquests grups. 
- Proposar elements bàsics comuns per a la prevenció de riscs i específics per 

als diferents treballs i ètnies (si cal). 
- Donar a conéixer els serveis (bàsicament sindicals) que en qualsevol moment 

poden assessora els interessats en aquest tema. 
 

Continguts 
 
El risc varia amb respecte a la distribució de tasques, prenent en compte el fet de que 
treballs similars poden ser realitzats en formes totalment distintes, per això caldrà que 
les propostes didàctiques sobre la prevenció de riscs amb poblacions de minories han 
d'enfocar-se cap als factors culturals, econòmics i sociològics que expliquen aquestes 
variacions. 
Podem observar cinc àmbits principals de treball. 

- Jornalers agrícoles 
- Sector de la construcció 
- Sector de serveis: (cambrers, comerç...) 
- Treballadors manuals no qualificats (calcer, tèxtil,...) 
- Servei domèstic. 

Els continguts concrets de cada àmbit hauran de consenuar-se en base a l'experiència 
que aporten les persones de suport i els propis immigrants. Els generals per a tots els 
àmbits, poden ser: 

- Descripció de les tasques que es realitzen. 
- Diferències que s'observen d'acord a les diferents ètnies que realitzen el 

treball. 
- Comparació salarial i d'hores de treball. 
- Diferències en el tracte, d'ordre 

psicològic: respecte, dignitat, 
humiliació,... i físic: quantitat d'hores, 
adjudicació de tasques,  

- Quines són les situacions de perill i risc? 
- Què es pot fer per evitar i minimitzar el 

perill? 
 
Temporització 
 
S'hauria de dedicar una sessió general del plantejament del tema i que tingués com a 
objectiu donar a conéixer que pretenem amb el programa i preparar les sessions 
següents.  
Posteriorment podem dedicar una sessió a cadascun dels àmbits laborals descrits. 
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Criteris/Indicadors d'avaluació 
 

- Han aportat experiències laborals concretes? 
- Reconeixen la dificultat d'exigència de major seguretat laboral front al perill 

que suposa la pèrdua del treball? 
- Saben on poden acudir en cas que necessiten assessorament? 
- Han realitzat les activitats concretes proposades pels educadors? 
 
 
 

II.5. PROGRAMA D'ORIENTACIÓ I SISTEMA EDUCATIU 
 
Introducció 
 
Les persones de minories ètniques no estan suficientment informades d'on han d'anar a 
buscar orientació, a més tenen la dificultat afegida de no poder-ho fer a la llengua 
materna i a més la dificultat de compendre un terreny (l'estructura educativa d'un país 
distint) generalment difícil. 
Per això cal un programa multidisciplinar on no es realitze sols una actuació puntual 
d'assessorament legal (advocats) i d'assistència humanitària (treball social) i des d'una 
concepció paternalista, sinó també educativa, de manera que siguen els propis 
immigrants els que com més aviat millor donen resposta a les pròpies necessitats de 
forma autònoma. 
El coneixement del nostre sistema educatiu és important des de dos vessants: 

- personal: per tal de conéixer les pròpies possibilitats formatives laborals, 
titulacions,  ... 

- familiar: aquests adults, possiblements tenen fills/filles. En la pròpia cultura 
d'orige d'aquests emigrants, possiblement les espectatives educatives que es 
generen són  ben minses i poc valorades (sobretot en el que es refereix a les 
dones). Per tant,se'ls ha de fer veure la necessitat del canvi d'aquestes 
espectatives donant-los a conéixer el nostre sistema educatiu, la seua 
obligatorietat, els trets més característics, etc.  

 
Objectius 

- Que els nens i joves puguen gaudir del dret universal de l'educació 
obligatòria. Reconéixer el treball infantil com una forma d'opressió. 

- Que els processos d'inserció social i laboral dels adults i les sues famílies 
siguen realment efectius. 

- Familiaritzar els immigrants amb la cultura educativa del nostre país. 
- Planificar els propis itineraris educatius i formatius. 
- Superar la creença de que el coneixement de l'idioma, la falta de titulacions, 

de diners o l'edat poden impedir-los l'accés a les ofertes educatives. 
- Superar la creença de que els estudis anteriors, l'experiència educativa o 

laboral en altres països o titulacions equivalents no els seran reconegudes per 
la dificultat en descriure'ls. 

- Superar la creença de que els costos dels estudis siguen molt alts i de que no 
poden accedir a beques o ajudes. 

- Conéixer l'educació que estan rebent els seus fills i filles, poder intervenir en 
la comunitat educativa i utilitzar els recursos del sistema. 
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- Superar la limitació de les possibilitats formatives per falta d'informació. 
 
Continguts 
 

- L'educació com un dret universal fonamental de les persones. 
- L'ensenyament obligatori com a eina social que garanteix la igualtat 

d'oportunitats. 
- L'educació com a superadora del racisme i les desigualtats i discriminacions 

per raó d'origen. 
- El nostre sistema educatiu 

- Les etapes obligatòries i no obligatòries 
- Els projectes educatius dels centres 
- El concepte d'interculturalitat 
- El respecte a la individualitat i a la diversitat. 

- El sistema d'ajudes i beques.  
 
Criteris i indicadors d'avaluació 
 

- Saber descriure les diferents etapes del nostre sistema educatiu. 
- Quines espectatives tenen referent a l'educació dels seus fills i filles.? 
- Reconeixen l'educació com element superador de les diferències racials? 
- Coneixen com i on poden sol.licitar ajudes de llibres de text, menjador, 

transport,... per als seus fills i filles? 
- Reconeixen el treball infantil com a una forma d'opressió? 

 
 
 
II.6. LA GLOBALITZACIÓ I LA PROBLEMÀTICA NORD-SUD 
 
Introducció 
 
Des de fa algun temps es manifesten de manera molt evident, tant en els àmbits 
econòmics i social, com en el polític, el cultural i el mediàtic, les conseqüències del 
procés globalitzador que porten a terme les forces econòmiques i polítiques que 
detenten el poder en la major part del món. 
També les veus dels afectats per les esmentades conseqüències (una d'elles les del 
procés migratori), així com  les d'aquells que qüesionen l'actual procés globalitzador, 
s'estan fent sentir amb força darrerament. 
Així, es important donar a conéixer a la població immigrant la informació adequada per 
tal que puguen conéixer els processos globalitzadors i els efectes que ells i els seus 
pobles  pateixen en primera persona. 
 
Objectius 
 

- Conéixer les característiques del neoliberalisme. 
- Reconéixer els efectes que el neoliberalisme i la globalització tenen sobre les 

persones dels diferents països. 
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- Reconéixer els efectes que aquestes polítiques 
tenen sobre l'ecologia i el medi ambient. 

- Conéixer la repercurssió social i cultural de la 
globalització capitalista. 

- Conéixer la terminologia nord-sud, quan fa 
referència descriptiva a països desenvolupats i 
no desenvolupats. 

 
Continguts: 

- Les conseqüències negatives del neoliberalisme: 
- La desregularització del mercat laboral. 
- La privatització de les empreses o àrees públiques (sanitat, educació) 
- Potenciació de la competitivitat inhumana 
- Foment de comportaments altament consumistes 
- L'impacte en el medi ambient 
- El lliure intercanvi sense  límits. 
- Pèrdua del poder de decisions dels estats (i en conseqüència dels 

ciutadans) en benefici de les estructures econòmiques. 
- El debat existent sobre si la globalització capitalista millora les condicions de 

vida. 
 
 
Criteris i indicadors d'avaluació 
 

- S'han posicionat a favor o en contra del procés globalitzador? 
- Reconeixen la terminologia bàsica? 
- Reconeixen la seua situació personal com a conseqüència dels factors 

econòmics mundials? 
- Han posat els alumnes exemples de situacions vivencials directes  referides 

al tema neoliberal i globalitzador? 
 
 
 
 
 
II.7. NOSALTRES ELS VALENCIANS, TAMBÉ SOM (UNA 
ALTRA) MINORIA 
 
 
Introducció 
 
Els darrers anys han assistit a una arribada important de persones immigrants al País 
Valencià. Cada vegada, la nostra societat es presenta com a una societat on la barreja de 
llengües i maneres d'expressar-se és contínua. 
La convivència dins de la nostra societat ha de ser necessàriament repensada si aspirem 
a una autèntica integració social i s'han d'arbitrar els mecanismes per aconseguir-la i 
garantir-la. La nostra llengua ha de ser un element més per a la integració sociocultural 
de les persones immigrants i hem d'anar reflexionant i donant resposta a les següents 
preguntes: 
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- Integrar en la nostra cultura implica la destrucció de les cultures diferents a 
la nostra? 

- Representa la immigració un perill real per a la pervivència de la nostra 
llengua? 

- Les persones immigrants han d'aprendre a parlar i escriure en valencià? 
Aquest aprenentatge garantirà la seua integració? 

- Són els immigrants conscients que al nostre territori conviuen dues llengües 
oficials i encara en una situació diglòssica? 

- Perquè les persones autòctones valencianoparlants tendim a canviar de 
llengua quan parlem amb persones immigrants? 

D'altra banda, els processos globalitzadors tendeixen a excloure les identitats culturals i 
lingüístiques, que constitueixen un obstacle en el procés homeneïtzador que convé als 
grups socials dominants, sense considerar que les llengües són dipòsits mil.lenaris de 
coneixements i que la diversitat lingüística mostra la riquesa en diversitat de  cultures i 
de pensaments. 
 
Objectius 
 

- Reconéixer el País Valencià com a una realitat social, política, lingüísitica i 
cultural pròpia i diferenciada del que ells puguen entendre com a "estándar 
espanyol" 

- Aconseguir una actitud positiva envers el valencià, en tant que llegua del 
país que els acull. 

- Donar accés als immigrants a l'aprenentatge del valencià com a qualsevol 
altre ciutadà o ciutadana. D'aquesta manera tindran les mateixes possibilitats 
d'arrelacment, de desenvolupament de la personalitat i de pertinença a la 
col.lectivitat, i es podran desenvolupar socialment i professional. 

 
Continguts 
 

- Els trets característics del País Valencià. 
- La situació social i educativa del valencià, entesa com a llengua inclosa dins 

el sistema lingüísitc català. 
- Als seus països de procedència també hi conviuen diverses llengües en un 

mateix territori? 
- La lluita dels valencians pel reconeixement oficial de la pròpia llengua. 

 
Criteris i indicadors d'avaluació 
 

- Han participat en les explicacions aportant exemples i similituds del seu lloc 
de procedència? 

- Valoren positivament l'assistència dels seus fills/filles a les classes de 
valencià als respectius col.legis? 

- Consideren  oportú que l'Asociació "Crevillent acull" realitze també classes 
de valencià per als immigrants? 

- Quants alumnes assisteisen a aquestes classes? 
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II.8. BASES PER A LA CREACIÓ D'UN MARC  D'ACTIVITATS 
CONJUNTES AMB EL CENTRE D'ADULTS 
 
A Crevillent existeixen dos institucions que realitzen activitats educatives amb adults: 

- El Centre d'Adults (EPA), al que es troben destinats professors-funcionaris 
de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i en el que 
s'imparteix un ensenyament formal (classes per a l'obtenció del Graduat 
Escolar, classes preparatòries per a la prova de Coneixements de Valencià, 
alfabetització...), juntament amb altres activitats-taller amb menor grau de 
fomalisme. 

- L'Associació "Crevillent acull" en la que es troben professors voluntaris i en 
la que s'imparteixen ensenyaments no formals, bàsicament d'ensenyament de 
l'idioma espanyol (ja hem avançat anteriorment el subprograma mitjançant el 
qual es veu la necessitat d'introduir les classes de llengua catalana. 

 
Convindrà afavorir la interrelació entre tos dos grups d'institucions i de les persones 
adultes que assisteixen per tal d'aconseguir, entre altres,  els següents objectius: 

- Crear un marc col.laboratiu entre els dos grups de professors. 
- Crear un marc comú de participació on diverses persones adultes de diversa 

història i procedència puguen compartir experiències. 
- Construir en els dos col.lectius de persones un sentiment intercultural 

superador de la visió  egocéntrica i que possibilite el relativisme cultural. 
- Fomentar unes actituds de comprensió en el col.lectiu autòcton envers els 

problemes i dificultats dels immigrants que afavorisca la creació de vincles 
solidaris. 

- Fomentar unes actituds de confiança en el col.lectiu immigrant que 
afavorisca la percepció de que van a ser acceptats, respectant la seua 
diversitat i alhora participant de la cultura que els acull. 

 
A l'efecte, a l'inici de curs es mantindran unes reunions entre els dos equips per a 
planificar la participació conjunta en alguns programes. Alguns d'ells podran ser els 
descrits anteriorment o bé inicialment uns altres, més pràctics i lúdics, que puguen 
donar inici a les interaccions que es pretenen. Per exemple poden organitzar-se 
conjuntament: 

- Tallers de cuina 
- Visites guiades (museus, fàbriques,...) 
- Grup de teatre 
- Jornades d'animació a la lectura 
- ....... 

 
Aquest tipus de relació institucional afavorirà l'inici 
de relacions cada vegada menys institucionalitzades i 
alhora afavoridora de les relacions personals, trencant 
les separacions que existeixen en moltes ocasions 
entre les persones per raó d'ètnia o d'origen. Aniran 
produint-se progressivament relacions de carrer, 
visites a les cases respectives, coneixement mutu de 
les respectives famílies, etc. Sense dubte, l'inici de la 
construcció d'una nova relació personal, sense 
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desconfiances, pors ni discriminacions  i des del coneixement mutu i respecte a les 
pròpies personalitats., com a millor forma de garantir una integració real i no traumàtica 
en la nostra societat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LES ACTUACIONS 
 
 
  
III.1.- PRESA DE DECISIONS 
 
D’acord al model d’intervenció participativa expressada en punts anteriors, vam revisar 
les diferents  concreccions de projectes i es van extraure les següents conclusions: 
 

1. La necessitat d’iniciar un canvi en la tasca eductiva de l’associació que, 
sense abandonar les classes de llengua espanyola, anigues donant cada cop 
més protagonisme a la perspectiva intercultural, fonamentada en els següents 
aspectes bàsics: 

a.  Incidir en un model cultural crític i d’intercanvi com a forma de 
reconéixer els aspectes culturals vàlids i no de cada cultura. 

b. Encetar projectes i actuacions amb la població autòctona de 
Crevillent que contribuisquen a sensibilitzar l’opinió pública sobre el 
fet intercultural. 

c. Fer veure al col.lectiu immigrant, que tot i que sovint els queda 
emmascarat, la realitat cultural de Crevillent passa per la seua 
inclusió en l’àmbit lingüístic català i amb unes característiques 
lingüístiques i culturals diferenciades dins l’estructura de l’estat 
espanyol. 

2. La necessitat d’establir una seqüenciació en la posta en pràctica dels 
projectes anteriors d’acord a la realitat de les pròpies possibilitats de 
l’associació i del voluntariat implicat. 

3. Aprofitar el context social de la localitat, que és en definitiva el lloc de 
convivència dels immigrants, per a realitzar un aprenentatge de la llengua i 
un coneixement mutu integrador i no segregador. 

4. Posada en marxa, per a la fase del pràcticum de dos projectes que 
s’iniciaran al mes de novembre i que abastaran tot el que serà el curs 
escolar 2002-03: 

a. Activitat conjunta amb el Centre d’Educació d’Adults de 
Crevillent. 

b. Activitat conjunta amb la llar del psnsionista de Crevillent. 
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III.2. PROGRAMA CONJUNT AMB EL CENTRE D’ADULTS 
 
 
Tal com s’ha descrit en apartats anteriors, es decideix iniciar una col.laboració 
intercultural activa amb el Centre d’Adults de Crevillent. 
 
El Centre d’Adults de Crevillent està format per una plantilla estable de 4 professors 
adscrits a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Aquests professors 
són els que imparteixen els ensenyament reglats: 

• Alfabetització 
• Obtenció del Graduat Escolar 
• Cursos de Valencià 

Dirigits a persones que en el seu dia no van poder assolir els estudis oportuns. 
 
També disposen d’altres col.laboradors. Poden ser mestres, monitors o especialistes en 
alguna activitat que es considera d’interés i que anualment es programen. Aquests 
especialistes imparteixen l’ensenyament no reglat, que pot durar un curs complet o un 
trimestre, per exemple: 

• Pintura 
• Ceràmica 
• Trenat d’espart 
• Cuina 

Aquests cursos van dirigits a tot el públic en general, tot i que els majoritaris solen ser 
mestresses de casa. 
 
Posat en contacte amb l’equip directiu i educatiu del Centre d’Adults, van acollir de 
manera molt positiva la idea de crear un taller conjunt entre els dos centres, de manera 
que poguessem cobrir els objectius comuns. 
 
Així, i després de fer diverses valoracions, vam acordar de realitzar un curs de 
CERÀMICA POPULAR INTERCULTURAL 
 
 
 
 
 
 
III.2.1. TALLER INTERCULTURAL DE CERÀMICA POPULAR  
 
Introducció: 
 
El Centre d’Adults ja havia impartit durant el curs 
anterior aquesta activitat que va ser seguida amb interés 
per un grup d’alumnes. Al finalitzar, l’equip directiu 
van acordar de planificar amb el ceramista  un altre curs 
properament. 
Des de la nostra perspectiva, vam considerar que 
aquesta activitat podria constituir una  bona 
circumstància que facilitara el contacte intercultural, ja 
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que totes les cultures disposen d’una ceràmica popular que ha adoptat diverses formes i 
estètiques d’acord a la cultura que l’ha produïda. 
 
Així, sobre unes propostes prèvies i esquematitzades que vaig aportar, vam realitzar 
conjuntament la programació del curs: 
 
 
Objectius: 
 

- Crear un marc col.laboratiu entre els dos grups de professors. 
- Crear un marc comú de participació on diverses persones adultes de diversa 

història i procedència puguen compartir experiències. 
- Construir en els dos col.lectius de persones un sentiment intercultural 

superador de la visió  egocéntrica i que possibilite el relativisme cultural. 
- Fomentar unes actituds de comprensió en el col.lectiu autòcton envers els 

problemes i dificultats dels immigrants que afavorisca la creació de vincles 
solidaris. 

- Fomentar unes actituds de confiança en el col.lectiu immigrant que 
afavorisca la percepció de que van a ser acceptats, respectant la seua 
diversitat i alhora participant de la cultura que els acull. 

- Aconseguir un clima de col.laboració entre les diferents persones en les 
tasques que es proposen sense distingir la procedència ètica o cultural. 

- Aprofundir en les llengües que fem servir al nostre poble, particularment el 
català que és majoritari en l’àmbit no formal. 

 
Continguts: 
 
a) Conceptuals 
 

- La ceràmica, la seua història: punt 
comú de trobada de totes les 
cultures, des de la prehistòria fins 
els nostres dies. 

- Els objectes ceràmics, des dels més 
útils i pràctics fins els més estètics. 

- Els diversos materials i eines  que 
s’utilitzen. 

- La decoració dels objectes. 
- La tècnica de la cocció. 

 
b) Procedimentals 
 

- El pas de la terra argila al fang de modelatge. 
- El pastat del fang. 
- Realització de vasitjos i motles. 
- La tècnica del torn 
- L’ús de les eines bàsiques 
- Les estratègies bàsiques de decoració 
- La cocció al forn. 
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c) Actitudinals 
 

- Compartir les experiències que tenen les diferents persones participants. 
- Comprendre que mitjançant la ceràmica es comprova l’existència d’uns trets 

culturals comuns a tots els pobles. 
- Mantenir una disposició favorable a l’intercanvi de gustos en les formes i 

decoracions deerivats dels estils de les diferents cultures. 
- Mantenir unes actituds de col.laboració en les tasques  comunes i 

individuals. 
 
 
 
Realització: 
 
Lloc: Obrador del ceramista J.A.M, carrer de la Mare de Déu de la Salut. Crevillent 
Horari: de 6 a 7,30 de la vesprada. 
Les classes començaran el dia 7 de gener i s’impartiran dos dies a la setmana: dimarts i 
dijous. 
 
Recursos: 
 
El cost del curs serà gratuït per als alumnes participants. El cost del material, l’energia i 
el terrisser serà a càrrec del pressupost propi del Centre d’Adults i la resta subvencionat 
per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 
 
Activitats: 
 
Les activitats seran: 
a)  les específiques de ceràmica que s’han fet servir en cursos anteriors: 

- Pastat del fang 
- Figures realitzades exclusivament amb les pròpies mans. 
- Realització de peces amb buidatge i enreixats. 
- Realització de motles. 
- L’ús del torn. 
- La cocció del fang 
- El vernís i les pintures 
- La cocció de les pintures. 

 
b) les derivades de la vessant intercultural que 
es busca: 
 

- Exposició interna de motius 
ceràmics portats per tots els 
alumnes, particularment dels que 
provenen d’altres cultures. 

- Retolar aquests motius amb les 
diverses llengües dels participants. 

- Exposició oral de què és cada 
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objecte i per a què es fa servir. 
- Excursió d’un dia a les ciutats d’Agost i Biar a visitar els obradors de 

terrisseria popular i artísica que enllà es troben. 
- Realització al final del curs d’una exposició oberta al públic, amb les peces 

realitzades pels participants en el curs. Fóra convenient la presència 
d’aquests per tal d’explicar al públic assistent el seu treball. 

 
Temporització 
 

- De l’1 al 15 de desembre: Campanya informativa del curs 
- Al Centre d’Adults 
- A l’associació “Crevillent Acull” 
- Ràdio i TV local 
- Cartelleria de carrer 

- Del 16 de desembre al 7 de gener: matriculació al curs en qualsevol dels dos 
centres. 

- Del 7 de gener al 30 de maig: realització del curs 
- Del 2 al 13 de juny: exposició de materials 

 
 
La tasca del psicopedagog/a 
 
La tasca del psicopedagog/a consistirà en posar els mitjans necessaris per a que 
l’activitat del taller ceràmic trascendisca l’activitat estrictament ceràmica i siga 
l’instrument que possibilite el contacte intercultural entre persones i famílies, 
l’aprenentatge lingüístic,... en definitiva es tracta de construir un aprenentatge i unes 
actituds compartides i significatives. 
A l’efecte, la tasca s’inicia amb el disseny compartit del projecte i continua amb un 
seguiment i avaluació final basat en models qualitatius (observació directa, entrevistes i 
qüestionaris) que analitzen l’evolució i consecució de les finalitats d’aquest. 
 
En funció d’aquest resultats hom plantejarà la conveniència de canvis en el disseny i/o 
la continuïtat o recerca d’altres activitats amb els components semblans a la realitzada 
(cuina, jocs, manualitats,...) 
 
 
Avaluació de l’activitat 
 
L’avaluació haurà de realitzar-se de manera conjunta per part de tots els participants, 
considerant determinats aspects quantitatius: 
 

- Quantitat de participants autòctons i immigrants. 
- Quantitat d’abandons i d’incorporacions durant el curs. 
- Nivell d’assistència a les classes. 
- Nivell d’assistència a l’exposició de materials. 

 
I d’altres qualitatius: 

- Qüestionari emplenat pel monitor-ceramista 
- Qüestionaris emplenats pels participants. 
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- Postes en comú, amb explicitació de conclusions.  
 
 
Les primeres dades de l’activitat 
 
A hores d’ara (23 de desembre) les dades de matrícula són les següents: 
 
Nombre total d’alumnes: 12, distribuïts de la 
següent forma: 

a) Immigrants de l’Associació “Crevillent 
acull” : 5 

a. Per sexe: Homes :0   Dones: 5 
b. Per edat:   26, 28, 33, 33, 35 
c. Per procedència: 3 de centre 

Europa i 2 del nord d’Àfrica 
 

b) Del Centre d’Adults: 7, distribuïts de la 
següent forma: 

a. Per sexe: 2 homes i 5 dones 
b. Per edat: 32, 35, 35 38, 45, 58, 59 
c. Altres: 2 de les persones anteriors ja van realitzar el curs de ceràmica 

anteriorment i volen aprofundir i perfeccionar les tècniques. 
 
 
 
 
 
III.3. PROGRAMA CONJUNT AMB LA LLAR DEL PENSIONISTA 
 
 
Com he comentat anteriorment, vam acordar traure les classes de llengua que es feien a 
l’associació al carrer i fer-les vives i significatives, més enllà de la pissara, del guix i 
del mono-interlocutor del professor. 
 
Juntament amb els col.laboradors de l’Associació vam pensar que podriem aprofitar la 
proximitat que hi ha del nostre local a la llar del pensionista de Crevillent i realitzar allí 
activitats conjuntes. 
 
La llar del pensionista realitza una sèrie d’activitats, bàsicament lúdiques, tot i que 
també alguna de cultural , entre les quals destaca la rondalla i la coral. Les seues 
instal.lacions romanen obertes quan l’associació realitza les seues activitats, la qual cosa 
facilitava el nostre propòsit. 
 
Ens vam entrevistar el president de l’associació i jo mateix amb tres membres de la 
junta directiva de la llar i els vam exposar les nostres pretensions inicials: buscar la 
participació conjunta de les dues institucions, de manera que es realitzara una activitat 
intercultural: profitosa i enriquidora per a les dues parts. No ens van posar cap 
inconvenient inicial i vam quedar emplaçats per a una altra reunió una setmana després 
amb la finalitat d’arribar a concreccions sobre l’activitat a desenvolupar. 
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Fruit d’aquests contactes va sorgir l’activitat que es presenta a continuació 
 
 
III.3.1.- ENSENYAR I APRENEDRE A JUGAR AL “TUTE” 
 
 
Objectius 
 

- Crear un marc col.laboratiu entre la Llar del Pensionista i la nostra 
Associació. 

- Crear un marc comú de participació on diverses persones adultes de diversa 
història i procedència puguen compartir experiències. 

- Construir en els dos col.lectius de persones un sentiment intercultural 
superador de la visió  egocéntrica i que possibilite el relativisme cultural. 

- Fomentar unes actituds de comprensió en el col.lectiu autòcton envers els 
problemes i dificultats dels immigrants que afavorisca la creació de vincles 
solidaris. 

- Fomentar unes actituds de confiança en el col.lectiu immigrant que 
afavorisca la percepció de que van a ser acceptats, respectant la seua 
diversitat i alhora participant de la cultura que els acull. 

- Aconseguir un clima de col.laboració entre les diferents persones en les 
tasques que es proposen sense distingir la procedència ètnica o cultural. 

- Aprofundir en les llengües que fem servir al nostre poble, particularment el 
català que és majoritari en l’àmbit no formal. 

 
 
Continguts 
 

a) Conceptuals 
 

- La baralla espanyola. Característiques 
- La disposició dels jugadors. 
- El joc per parelles 
- El valor de les cartes i la 

puntuació. 
 

b) Procedimentals 
 

- La mecànica del joc. 
- Estratègies bàsiques. 

 
c) Actitudinals 

 
- El valor de la tasca en equip per a la consecució d’un fi. 
- El plaer de compartir el temps amb amics i gent coneguda en un joc. 
- La competició com a forma lúdica d’entreteniment. 
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Recursos 
 
L’activitat no té cap cost econòmic. S’utilitzaran els recursos físics i d’infraestructura de 
la Llar del Pensionista. 
 
Desenvolupament de l’activitat i temporització 
 
Una vegada haviem acordat amb la junta directiva de la Llar la realització de l’activitat, 
vam realitzar el dia 7 de novembre a la pròpia Llar una xerrada en la que vam participar: 
un educador, el president de l’associació “Crevillent acull” , dos immigrants i jo mateix. 
El tema de la xerrada era: “immigració i convivència”. 
Van assistir uns 25 jubilats i uns 15 immigrants (entre ells, els que els corresponia 
classe aquell dia). 
Després d’una primera part expositiva en que els vaig parlar del concepte 
d’interculturalitat, l’educador de la tasca que portava a terme l’associació “C.A.” i els 
immigrants dels seus problemes, de les seues esperances,... vam passar a la part del 
col.loqui.  
Els pensionistes van anar opinant i es deixava veure en moltes ocasions l’existència dels 
prejudicis socials existents. Es notava, però, permeabilitat a les posicions que nosaltres 
manifestavem. Especialment emotiva va ser la intervenció d’un jubilat que ens va contar 
la seua experiència quan ell era un emigrant a Alemanya durant els anys 60-70. 
Quan els vam explicar que aniriem uns dies a jugar a les cartes amb ells, si és que ells 
ens volien ensenyar, ens va alegrar veure les seues cares i paraules de consentiment. 
Potser se sentien útils i de que algú pensés en ells. 
 
Pel que fa als alumnes immigrants, haviem previst  inicialment, que cada grup 
d’alumnes realitzara l’activitat durant tres mesos de la següent manera: Actualment els 
assistents a  les classes de llengua ho fan dos dies a la setmana durant un temps d’una 
hora i mitja cada dia (de 19,30 a 21). Dedicarem un  dia 
setmanal una hora aproximada a l’activitat. 
Així com l’activitat anterior (taller de ceràmica) era 
d’adscripció voluntària, considerem aquesta com a 
activitat normal de classe, de la mateixa manera que 
podem considerar l’assistència a un museu o a una 
exposició. 
Per exemple, els alumnes que assisteixen dimarts i 
dijous: 

- Dimarts: classe a les aules de l’Associació. 
- Dijous: de 7 a 730 a l’associació i de 8 a 9 a la Llar del Pensionista. 

 
En un principi comptem amb pensionistes-col.laboradors de l’activitat que 
s’encarregaran de realitzar els grups de joc en les diferents taules i que a l’inici, mentre 
que s’aprén el joc,  i per a aconseguir un major grau de confiança, procuraran que 
aquests grups siguen estables. 
 
A partir d’ahí els diferents grups funcionaran de manera autònoma. Una vegada els 
immigrants coneixen el joc (un mes aproximadament), podrem deixar llibertat de 
manera que puguen jugar en diferents grups. 
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Funcions del psicopedagog i els educadors 
 
Els psicopedagog/a , una vegada realitzat el disseny de l’activitat i realitzats els passos 
necessaris per a dur-la endavant, s’ocuparà de fer el seguiment i l’avaluació, de manera 
que al llarg de l’activitat es puguen corregir i millorar les dificultats que puguen sorgir i 
al final unes conclusions sobre l’activitat, 
 
Els educadors, acompanyaran durant l’activitat als alumnes immigrants, per tal de 
facilitar la integració en els diferents grups i anar aconseguint progressivament un 
ambient de relació normalitzada. 
A la classe, els educadors utilitzaran la circumstància del joc com a contingut 
d’aprenentatge, tant de l’activitat directa (el joc i les seues circumstàncies) com de les 
indirectes que al llarg  de les partides van produint-se (parlar de les coses pròpies quan 
es fa un alt en les partides, o al fer-se un café o té), de manera que cada participant puga 
parlar tant de les experiències pròpies com de les coses que els han relatat els 
pensionistes. 
 
Els educadors han de considerar en tot moment que l’aprendre a jugar al “tute” no és 
més que el mitjà que possibilita assolir el doble objectiu que pretenen: 

- Aprenentatge de les llengües. 
- Convivència intercultural. 

I en funció d’aquests vertebraran el conjunt de l’activitat. 
 
Avaluació de l’activitat 
 
Per a l’avaluació de l’activitat, haurem de considerar determinats factors quantitatius: 

- Nombre d’alumnes participants. 
- Continuïtat dels participants fins el final de l’activitat. 
- Assistència a les partides de cartes 

- Consideració absoluta 
- Consideració relativa 

- Referent al nombre total de dies possibles 
- Comparació de l’absentisme a classe referent a les classes ordinàries i a 

l’activitat del joc de cartes. 
 
I d’altres qualitatius que es basaran en: 
 

- Observació directa del psicopedagog i dels educadors 
- Entrevistes realitzades a: 

- Responsables de la Llar del Pensionista 
- Pensionistes participants en l’activitat 
- Immigrants participants 

 
L’estudi d’aquests factors quantitatius i qualitatius hauran de portar a les conclusions 
que permeten fins a quin punt s’assoleixen o no els objectius previstos: 
 

- L’activitat ha possibilitat l’aprenentatge de les llengües espanyola i catalana? 
- Els pensionistes han vist en els immigrants un col.lectiu de persones amb 

necessitats i amb l’interés de participar en la construcció de la societat? 
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- Els immigrants han comprovat que aquesta activitat ha servit per a establir 
vincles amb persones de la localitat i que d’altra manera hauria estat molt 
més difícil? 

- Ha hagut un intercanvi cultural? Són capaços d’entendre el comportament de 
l’altre col.lectiu? 

 
 
Les primeres dades de l’activitat 
 
Les passes  inicials de l’activitat (presa de decisions, objectius i continguts, contactes 
amb la llar de jubilats,...) es van prendre durant el mes d’octubre i fins el 22 de 
novembre. Vam formar dos grups: 

- Grup A: Els immigrants que assisteixen a classe dilluns i dimecres aniran a 
la Llar els dimecres, acomapanyats d’un dels educadors. Van començar el 
dia 27 de novembre. 

- Grup B: Els immigrants que assisteixen a classe dimarts i dijous aniran a la 
Llar els dijous, acompanyats de l’altre educador. Van començar el dia 28 de 
novembre. 

 
Les característiques d’aquests grups són les següents: 
Total d’alumnes: 27 
Homes: 19 
Dones: 8 
Procedència: 

- Magreb: 15 
- Subsahara: 2 
- Europa de l’Est: 6 
- Sudamèrica: 4 

Edats per trams: 
- 20 a 25: 3 
- 25 a 30: 10 
- 30 a 35: 9 
- 35 a 40: 5 

 
El primer dia, els immigrants van anar a la Llar de jubilats amb una certa por, tot i que 
ja sabien que els esperaven i que els haviem informat suficientment en què anava a 
consistir l’activitat. Després de les presentacions, tots es van distribuir en diferents 
taules i van començar les partides. 
L’educador i jo ens  passejavem pel local i estavem una estoneta en cada taula i al llarg 
de l’hora, vam observar: 

- L’esforç dels jubilats en explicar el joc i l’interés dels immigrants en 
aprendre. 

- La bona disposició d’ambdós col.lectius per  a entendre’s. 
- L’inici de converses diferents a les estrictament necessàries per al joc. 
- El descans d’algunes taules per a fer-se un té o café i l’inici de converses 

d’índole més personal. 
- La despedida per a la setmana propera en que repetirien la partida. 
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Ja ha passat un mes des que es van iniciar les partides. Cada grup ha anat ja quatre 
voltes i ja s’han experimentat determinats canvis: 

- S’ha aprofundit en el nivell relacional entre els diferents col.lectius. 
- S’han realitzat canvis de parelles i de taules de manera espontània. 
- Alguns immigrants estan han passat ja, per iniciativa pròpia i dels jubilats a 

d’altres jocs: “julepe”, domino, bingo... 
- Quan ha faltat algun immigrant, els avis han preguntat per ell, directament 

indicant el seu nom. 
 
El programa encara està en marxa, però ja es noten els efectes postius que es 
buscaven en el plantejament d’objectius: 
 

- Ens arriben comentaris de fills dels jubilats en els que ens conten els 
comentaris positius dels avis i que els joves també veuen molt bé l’activitat. 

- Ens conten anècdotes que a la seua vegada els immigrants han contat als 
avis, comprovant així la trascendència de l’activitat al terreny més personal. 

- L’assistència dels immigrants a la Llar dels jubilats de manera independent i 
fora de l’horari establert per les classes. 

 
Tot això ens anima a seguir el camí encetat i a esperar que de manera pròxima es 
puguen establir vincles no sols socials sinó de relació personal entre les persones 
participants i per extensió a les respectives famílies i societat. 
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IV. CONCLUSIONS I PROSPECTIVA 
 
 
IV.1. REFERENTS AL PROJECTE  
 
Les dues actuacions portades a la pràctica estan representant a hores d’ara una 
innovació en els mètodes de l’associació en que he participat. És prompte i aventurat 
pronunciar-se ara pel resultat d’aquestes. Però les espectatives que s’han obert i amb les 
dades que ja he citat que disposem, s’ obri un panorama esperançador i encoratjador. 
Després de l’anàlisi inicial sobre les tasques que desenvolupa aquesta associació, va 
quedar clar que el model que estava seguint-se era un model que pretenina l’assimilació 
per la via de l’aprenentatge de la llengua espanyola. 
Calia fer un esforç per la via de la interculturalitat i anar més enllà: aconseguir 
l’intercanvi cultural, aconseguir la relació entre diferents col.lectius socials que es miren 
amb reticència mútua. I ha estat des de l’estudi i consideració de l’entorn (Teoria de 
sistemes-Brofhenbrener) on hem actuat. Hem sortit de les aules i hem contextualitzat i 
fet significatiu el treball (teories constructivistes: Vigotsky, Piaget) inserint-nos en la 
societat i ja comencem a veure els resultats positius.  
Tots s’han implicat: els educadors, els immigrants, el Centre d’Adults, els jubilats. 
Caldrà avançar en aquest camí. Caldrà dissenyar nous projectes i actuacions. 
 
Els educadors s’han compromés a seguir els projectes encetats. Tot i que finalitze el 
Pràcticum, ja m’he compromés a realitzar el seguiment. 
 
 
 
IV.2. REFERENTS AL PRÀCTICUM 
 
La meua participació en l’associació “Crevillent Acull” ha passat per diferents fases, 
que tot i la brevetat del temps que he disposat pense que han estat ben aprofitades i que 
han obert noves perspectives no sols personalment per a mi, en le sentit de posar en 
pràctica determinats conceptes teòrics estudiats al llarg de totes les assignatures que 
conrformen el Pla d’Estudis,  sinó que també ha suposat el qüestionament de les 
pràctiques que estaven realitzat-se a l’Associació. De manera que ambdues parts pense 
que han estat beneficiades per la realització d’aquest Pràcticum. 
De manera esquemàtica, aquestes fases han estat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Presa d’informació relativa a l’àmbit 

Activitats de Coordinació i d’Orientació amb els educadors de l’àmbit i 
que es recullen en els models d’intervenció apuntats en aquest treball. 

Posta en pràctica d’uns projectes d’actuació a l’àmbit de referència 
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Des del meu punt de vista, el temps contemplat al Pràcticum II  resulta insuficient, per a 
poder preparar i sobretot desenvolupar un projecte i veure-hi els resultats, inclús en el 
cas que s’opte per la intervenció en casos individuals. 
 
 
 
IV.3. REFERENTS A L’APRENENTATGE PERSONAL 
 
La realització d’aquest treball ha suposat la posta en pràctica de conceptes i 
procediments estudiats a les diferents assignatures que conformen els estudis de 
psicopedagogia. D’una manera específica els relatius a: 

- Picologia Social 
- Psicologia Social de l’ensenyament 
- Avaluació de Programes, Centres i Professors 
- Psicologia de la Instrucció 
- Anàlisi de Casos I i II 
- Pràcticum I 
- Mètodes d’investigació en educació 
- Multiculturalisme i Educació 

 
M’ha servit igualment per a prendre contacte amb una realitat educativa molt diferent de 
la que trobem als centres educatius: CEIP , IES, EAP, que semblen els llocs preferents 
de l’actuació psicopedagògica. 
He pogut comprovar les necessitats educatives dels col.lectius d’immigrants (i també 
dels autòctons) pel que fa a una nova forma de convivència basada en el respecte mutu i 
la interacció positiva. També he pogut comprovar l’esforç que es realitza des del 
voluntarisme de les associacions que es dediquen a realitzar aquest treball, moltes 
vegades amb la incomprensió d’altres persones i de la pròpia administració. Alhora he 
vist les mancances organitzatives i/o teòriques que tenen i on el psicopedagog/a pot 
intervenir d’una manera eficaç.  
 
Així, aquest nou àmbit,  fa que com a problemàtica social que és , represente un interés 
per a la psicopedagogia.  
Un nou àmbit, el del voluntariat i el de la immigració, en el que caldrà seguir 
aprofundint, ja que la situació econòmica actual que provoca un món cada vegada més 
globalitzat, amb transvassaments migratoris i barreges culturals, problemàtiques nord-
sud,... etc. és potencialment un focus problemàtic i en que caldrà posar unes bases 
d’actuació de prevenció educativa, tant amb als àmbits formals, com no formals. 
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