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Junts per la convivència
Cada vegada més, el món sencer i els diferents països –i Espanya entre ells– tenen al davant el
formidable repte de gestionar la diversitat cultural, ètnica, d’origen, lingüística i religiosa. És un
desafiament que no tan sols afecta cada país en si mateix, sinó també les regions i els municipis,
i implica així mateix les institucions i les organitzacions i cadascun dels ciutadans.
Un dels compromisos de l’Obra Social ”la Caixa”, des que es va crear fa més de cent anys, ha estat
prestar atenció a les noves realitats socials i desenvolupar programes a favor de les persones, amb
sentit d’anticipació i transformació social, que puguin servir de model per a actuacions futures.
Amb aquesta vocació neix i es desenvolupa el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
Des de l’any 2010 el Projecte ICI s’ha dut a terme en 17 territoris d’alta diversitat cultural, proposant un model d’intervenció social i de gestió de la diversitat centrat en el protagonisme de
les comunitats locals que busca afrontar de manera organitzada, eficaç i positiva el repte crucial
de la convivència i la cohesió social. El juliol del 2014 el Projecte ICI es va ampliar a 40 territoris.
Sense relació no és possible la convivència. Per això, el Projecte ICI promou, juntament amb
les administracions locals i les entitats del territori, la creació d’espais de trobada, relació i
interacció positiva entre persones de diferents procedències i pertinences culturals i religioses, per facilitar la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la promoció de
la convivència.
Treballar junts, tant responsables polítics i institucionals com organitzacions que actuen al territori i ciutadania, des de la coresponsabilitat i el compromís compartit i a favor de la convivència, és una idea tan bàsica com innovadora i transformadora. I és des d’aquest treballar junts que
el Projecte ICI impulsa la convivència i pretén millorar la qualitat de vida d’un territori.
El treball dut a terme durant els últims quatre anys ha implicat més de 1.800 professionals i ha tingut la participació de més de 280.000 persones. Els notables resultats i impactes obtinguts en la
millora de la convivència* i de les polítiques socials als territoris d’intervenció han posat en valor
la capacitat d’adaptació del model conceptual i metodològic del Projecte ICI a territoris diversos
pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i la tipologia.

* Enquesta 2012 sobre convivència intercultural en l’àmbit local.
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La col·lecció Junts per la Convivència. La Intervenció Comunitària Intercultural sintetitza el
treball fet durant els tres primers anys d’intervenció. Aquesta tasca, basada en la retroalimentació entre teoria i pràctica, ha derivat en la construcció d’un coneixement compartit pels que
han participat activament en el procés, el qual es posa a disposició de les persones i les institucions interessades a desenvolupar polítiques per fomentar la convivència i la cohesió social.
L’Obra Social ”la Caixa” agraeix la col·laboració i l’aportació inestimable de l’experiència, el
coneixement i la voluntat política de totes les persones, entitats i institucions participants en
el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.
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Presentació
Una obra col·lectiva teoricopràctica, a partir d’un projecte mancomunat, i per a una praxi comunitària

Aquesta sèrie de llibres sintetitza l’experiència, els èxits, les limitacions i els aprenentatges obtinguts durant la primera etapa del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, és a dir, del
treball col·lectiu per la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social dut a terme no per
centenars sinó per milers de persones en 17 territoris locals de 15 municipis d’Espanya entre el
setembre del 2010 i l’agost del 2013. En l’actualitat –escric aquestes línies el novembre del 2014–,
el Projecte ICI s’ha ampliat a 39 llocs i aquesta obra és, entre altres coses, una aportació clau
per poder afrontar, amb visió compartida i intel·ligència col·lectiva, els nous i complexos reptes.
A l’hora de presentar la col·lecció Junts per la Convivència permeteu-me començar assenyalant
dues deficiències que amb massa freqüència s’observen en els plans, les polítiques, els programes
o els projectes socials. No m’agrada començar pel que és «negatiu», però considero que ajudarà
a enquadrar la naturalesa i el valor del que el lector o la lectora té a les mans. Em centraré en el
cas dels projectes d’intervenció social, ja que és en aquesta categoria on s’ubica el Projecte ICI.
Primera deficiència: en els projectes d’intervenció social la dimensió del coneixement no
sempre té el paper rellevant que hauria de tenir. Aquestes iniciatives pateixen amb massa
freqüència la manca de la fonamentació científica i conceptual deguda. A partir d’aquí, el grau
d’encert o èxit d’aquesta iniciativa serà menor. Si la fonamentació teòrica i conceptual falla o és
dèbil, la tasca pràctica dels protagonistes del projecte no es constitueix en praxi dinàmica i dialèctica, en la qual es retroalimenten en simbiosi creativa pensament i acció, teoria i pràctica,
saber i transformació. La pràctica, en definitiva, esdevé practicisme.
Segona deficiència: amb massa freqüència també en els projectes d’intervenció social, una vegada ha conclòs el projecte o alguna de les seves etapes, l’experiència que ha suposat –sempre
complexa, per definició– no se sistematitza i es publica, de manera que se’n perd la riquesa
acumulada. Dit amb unes altres paraules, no es culmina, degudament i entre tots, l’actuació corresponent. Per la resta, es debiliten greument les possibles noves etapes que es poden escometre. I encara més quan aquest projecte és col·lectiu, comunitari i públic, aquesta carència –en
la tasca de síntesi de l’experiència i en la difusió dels seus aprenentatges, resultats i impactes–
suposa una falta de devolució als actors socials, professionals i institucionals que van fer possible el projecte i l’experiència viscuda.
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Doncs bé, aquests cinc volums que ara es presenten als diversos i nombrosos actors del
Projecte ICI, com també a tots els interessats en aquestes qüestions rellevants, decisives i
urgents de la convivència i la cohesió local, mostren, d’una banda, l’enorme rellevància que
té el coneixement col·lectiu i aplicat en aquest projecte i, de l’altra, suposen un exercici
responsable de sistematització, publicació i devolució del que s’ha fet i s’ha après.
En efecte, aquests llibres, dedicats respectivament a –i faré servir només la paraula clau de cada
text– enfocament, mètode, educació, salut i participació, estan redactats a partir dels coneixements sobre gestió de la diversitat, desenvolupament local, immigració, minories, intervenció comunitària, conflictologia o mediació que van servir per dissenyar, cap a l’any 2009, amb
el fonament més rigorós possible, aquest projecte d’impuls de la convivència i validació d’hipòtesis de treball comunitari i mediador. Però, i això encara és més important, aquest bagatge
previ ric i col·lectiu es va aplicar, validat o no, ajustat i desenvolupat, a partir de la pràctica de
17 equips en 17 territoris i la participació de responsables institucionals, professionals
i tècnics, desenes d’entitats i milers de ciutadans d’aquestes localitats.
En aquest procés d’intervenció:
a. Es va configurar una base de dades o quadre de comandament en què es va anar recollint
una multiplicitat d’informes setmanals, mensuals i anuals.
b. Es van dur a terme audicions i col·loquis.
c. Es van elaborar monografies comunitàries, com a producte clau del coneixement compartit.
d. Els anys 2010 i 2012 es van aplicar enquestes sobre convivència en territoris d’alta
diversitat.
e. Es van anar registrant les múltiples i constants reflexions i aportacions.
Sense tot això, sense aquesta intensitat de coneixement aplicat i reflexió per a la pràctica, no
s’hauria pogut elaborar aquesta obra.
I, per fer-ho, ha calgut establir –també en aquesta fase d’elaboració– uns eixos de sistematització que unifiquessin el treball d’elaboració i redacció dels textos. Com el lector pot apreciar,
els diferents volums s’estructuren a partir de quatre preguntes centrals que donen el fil conductor als capítols corresponents de cada obra:
1. Com ens hem plantejat en el Projecte ICI la qüestió abordada. Per exemple, la metodologia del volum 2, el treball en educació del volum 3, etc.
2. Com ho hem posat en pràctica. Per exemple, l’impuls de la convivència en el volum 1, la
línia específica de salut comunitària en el volum 4, etc.
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3. Quins han estat els èxits obtinguts en aquest àmbit o matèria. Per exemple, els resultats
de la línia específica de relacions socials i participació del volum 5.
4. I, finalment, quins aprenentatges hi ha hagut i quines recomanacions es desprenen per
a la segona etapa del Projecte ICI, iniciada el setembre del 2013.
La col·lecció Junts per la Convivència és una obra col·lectiva tant en el disseny com en l’elaboració.
En efecte, l’elaboració de cada un dels volums ha recaigut, de manera col·laborativa, en els assessors del Projecte ICI i en els membres de l’equip de la Direcció Científica. No obstant això, es pot
afirmar que aquesta obra col·lectiva posseeix un abast encara més gran, ja que sense les experiències locals dutes a terme pels equips d’intervenció del Projecte ICI conjuntament amb professionals, ciutadans i representants institucionals a cada territori, aquesta obra no hauria estat possible.
El treball general d’edició s’ha organitzat a partir d’un coordinador tècnic de la publicació en
estreta coordinació amb el director científic del Projecte ICI.
No ha estat gens fàcil, entre altres coses perquè s’ha redactat durant molts mesos en els quals
el Projecte ICI no tan sols tirava endavant amb noves activitats i desafiaments, sinó que es trobava en plena expansió. Però ho hem aconseguit. Des d’aquí, gràcies a tothom per les vostres
valuoses aportacions i gràcies també a l’Obra Social ”la Caixa”, i especialment a l’Àrea Social i el
seu equip, ja que no tan sols està fent possible aquest ampli i innovador projecte sinó també la
difusió d’aquesta obra.
Ara només resta que la col·lecció Junts per la Convivència serveixi als seus propòsits: és a dir,
continuar creant coneixement per a l’acció, tornar l’experiència als que l’han fet possible i
ser útil als que estem compromesos en la lluita contra l’exclusió i la discriminació mitjançant
la promoció de l’autèntica convivència –no tan sols la coexistència– en les comunitats locals i
diverses de ciutadans i ciutadanes.
Carlos Giménez Romero
Director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
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Introducció
1. La sistematització d’una experiència innovadora d’intervenció social
La col·lecció Junts per la Convivència. La Intervenció Comunitària Intercultural consta de cinc
volums que sistematitzen cadascuna de les dimensions en les quals s’ha desenvolupat l’experiència
del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural durant la seva primera etapa, del 2010 al 2013.
A causa d’una proposta d’intervenció social molt innovadora, que conjuga línies específiques
d’actuació –salut, educació, participació– amb una línia global vertebradora del conjunt del
Projecte ICI, i l’enorme riquesa i diversitat de les accions fetes en 17 territoris d’intervenció,
la sistematització de la primera etapa del Projecte ICI s’ha organitzat en cinc volums que responen a cada una de les seves dimensions: la convivència i la cohesió social, la metodologia,
l’educació, la salut i la participació.
El Projecte ICI és una proposta innovadora d’intervenció social i gestió de la diversitat social
i cultural que s’està estenent a nous barris, pobles i ciutats de tot Espanya, validada pels seus
bons resultats i els impactes que ha tingut en la millora de la convivència i de les polítiques socials dels territoris en els quals ha intervingut.
Per aquests motius, després de més de tres anys de praxi, de retroalimentació entre la teoria i
la pràctica i de construcció d’un coneixement compartit per tothom qui hi ha participat activament, ha arribat el moment de socialitzar aquest coneixement amb la finalitat de facilitar-ne la
transmissió a altres persones, organitzacions i institucions que puguin estar interessades a posar
en marxa processos comunitaris interculturals per a la convivència i la cohesió social. L’elaboració d’aquests cinc volums és una via, entre altres, per facilitar aquesta transmissió.
——El volum 1, Convivència i cohesió social, aborda l’enfocament teòric i la finalitat de la intervenció comunitària intercultural.
——El volum 2, Metodologia, se centra en el desenvolupament metodològic seguit per implementar processos comunitaris interculturals.
——El volum 3, Educació, sistematitza el que s’ha fet des de la línia específica d’educació en el
marc del procés comunitari intercultural.
——El volum 4, Salut, igualment, aborda la línia específica de salut en el marc del procés comunitari intercultural.
——El volum 5, Participació, per últim, centra la seva sistematització en la participació de la ciutadania i la relació que té amb els altres protagonistes.
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2. La primera etapa del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
El 2010, a iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, va arrencar l’aventura del Projecte ICI en 17
territoris locals amb una diversitat social i cultural intensa, ubicats en vuit comunitats autònomes. Territoris variats pel que fa a les característiques sociodemogràfiques i les ubicacions: zones rurals, grans ciutats, centres històrics, zones d’extraradi, zones costeres o ciutats d’àrees metropolitanes.
Una àmplia gamma de situacions i contextos en els quals el Projecte ICI ha posat en valor la
seva flexibilitat i capacitat d’adaptació, i en què ha estat capaç d’obtenir resultats notables gairebé a tots els territoris gràcies a la implicació activa de tots els actors: les administracions públiques, els recursos professionals i la ciutadania.
El desenvolupament de la primera etapa (setembre del 2010 - agost del 2013) ha possibilitat
validar en la pràctica la hipòtesi de partida. Una gran part de l’èxit de la seva implementació
ha estat deguda a la combinació entre la flexibilitat que requeria la diversitat dels contextos
locals i la unicitat en l’enfocament i en la metodologia de la intervenció desplegada, comuna
als 17 territoris.
Aquesta combinació d’unitat d’enfocament i mètode amb diversitat d’actuació local ha estat
potenciada per les sinergies establertes entre les entitats socials responsables de la implementació a cada territori, posseïdores d’una llarga trajectòria de treball, i la Direcció Científica del
Projecte ICI (DECAF) de la Universitat Autònoma de Madrid, que ha format, capacitat i fet un
seguiment continu als equips d’intervenció en l’enfocament i els mètodes propis dels processos
comunitaris interculturals, i que han disposat d’assessorament expert tant en el plantejament
metodològic general com en les línies específiques d’actuació de salut i educació.
Un altre factor que ha contribuït a explicar els bons resultats de l’experiència en la primera etapa
ha estat gràcies a la combinació d’actuacions específiques, en àmbits com ara la salut i l’educació, amb el desenvolupament d’una línia d’actuació global que vertebra i dóna coherència al procés comunitari intercultural.
Aquests bons resultats es troben en la base de l’expansió d’aquest model innovador i mancomunat d’intervenció a 23 territoris més en la segona etapa del Projecte ICI, iniciada el setembre del
2013. Entenem «model» no com una cosa exemplar i irreprotxable, sinó com un conjunt dinàmic d’hipòtesis validades mitjançant la praxi articuladora de teoria i pràctica. Així doncs, en la
segona etapa i com a conseqüència de la validació del model d’intervenció, el Projecte ICI s’ha
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ampliat a altres contextos locals, ara ja distribuïts en 11 comunitats autònomes més Ceuta i que
ha augmentat fins a 32 els municipis implicats, i tot incrementa notablement tant la diversitat
com la complexitat del Projecte ICI. La col·lecció Junts per la Convivència constituirà un instrument útil per afavorir la transmissió dels aprenentatges extrets als nous territoris, com també
a les organitzacions i les institucions interessades a implementar processos similars.

3. La proposta del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
La proposta del Projecte ICI ha consistit i consisteix en una idea tan bàsica com innovadora i
transformadora: treballar junts –responsables polítics i institucionals, professionals i tècnics, organitzacions i ciutadans– per la convivència i el desenvolupament social de les comunitats locals
–barris, pobles i ciutats– i fer-ho com a coprotagonistes de la comunitat i en coresponsabilitat.
Tan fàcil i tan complicat com això. A tots ens sembla de sentit comú i, malgrat això, a la pràctica no s’acostuma a produir. Mentre que als territoris hi ha una gran varietat de recursos professionals, ONG, serveis públics i associacions treballant per resoldre els problemes que afecten la població, l’enorme complexitat d’aquests i la sectorialització dels recursos públics i privats
en dificulten enormement l’articulació conjunta en projectes comuns per a la convivència i el
desenvolupament social.
La proposta del Projecte ICI consisteix precisament en això, a facilitar i donar suport a l’articulació de projectes comuns en què hi càpiguen tots: les administracions, els recursos tecnicoprofessionals del territori i la ciutadania. Tots, com a protagonistes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.
La intervenció comunitària intercultural ha implicat un procés de transformació a les comunitats locals, tot facilitant un tipus de relacions abans inexistents entre els protagonistes. Aquest
procés ha generat connexions i espais de relació la primera conseqüència dels quals ha estat
l’enfortiment de les capacitats i les oportunitats de les comunitats locals per enfrontar-se amb
els reptes derivats de la crisi econòmica i de la diversitat social i cultural que les conformen.
El procés comunitari intercultural també ha facilitat la comunicació, el diàleg, la col·laboració i
la interacció positiva entre veïns i veïnes de diferents procedències –població estrangera, població gitana, població autòctona–, i ha millorat les relacions, prevenint conflictes i promovent la
convivència en carrers, places i espais públics.
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El treball conjunt de tantes persones, grups, professionals i representants de les diferents administracions està aconseguint una adequació més bona dels serveis i les institucions a les necessitats reals de la població i de la seva diversitat social i cultural creixent. Això es produeix, en
particular, en dos dels pilars bàsics del benestar social: la salut i l’educació.
Potser l’èxit més important és el salt qualitatiu que s’ha produït en assumir-se que les respostes a les temàtiques locals han de ser integrals i compartides entre tots els protagonistes. Naturalment, això no pot passar sempre i en tots els temes/problemes que afecten la vida comunitària, però el procés permet que això ocorri sobre les grans qüestions comunes i generals que
tenen relació directa amb una convivència i cohesió social efectives. Pensem que no hi ha cap
mètode més eficaç i eficient per afrontar temàtiques i resoldre problemes que enfonsen les
seves arrels en múltiples causes i en la creixent diversitat, pluralitat i complexitat de les societats postindustrials.
Sol ser una inquietud força estesa entre professionals, membres d’organitzacions socials i representants de les administracions la necessitat de treballar conjuntament per afrontar les temàtiques comunitàries en les quals intervenen; no obstant això, en la pràctica i en el dia a dia no acostuma a haver-hi ni el temps, ni el mètode ni els recursos necessaris per fer-ho. El Projecte ICI ha
contribuït a resoldre aquestes carències, fet que ha facilitat l’enfocament conceptual, el desenvolupament metodològic del treball i els recursos professionals necessaris.

4. El marc global del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
El Projecte ICI ha actuat com a impulsor de processos col·lectius i compartits de transformació del context social i institucional per adequar-lo als reptes de la diversitat i a les noves
necessitats socials.
Té un mètode definit clarament, un full de ruta, flexible i adaptable, que ha guiat tot el procés
en les diferents fases, acompanyat d’un seguit d’elements que han servit per impulsar, visibilitzar i consolidar els seus avenços.
El procés d’intervenció comunitària intercultural ha avançat des del primer moment en l’establiment de relacions col·laboratives amb i entre recursos tecnicoprofessionals, ciutadania i
representants de les administracions, per consolidar posteriorment aquestes relacions a través
de la generació de coneixements compartits de la realitat local i el desenvolupament d’accions
conjuntes entre els tres protagonistes.
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Així, s’han generat espais de relació que han possibilitat l’articulació d’un nou tipus d’organització de la comunitat local. S’han fet investigacions participatives els resultats de les quals
han afavorit l’emergència d’un coneixement compartit i l’elaboració de diagnòstics comunitaris. S’han dissenyat plans d’acció, partint del diagnòstic, que hem denominat programació comunitària, per donar resposta a les temàtiques comunitàries i als problemes i els reptes
principals que les comunitats locals estan afrontant, per contribuir així a nous plantejaments i
a una articulació més adequada de les polítiques socials al territori.
Tot aquest procés s’ha ajudat d’accions d’informació i de comunicació i l’organització de trobades comunitàries on s’han evidenciat les aportacions dels diferents protagonistes i s’han compartit els avenços fets. En aquest mateix sentit, s’han promogut activitats d’interès general que
han possibilitat anar construint una cultura de col·laboració entre els tres protagonistes, com
l’organització i la realització d’accions globals ciutadanes, d’escoles obertes d’estiu, d’activitats d’aprenentatge i servei, d’agents promotors de salut, jornades de dinamització comercial, celebració de diàlegs públics, configuració de territoris socialment responsables, etc.
L’educació i la salut, per la importància crucial que tenen en el benestar de la població, han constituït dos àmbits idonis per afavorir la confluència d’interessos i d’iniciatives conjuntes. Des
d’aquests àmbits específics de treball, s’ha contribuït enormement al procés global d’enfortiment comunitari.
A través d’accions preventives i de promoció de la salut, com ara els agents promotors de salut,
o de programes de servei i aprenentatge, en l’àmbit de l’educació, per esmentar-ne un parell
d’exemples, no tan sols s’ha aconseguit articular la col·laboració entre institucions, professionals i ciutadania, sinó que s’ha arribat a implicar famílies, joves i infants, els tres col·lectius prioritaris d’actuació del Projecte ICI.
La visió global del procés i l’articulació entre elles de les diferents iniciatives i accions empreses
dins del procés mateix s’han aconseguit gràcies a l’existència d’equips comunitaris, a cada territori, que han connectat entre ells els tres protagonistes i els espais de relació respectius –espai
tècnic de relació, espai de relació institucional, espai de relació i participació ciutadana.
Els equips comunitaris han actuat com a dinamitzadors i facilitadors de tot el procés, dotant de
coherència el conjunt. En un primer moment els professionals dels equips comunitaris els ha aportat el Projecte ICI a través de les entitats socials col·laboradores, per anar incorporant-hi posteriorment professionals pertanyents als diversos recursos i serveis públics i privats dels territoris.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació

18

El procés comunitari intercultural també té una dimensió mediadora que ha contribuït a promoure la convivència i la cohesió social als territoris. Són diversos els aspectes socials que s’han
contribuït a millorar, com la revaloració dels diferents col·lectius socials i culturals o la transformació de les relacions socials, tot afavorint el diàleg, la interacció positiva i el reconeixement
igualitari de totes les parts. No obstant això, ha estat la promoció d’un nou context social, gràcies a l’adaptació mútua entre persones i col·lectius diversos i a l’adequació de les institucions a
aquesta realitat, l’èxit més gran que està propiciant el procés comunitari intercultural. Un èxit
sobre el qual s’està cimentant una cultura de prevenció, regulació i resolució pacífica del conflicte i de convivència ciutadana intercultural.

5. Una guia breu de lectura o consulta dels cinc volums de la col·lecció Junts per
la Convivència
És convenient no agafar de manera aïllada cadascun dels volums que integren la col·lecció. Seria
ideal llegir-los segons l’ordre que tenen, començament pel número 1, després el número 2 i així
successivament. No en va, els continguts s’han articulat d’allò més global a allò més específic.
Si no es pot fer la lectura seqüencial dels cinc volums i se n’aborda la lectura d’un de sol, sempre
hi ha la possibilitat de consultar els altres volums per aprofundir en aspectes que no s’hi desenvolupin. Aquesta tema té una importància particular amb relació als números 1 i 2.
Dins d’aquesta col·lecció, aquest volum s’ha centrat en l’educació, i aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit educatiu i els elements pràctics que l’han
fet possible.
Mentre que la resta dels volums, per orientar-ne la consulta, s’han centrat en:
——La convivència i la cohesió social: aporta l’enfocament d’intervenció i els elements teòrics
que ajuden a interpretar adequadament les finalitats perseguides i els resultats i els impactes esperats.
——La metodologia: aporta els elements metodològics, procedimentals i operatius que han permès posar en pràctica l’enfocament d’intervenció i donar coherència als mitjans utilitzats.
——La salut: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit de la
salut i els elements pràctics que l’han fet possible.
——La participació: aporta l’enfocament d’intervenció comunitària intercultural des de l’àmbit
de les relacions i la participació ciutadana i la seva aplicació pràctica.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació

19

No obstant això, en cas que resulti impossible en el moment de la lectura d’algun dels volums
consultar-ne la resta, aquesta introducció comuna als cinc volums ajudarà el lector a obtenir
una comprensió bàsica i global del Projecte ICI, fet que facilitarà emmarcar el volum en el qual
estigui centrant l’atenció dins del conjunt.

6. Territoris d’actuació 2010-2013
——Barcelona (Nou Barris / Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) · Associació Sociocultural El Torrent
——Barcelona (Ciutat Vella / El Raval) · Fundació Tot Raval
——Barcelona (Sant Martí / El Clot) · Surt, Fundació de Dones
——Daimiel · Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
——Elx (El Carrús) · Fundación Elche Acoge
——El Ejido (Las Norias de Daza) · Cooperación y Desarrollo en el Norte de África, CODENAF
——Getafe (Las Margaritas) · Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR
——Granada (districte nord) · Asociación Gitana Anaquerando
——Jerez de la Frontera (zona sud) · Centro de Acogida de Inmigrantes, CEAIN
——Leganés (centre, San Nicasio i Batallas) · Fundación Universidad Autónoma de Madrid,
FUAM
——Logronyo (San José i Madre de Dios) · Fundación Rioja Acoge
——Madrid (Ciudad Lineal / Pueblo Nuevo) · Asociación La Rueca
——Paterna (La Coma) · Fundación Secretariado Gitano
——Salt · Casal dels Infants
——San Bartolomé (Playa Honda) · Fundación Canaria El Patio i Asociación de Mujeres Tiemar
——Tortosa · Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat, ACISI
——Saragossa (barri històric) · Fundación Federico Ozanam
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L’educació és, juntament amb la salut, una de les línies específiques de treball del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural –d’ara endavant, Projecte ICI–. Com a drets socials que proporcionen cobertura a la majoria de la població i com a pilars bàsics de l’estat del benestar que impliquen necessàriament diferents administracions i recursos per al seu desenvolupament, tenen un
potencial enorme per articular relacions col·laboratives entre els tres protagonistes de les comunitats locals. Per aquest motiu, la seva aportació a l’impuls i el desenvolupament de la globalitat del procés comunitari intercultural, encara que sigui des d’un àmbit específic, és indubtable.
Tant és així que es pot afirmar que l’educació constitueix un element estratègic fonamental per
a la intervenció comunitària intercultural.
Des del paper que té l’educació en la intervenció comunitària intercultural, es desenvoluparan
els principals plantejaments teòrics, metodològics i pràctics de l’enfocament seguit en la línia
específica d’educació.

11
.

L’educació en el marc del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural
L’educació és un dels motors principals de construcció de cohesió social i equitat de les societats.
Ja fa temps que, en clau crítica, l’educació és reconeguda com un dret i una pràctica imprescindible per a qualsevol procés social d’emancipació, fins al punt que no es pot entendre societat
sense educació, i a l’inrevés.
El dret a l’educació resulta una condició d’altres drets –com el del treball, o la cultura– i alhora no és possible l’exercici del dret a l’educació si altres drets són conculcats, com el d’una vida
saludable o la participació.
Per això, una educació al servei de la democràcia i els drets humans implica repensar el sentit
públic de l’educació i desenvolupar un plantejament de fons sobre com el sector educatiu pot
fer contribucions clau per construir la convivència intercultural, perquè l’educació és un tema
comunitari que requereix el compromís i el paper de diferents agents.
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Assolir aquest objectiu suposa promoure una representació social de l’àmbit educador en un
sentit ampli i obert, com a espai articulador del sentit educatiu en un territori, mitjançant una
forta càrrega simbòlica que projecti un sentit comunitari.
La intervenció comunitària intercultural és un procés general d’emancipació individual i col·
lectiva. Com a tal, requereix processos específics que, de manera sistèmica i articulada, facilitin
aquesta emancipació. En el context actual, amb els seus reptes i demandes, requereix l’assumpció plena i el reconeixement de la diversitat com un valor positiu i d’avenç social, sota una visió
integradora i mancomunada del conjunt de la població.
Per això, l’educació resulta crucial per assolir un repte d’aquesta envergadura, i s’ha de construir
una proposta d’educació comunitària intercultural que persegueixi els impactes del Projecte ICI
–interculturalitat, integració, convivència, ciutadania i enfortiment comunitari– de manera sectorial i encaixada amb la resta de les aproximacions i la línia d’acció global.
En aquest sentit, hem de determinar quina és l’aportació que l’educació comunitària intercultural fa a la consecució dels impactes que es persegueixen en el Projecte ICI, aspecte que resumin a la taula següent:
Taula núm. 1. Aportacions de la línia socioeducativa als impactes previstos en el Projecte ICI
Impacte

Dimensió amb la qual contribueix
l’àmbit de l’educació comunitària
intercultural

Aportació de l’educació comunitària intercultural al conjunt del projecte.

Interculturalitat

Conceptual

Per a la construcció de la interculturalitat, l’educació ha de facilitar
espais i temps per a la desconstrucció d’estereotips i prejudicis, i la
reconstrucció d’actituds i valors interculturals.

Integració

Metodològica

Per al desenvolupament de la integració social, l’educació ha de
fomentar l’aprenentatge de viure en entorns dissenyats sota el principi
d’inclusió, en què la diversitat és universal i el que és universal és divers.

Convivència

Operativa

Per fomentar la convivència, l’educació ha de proporcionar oportunitats
per a l’aprenentatge de la participació, procurant assolir-ne els màxims
nivells (autogestió).

Ciutadania i
enfortiment
comunitari

Sistèmica

Per a la promoció de la ciutadania i l’enfortiment comunitari, l’educació
ha de ser motor per teixir xarxes col·laboratives i interaccions
significatives entre els membres de la comunitat.

Font: elaboració pròpia

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

1

25

12
.

De l’educació crítica a l’educació comunitària
Els processos de globalització econòmica i cultural dilueixen des de fa dècades el rol i les funcions
tradicionals de l’escola cap a un model emergent: l’educació comunitària. Es dilueixen les fronteres entre el que és formal, no formal i informal de l’educació, i emergeix amb força el repte de
considerar la integració del conjunt de les comunitats com a subjectes potencialment educadors.
La transformació dels contextos educatius actuals cap a l’horitzó d’educació comunitària és una
tasca en la qual podem identificar els paradigmes educatius següents:
——Educació institucionalitzada: l’educació s’assimila a l’educació escolar, des de paràmetres analítics. La relació entre escola i comunitat gairebé és inexistent i els agents socials no reconeguts com a educadors no participen de l’educació.
——Educació crítica: els processos educatius es dissenyen des de paràmetres holístics i l’educació s’obre a altres agents potencialment educadors, tot i que aquests assumeixen un paper
secundari. La relació entre escola i comunitat és bidireccional.
——Educació comunitària: els processos es dissenyen des de paràmetres contextualitzats i l’educació, entesa en sentit ampli, s’assimila cap a l’educació comunitària, incloent-hi l’escolarització
però anant més enllà. Els processos educatius es duen a terme en espais oberts i els agents
educadors són reconeguts plenament, ja que la comunitat és escola i l’escola és comunitat.
Des de fa unes dècades, ja disposem de models contrastats que avancen en aquesta direcció; els
models de comunitats d’aprenentatge o els projectes d’aprenentatge i servei en són una bona
mostra, i tenen èxit en l’actualitat. Així i tot, tots responen a un patró similar: es tracta d’experiències potents des d’un punt de vista d’educació crítica, però que es queden a mig camí a l’hora de proposar una transformació radical de l’educació perquè garanteixi una autèntica igualtat
de la ciutadania en l’accés i l’èxit en els aprenentatges.
Representen un model referencial per als que volen avançar en la direcció assenyalada, però
requereixen un desenvolupament teòric i pràctic més elaborat que permeti recontextualitzar-les
en clau de complexitat.
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A continuació proposem desenvolupar l’operativització d’un model general d’educació a partir
del model comunitari que ens proposa Gomà (2008).1 Aquest model, caracteritzat per quatre
dimensions complementàries entre si, ens ofereix pistes sobre com hauria de ser una educació
que contribueixi a desenvolupar l’eix més comunitari d’una intervenció comunitària intercultural. Cada dimensió del model ofereix hipòtesis sobre com seria una comunitat concreta que
abordés aquest enfocament. Les quatre dimensions de les quals parteixen les hipòtesis són:
—— Existència d’un col·lectiu humà al qual es reconeix la capacitat de ser subjecte i protagonista d’accions i decisions, amb voluntat
d’incidir en el canvi i en la millora de les condicions de vida de les persones que el constitueixen.
—— Existència, entre les persones que integren la comunitat, de consciència de pertinença, d’un cert grau d’integració subjectiva en
una identitat comunitària compartida.
—— Existència de mecanismes i processos, més o menys formalitzats, d’interacció i suport social, de pautes de vinculació mútua i
reciprocitat quotidiana.
—— Existència i arrelament a un territori, a un cert espai compartit que articula agents, instruments i continguts per a l’acció. Un
espai físic, una geografia, que incorpora significats de pertinença.

A continuació, veurem les diferents hipòtesis desenvolupades per a cada una de les dimensions, en funció dels components predominants que contenen: autogestió, pertinença, identitat i territori.
——Existència d’un col·lectiu humà al qual es reconeix la capacitat de ser subjecte i protagonista d’accions i decisions, amb voluntat d’incidir en el canvi i en la millora de les condicions de
vida de les persones que el constitueixen: AUTOGESTIÓ.
——Existència, entre les persones que integren la comunitat, de consciència de pertinença, d’un
cert grau d’integració subjectiva en una identitat comunitària compartida: PERTINENÇA.
——Existència de mecanismes i processos, més o menys formalitzats, d’interacció i suport social,
de pautes de vinculació mútua i reciprocitat quotidiana: IDENTITAT.
——Existència i arrelament a un territori, a un cert espai compartit que articula agents, instruments i continguts per a l’acció. Un espai físic, una geografia, que incorpora significats de
pertinença: TERRITORI.
Les diferents hipòtesis tenen relació entre si, amb la qual cosa no es poden entendre de manera
segregada sinó com a part d’un tot coherent i interrelacionat. La intervenció comunitària intercultural és l’objecte i alhora el marc d’aquesta perspectiva de l’educació comunitària intercultural.

1 GOMÀ, R. (2008). La acción comunitaria: transformación social y construcción de ciudadanía. Versió electrònica disponible a http://www.eduso.net/
res/?b=10&c=90&n=251. Última consulta feta el 21 d’abril de 2014.
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13
.

Accions educatives integrades.
Fonaments, característiques i condicions
Una vegada vista la relació que hi ha entre la intervenció comunitària intercultural i l’educació,
en aquest capítol ens proposem retre compte sobre la concreció operativa de l’educació comunitària i l’educació intercultural en el Projecte ICI. Aquesta concreció s’ha conceptualitzat amb
el terme d’acció educativa integrada.
Una acció educativa integrada és una acció estratègica participativa amb repercussions a la
comunitat des de l’àmbit de l’educació. L’acció educativa integrada impulsa un avenç cap a processos continus de relació i actuació col·laboratives al territori, i inclou accions i espais educatius des de tots els angles –formal, no formal i informal– i tots els temps –escolar, extraescolar, cap de setmana, vacances.
En resum, una acció educativa integrada respon a les bases teòriques i metodològiques:
——Una concepció integral de l’educació, amb un enfocament sistèmic i des de la complexitat.
——Un model inclusiu de gestió de la diversitat que preveu:
——Les escoles com a espais interculturals potencials per excel·lència, on es troben tots al voltant d’un objectiu comú, sota principis d’igualtat i equitat.
——La representativitat dels espais d’interacció educativa com a reflex de la diversitat existent.
——L’educació en la diversitat, el dret a la identitat individual i col·lectiva, sentit de reciprocitat i solidaritat.

——Una educació entesa com a espai transversal entre diferents sectors de l’acció educativa implicats en la situació d’un territori des de la globalitat.
——Un èmfasi en la promoció d’entorns socials educadors per:
——Trencar les barreres físiques i simbòliques existents que configurin una nova constel·lació d’interaccions.
——La satisfacció de necessitats educatives expressades per la comunitat.
——L’aprenentatge intergeneracional, la participació activa de famílies, joves, infants, etc.
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——La producció documental dels processos educatius i la difusió de «bones pràctiques».
——Un horitzó de cogestió i autogestió en la pràctica.
Que les accions educatives integrades siguin una realitat requereix un seguit de condicions
sine qua non que descrivim a continuació, fruit de l’experimentació i l’aprenentatge professional generat durant la primera etapa dels primers equips d’intervenció comunitària intercultural (2010-2013):
——L’equip de professionals del Projecte ICI ha d’adoptar un rol impulsor i dinamitzador,
no executor.
——L’acció educativa integrada ha de respondre a algun enfocament curricular d’un o diversos
centres educatius.
——L’acció educativa integrada ha d’abastar tant l’àmbit formal com el no formal i informal de
l’educació simultàniament.
——Els joves han de tenir un protagonisme rellevant en l’acció educativa des de l’arrel fins al
desenvolupament ple d’un cicle –disseny, desenvolupament, avaluació.
——Les famílies han d’estar implicades i compromeses en alguna dimensió de l’acció, per aportar el seu coneixement a l’acció.
——L’acció educativa ha de traspassar les parets del centre escolar i tenir un impacte en la comunitat de referència.
——El desenvolupament de l’acció ha de tenir en compte grups heterogenis i una gestió adequada de la diversitat.
——Cal procurar assolir els màxims nivells de participació per part de tots els actors implicats
en l’acció.
——L’acció ha de tenir en compte l’enfortiment de l’etapa educativa o evolutiva en la qual es troben els participants, com també la transició a etapes posteriors.
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14
.

Les accions educatives integrades
i la diversitat de territoris.
Avaluació diagnòstica i prospectiva
Un dels criteris apresos durant l’experimentació de les accions educatives integrades per al
període 2010-2013 és que aquestes característiques i condicions generals s’han de contextualitzar i, en conseqüència, adaptar a les especificitats de cada territori.
Des d’un primer moment va quedar clar que una acció educativa integrada en una gran ciutat
havia de respondre a un seguit de característiques i condicions una mica diferenciades respecte
del que es volgués dur a terme en una població rural. De la mateixa manera, no seria la mateixa
acció educativa integrada la que es fes en una zona amb una forta presència de població immigrada que en una altra on el percentatge resultés baix amb relació al conjunt.
Per aquestes raons els 17 territoris del Projecte ICI van dur a terme models diferenciats d’aplicació de les accions educatives integrades. Les diferents condicions dels territoris van permetre
caracteritzar quatre nivells de desenvolupament segons el punt de partida de cada comunitat, i
també establir una pauta escalar en espiral creixent que servís per orientar gradualment l’abast
de les actuacions i disposar d’una ruta de treball progressiva –nivells– en el temps total de la
intervenció, per a la seva sostenibilitat com a escenari òptim de futur a curt termini.
Per fer-ho, es van plantejar actuacions que van anar des d’un nivell mínim –començar amb una
activitat externa que serveixi de referència com a acció educativa integrada– fins a un nivell
màxim, en què s’involucrés el territori en conjunt –centres formals i no formals, xarxes, meses
de coordinació, altres– des de diferents àmbits d’acció.
Aquests nivells van ser els següents:
——Nivell A: acció educativa integrada a partir d’una activitat específica externa, que es vincula a un centre escolar formal, que compleixi tots els criteris generals indicats anteriorment.
——Nivell B: acció educativa integrada dins d’un centre escolar del territori que compleixi tots
els criteris generals.
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——Nivell C: acció educativa integrada a partir d’una xarxa de treball existent al territori que
compleixi tots els criteris generals.
——Nivell D: acció educativa integrada a partir d’un treball integral i compartit entre els centres
i els agents del territori, que compleixi tots els criteris generals.
Gràfic núm. 1. Nivells de desenvolupament de les accions educatives integrades

Activitat externa

Accions integrades
en centre

Xarxa de treball
existent

Entorns socials
educadors

Font: elaboració pròpia

Òbviament, un dels reptes importants d’aquesta contextualització territorial va ser l’avaluació
diagnòstica per identificar en quin nivell es trobava la comunitat, a fi de partir significativament
d’on s’estava. La realització d’aquesta avaluació va tenir en compte:
——Un DAFO ad hoc que proporcioni informació rellevant. Durant el període 2010-2013 es va
elaborar aquest exercici en la trobada plenària d’abril del 2011, on els equips professionals
van fer una primera aproximació a tots els factors i elements que poden afavorir o dificultar la realització de l’acció.
——La potencialitat del territori. Va implicar reflexionar sobre les condicions i les situacions
presents al territori, en quina mesura podien condicionar l’abast i els reptes de l’abordatge.
——Estat de l’equip professional. Considerant situacions en què hi hagi hagut canvis, noves incorporacions o necessitats d’enfortiment.
Un altre dels exercicis que calia fer era una avaluació prospectiva, que identifiqués les potencialitats de les diferents dimensions implicades, per saber de debò fins a quin punt disposàvem de prou
condicions per dur a terme una acció educativa integrada. Per fer-ho, es van integrar de manera
holística diferents perspectives i es van considerar també quatre grans dimensions presents quan
s’aborda el context educatiu:
——Dimensió intrapsicològica: com tindrem en compte els aspectes ideològics de les persones
implicades en l’acció. Cal comptar amb persones afins als valors i els principis que formen
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part del Projecte ICI, que es puguin motivar a l’acció i, alhora, ser multiplicadores dels avenços. En aquest sentit, buscar involucrar els educadors amb més obertura.
——Dimensió interpsicològica: com tindrem en compte la cultura de les institucions educatives
–escoles, centres de temps lliure, escoles de persones adultes, etc.– i el seu grau d’obertura a l’hora de desenvolupar l’acció. Per fer l’acció, cal iniciar/mantenir contacte i relació amb
els agents educatius responsables d’aquestes institucions, conèixer-los i establir-hi canals
de comunicació tenint en compte les pautes d’interacció que tenen, els valors i els senyals
d’identitat que els caracteritzen.
——Dimensió intrasistèmica: com considerarem les dinàmiques formals de la institució educativa, i la seva relació amb la comunitat, a l’hora de plantejar l’acció educativa. Es requereix tenir present que les relacions que la institució educativa estableix com a comunitat educativa determinen en bona mesura el tipus de participants, les relacions amb les
famílies i les possibilitats de col·laboració amb altres entitats. Un pas important és conèixer i analitzar les dinàmiques de la institució seleccionada per dur a terme l’experiència
de referència.
——Dimensió intersistèmica: com considerarem el grau de desenvolupament comunitari del territori a l’hora d’impulsar l’acció, en el marc ampli del sistema educatiu. Conèixer les polítiques educatives existents, a escala local i autonòmica, i la connexió de les institucions educatives amb aquestes, serà important per dur a terme l’acció.

15
.

Els models pedagògics de referència
de les accions educatives integrades.
Tipologia, classificació i caracterització
Les accions educatives integrades en el Projecte ICI són respostes originals dissenyades pels
equips de professionals amb la participació dels educadors i els agents de la comunitat, però
hem de reconèixer que totes han sorgit del reflex d’una o diverses propostes d’educació crítica
que ja hi havia i que responen als fonaments teòrics i metodològics descrits fins ara.
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La categorització de les propostes d’educació crítica es va fer a partir de les dimensions d’avaluació prospectiva –intrapsicològica, interpsicològica, intrasistèmica i intersistèmica–, de la qual
resulta la taula següent:
Taula núm. 2. Categorització de les propostes d’educació crítica
Focalitzades en la dimensió intrapsicològica

—— Participació infantil i juvenil
—— Participació de les famílies per mitjà de les AMPA

Focalitzades en la dimensió interpsicològica

—— Desenvolupament curricular en clau crítica
—— L’escola de codi obert

Focalitzades en la dimensió intrasistèmica

—— Comunitats d’aprenentatge
—— Experiències d’aprenentatge-servei

Focalitzades en la dimensió intersistèmica

—— Transicions educatives
—— Ciutats educadores

Font: elaboració pròpia

A continuació, proporcionem els conceptes clau i les idees fonamentals que els equips de professionals del Projecte ICI van manejar a l’hora de dissenyar les seves accions educatives integrades en
perspectiva crítica de l’educació, amb la finalitat d’avançar cap a escenaris d’educació comunitària.

1.5.1 Participació infantil i juvenil
a. Què és
La participació és un procés social de gestió política mitjançant el qual els subjectes assoleixen
els seus objectius i satisfan les seves necessitats mitjançant la col·laboració i l’intercanvi amb la
resta dels subjectes del seu entorn, immediat o mediat. L’efecte principal de la participació és
la implicació dels subjectes participants en aquest procés i, per tant, es genera una motivació i
adhesió personal significatives. Parlem de participació infantil i juvenil en la mesura que pertanyem a societats que consideren que el dret d’exercir la participació correspon majoritàriament
als adults i no als menors.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
La participació infantil i juvenil ofereix oportunitats per a:
——El coneixement mutu entre els subjectes que la practiquen, siguin de l’origen que siguin.
——La possibilitat de construir un projecte compartit i, en conseqüència, generar un sentiment
de pertinença, de reconeixement i d’identificació comuna entre subjectes d’orígens diferents.
——La implicació i la inclusió social de subjectes pertanyents a grups minoritzats, sempre que
aquesta participació es desenvolupi en termes d’agrupació heterogènia.
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——La negociació de significats, valors, idees i representacions de la realitat a l’hora de participar en una cosa que és comuna.
——L’aprenentatge de la convivència que suposa col·laborar, discutir, arribar a acords o consensos entre persones que pertanyen a orígens culturals, religiosos o lingüístics diferents.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui eficaç
La participació és una eina fonamental si pretenem comprometre les persones en processos
comunitaris. En el cas de la població infantil i juvenil, això a més suposa un valor afegit, perquè
d’alguna manera s’apodera la seva capacitat de reflexionar sobre la realitat social que els toca
viure i trobar solucions vàlides rellevants per millorar-la. En la mesura que infants i joves hagin
tingut experiències de participació al seu nivell, seran adults més ben preparats per a quan arribi el moment de contribuir decisivament a la construcció d’un projecte comunitari.
Per dur a terme un procés de participació infantil i juvenil cal:
——Assegurar-se que infants i joves ja tenen un bagatge adquirit en espais familiars o escolars
respecte de la participació.
——Disposar de temps i espais necessaris i vàlids per a la participació, condicions fonamentals
perquè aquesta surti bé.
——Garantir que hi ha un referent adult que facilita i dóna suport als processos, allà on la capacitat i l’experiència dels infants i joves no arribi.
——Animar la creació d’un projecte o una acció concreta que doti de sentit la participació, que
orienti el valor de procés de participar per assolir les metes preestablertes.
——Assegurar el reconeixement dels adults respecte del procés i el resultat de la participació.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
La participació aporta sobretot implicació i motivació dels participants, sempre que aquesta experiència de participació disposi dels lideratges necessaris, tant en l’àmbit infantil i juvenil com
de suport adult en els moments de col·lapse o conflicte. Els processos de participació passen per
diverses fases i és important conèixer-les i respectar-les:
——Clarificació de propostes
——Elecció d’objectius i prioritats
——Planificació d’estratègies
——Desenvolupament d’accions
——Avaluació de resultats
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En la mesura que una comunitat disposa de persones amb bagatge de participació, els processos comunitaris resulten més eficaços, ja que els participants ja tenen habilitats i actituds proclius a les demandes exigents de tot procés de participació.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
Moltes vegades, la participació infantil i juvenil ha de començar a les escoles. En primer lloc, és
important que la gestió de la vida de les aules sigui participativa, que infants i joves trobin la participació com un hàbit de la resolució dels problemes de la seva vida en comú. A més, seria interessant que, en un segon estadi de desenvolupament, infants i joves també participessin mitjançant
mètodes pedagògics basats en la participació, com els projectes de treball o el treball cooperatiu.
Fer tota aquesta tasca requereix formació del professorat i suport extern per part d’un especialista en els primers moments.
En el cas de les entitats educatives del temps lliure, aquestes necessitats de desenvolupar projectes de participació no són tan necessàries, ja que la dinàmica mateix en si és participativa i la
participació suposa un dels continguts fonamentals del seu projecte educatiu.

1.5.2 Participació de les famílies a través de
les AMPA
a. Què és
Les associacions de mares i pares d’alumnes són entitats de dret privat que tenen com a objectiu fonamental la representació dels interessos dels pares, les mares o els tutors legals als centres escolars dels seus fills i filles. Cada comunitat autònoma fa servir un tipus de denominació
específica –AFA (associació de famílies d’alumnes), APIMAS (associació de pares i mares d’alumnes), APA (associació de pares d’alumnes)–. Si bé és cert que les AMPA són entitats representatives de les famílies a l’escola, també hem de tenir en compte que no són representants del conjunt de pares i mares, atès que la pertinença a aquestes associacions és lliure i voluntària. No
obstant això, hem de reconèixer el seu paper bàsic a l’hora de vertebrar i animar la participació
de les famílies a l’escola i donar-hi suport.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
Les AMPA ofereixen oportunitats per:
——Promoure la participació paritària de famílies pertanyents a tots els col·lectius presents al
centre educatiu.
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——Generar un espai de relació i trobada entre famílies d’orígens diferents.
——Establir àmbits d’informació i formació sobre el sentit de l’escola al país d’acollida, i contrastar-lo amb el sentit de l’escola en altres latituds.
——Obrir un espai d’acollida per a les famílies acabades d’arribar des d’una òptica d’educació
familiar.
——Detectar necessitats amb relació a la inclusió de les famílies acabades d’arribar, i actuar com
a vincle de comunicació per satisfer aquestes necessitats al si de la comunitat educativa.
——Vehicular iniciatives i propostes de pares i mares d’origen estranger al conjunt de l’escola.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui eficaç
La participació de les famílies a l’escola, tot i ser reconeguda legalment des del 1984 amb la posada en marxa de la LODE, encara continua sent una assignatura pendent del nostre model escolar democràtic. En general, els pares i les mares no se senten cridats a formar part del que anomenem comunitat educativa, en què ells resulten clau, i la seva participació sovint es limita a la
preocupació per la bona marxa escolar dels fills.
En aquest sentit, les AMPA són organitzacions que poden tenir un paper determinant a l’hora d’enfortir la cultura democràtica de participació als centres escolars. La seva contribució pot
resultar molt significativa a l’hora de:
——Animar les famílies a presentar-se als càrrecs de participació en òrgans de deliberació i presa
de decisions al si de l’escola –consells escolars de centre.
——Ser interlocutors de demandes i propostes per part d’alguns grups o col·lectius concrets de
famílies de la comunitat educativa enfront de la direcció.
——Actuar d’interlocutors crítics respecte de temes curriculars que se suscitin a l’escola.
——Oferir-se com a mediadors i facilitadors en les relacions entre famílies i professorat.
——Organitzar serveis i activitats necessaris per a la bona marxa del projecte de l’escola, com ara
menjadors escolars, activitats extraescolars o escoles obertes d’estiu.
——Captar recursos de l’Administració o de finançadors privats per a les activitats.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
Amb relació al procés comunitari, les AMPA s’han de veure, com ja hem indicat, com un canal
institucional de comunicació i participació de les famílies en la comunitat educativa. Això ha de
facilitar que progressivament es vagi instal·lant una concepció de la família com a agent social
de canvi i transformació de la realitat socioeducativa, no tan sols entre les famílies mateix sinó
també entre el professorat.
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Per últim, no podem obviar el caràcter de recurs comunitari que pot desenvolupar, de manera que faci del tema educatiu una finalitat i una prioritat compartida. Les AMPA poden exercir
un paper actiu de participació també en l’àmbit de l’articulació comunitària, constituir xarxes
de coordinació d’AMPA de diferents escoles en un mateix territori i actuar comunitàriament en
representació col·lectiva en òrgans com el consell escolar municipal o altres ens de representació i coordinació educativa que tingui el territori, vinculats als poders locals –ajuntaments– o a
la societat civil organitzada.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
Tot i que les AMPA són organitzacions des de i per als pares i les mares de l’escola, hem de reconèixer que als centres on no n’hi hagi, o on la seva presència sigui dèbil, les direccions dels centres tenen un paper important que han de dur a terme a l’hora de fomentar-ne l’existència i/o
l’enfortiment. És positiu per a tota l’escola que pugui tenir una AMPA forta que canalitzi i vertebri la participació de les famílies a la comunitat educativa i fora d’aquesta.
Els ajuntaments també tenen un paper important a l’hora de potenciar les AMPA, sigui a través d’ajudes econòmiques o d’un altre tipus –per exemple, formació per a la participació, cessió
de locals i equipaments per fer-hi activitats, etc.
Les entitats educatives de l’àmbit no formal, com els centres de temps lliure, no acostumen a
tenir, en general, estructures formalitzades de participació de famílies, ni tampoc no hi ha un
marc legal que s’hi refereixi. Així i tot, podem identificar algunes comunitats autònomes on hi
ha aquest tipus de pràctica de manera puntual en alguns territoris, com ara Catalunya, on alguns
centres de temps lliure impulsen els anomenats consells de pares, amb finalitats de suport i complementarietat semblants a les de les AMPA.

1.5.3 Desenvolupament curricular en clau crítica
a. Què és
El desenvolupament curricular és el procés mitjançant el qual el professorat gestiona els processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’harmonització de les necessitats educatives dels
alumnes, els objectius del currículum, les característiques de la comunitat escolar i les demandes socials a l’escola. Des d’una perspectiva crítica de l’educació, el desenvolupament curricular no es limita als continguts disciplinars del currículum sinó que té en compte dimensions
més àmplies de l’educació, que consideren l’educació per a la ciutadania i l’educació en valors,
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com també l’educació emocional, com a elements imprescindibles per a una educació integral
de l’alumnat dels centres escolars.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
Per avançar en una educació intercultural de debò, cal que el disseny i el desenvolupament curricular també siguin interculturals. Això s’ha de fer des d’una perspectiva transformativa, és a
dir, no es tracta només d’afegir nous continguts al currículum ja existents, o modificar-ne d’altres, sinó de dur a terme els continguts ja establerts des d’una lògica intercultural: oberta, a partir d’un concepte de cultura dinàmica, des d’un enfocament flexible de les identitats i tenint en
compte una consideració radical de la diversitat.
El desenvolupament curricular ofereix oportunitats per:
——Integrar continguts actitudinals i procedimentals relacionats amb la convivència intercultural de manera integral al currículum.
——Promoure activitats de sensibilització i presa de consciència dels propis prejudicis i estereotips que hi ha amb relació a la diversitat cultural.
——Treballar el conflicte intercultural de manera positiva i constructiva.
——Incorporar elements de diversitat cultural de l’entorn al si del projecte curricular del centre.
——Abordar el tema de la identitat o les identitats culturals com un element essencial del creixement integral, especialment durant l’etapa de l’adolescència.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui eficaç
El procés de desenvolupament curricular en clau crítica i intercultural és complex, i requereix
processos a mitjà termini perquè puguem parlar de desenvolupament de debò.
En conseqüència, la seva eficàcia no es limita a un seguit d’accions aïllades o puntuals en el temps,
sense articulació, sinó que respon a l’impuls d’una sèrie d’etapes progressives. A continuació assenyalem un model d’etapes de desenvolupament curricular intercultural que condueix als objectius de naturalesa intercultural previstos:
——Etapa de receptivitat: el professorat se sensibilitza respecte de la necessitat d’introduir
innovacions al currículum i comença a experimentar algunes activitats aïllades i amb
poca coordinació.
——Etapa de canvi: el professorat adquireix el compromís col·lectiu de dur a terme un currículum
intercultural, i comença processos de formació personal i de treball en equip per fer-ho possible, de moment des d’una òptica d’addició, modificació o sostracció de continguts.
——Etapa de transformació: el professorat introdueix la dimensió intercultural als continguts
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que treballa, de manera que en transforma la pràctica de manera profunda i en sintonia amb
la resta dels docents.
Aquest procés permet que el desenvolupament curricular sigui sostenible en el temps i que tingui una forta empremta en la cultura escolar. Per fer-ho, també és clau la participació mancomunada de famílies i altres agents educatius del territori.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
El currículum és una part de l’itinerari educatiu que els infants i els joves necessiten per poder
participar en la vida escolar i acreditar. No obstant això, aquesta participació no sempre es produeix en paritat de condicions, a causa de diferents motius. De vegades, les condicions de partida de les famílies no són precisament les òptimes des d’un punt de vista de capital social, cultural o econòmic, i es produeix un desavantatge que impedeix la igualtat de resultats.
Hem de considerar que el desenvolupament curricular no tan sols ha d’estar atent a l’educació
en valors, de les emocions, sinó també a l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en especial el d’origen
estranger pel fet de ser susceptible de fracàs a causa del desajust curricular entre les seves potencialitats i les expectatives acadèmiques generades.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
El desenvolupament curricular és competència formalment exclusiva del claustre de professors, amb l’equip directiu dels centres escolars al capdavant. Malgrat això, l’enfocament crític
i intercultural del desenvolupament curricular exigeix que aquesta perspectiva sigui modificada per una altra de més flexible i oberta, que incorpori mirades i permeti una participació activa a altres agents educadors, com ara les famílies, els centres culturals i educatius de l’entorn o
les administracions locals.
Aquesta flexibilitat i obertura requereixen espais que, ara com ara, són inexistents des del punt
de vista formal. Més enllà dels consells escolars de centre, calen espais d’autèntic diàleg curricular entre diferents agents, i la seva creació afavoreix la implantació d’un currículum clarament
sensible a la diversitat cultural i la convivència.
En aquest sentit, el Projecte ICI pot fer contribucions decisives a l’hora de reclamar aquest tipus
d’espais, i ajudar a canviar progressivament la cultura escolar d’un estadi balcanitzat a un altre
estadi més comunitari i intercultural.
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1.5.4 L’escola de codi obert
a. Què és
L’escola de «codi obert» és un model educatiu recollit a l’obra Liderar escuelas interculturales e inclusivas (Essomba, 2006) i que proposa una hipòtesi de treball per incrementar el grau de comunitarització dels centres escolars des d’un enfocament sistèmic i global. Planteja un seguit d’escenaris amb propostes originals i alternatives recollides de l’anàlisi de bones pràctiques, i amb
aquestes es dibuixa un model integral de centre escolar capaç d’establir relacions intrasistèmiques que consolidin una educació crítica i estableixin les bases d’una educació comunitària.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
El model d’escola de codi obert ofereix oportunitats per a:
——Educació en la diversitat, la tolerància i el dret a la pròpia identitat.
——Foment del respecte als drets humans i cura als aspectes relatius a la pau, la democràcia, la
llibertat i la igualtat.
——Educació i participació activa, participativa, en la quals els nens, les nenes i els joves investiguen i configuren el seu propi aprenentatge.
——Transcendència social, avanç cap a la construcció de convivència intercultural en una societat més justa i igualitària.
——Escola inclusiva, equitativa i no discriminatòria.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui eficaç
El model de l’escola de codi obert situa al centre de l’acció educativa l’alumnat i les seves necessitats educatives. El procés educatiu segueix i es desenvolupa fins i tot quan el programa didàctic en l’educació formal s’interrompi. A l’espai físic dels centres educatius es duen a terme només
una part de les activitats i les funcions del procés socioeducatiu. Això implica un esforç de planificació que no descuidi preveure altres continguts, altres mitjans, altres recursos que s’han
d’implicar, cadascun en el seu paper i en el seu àmbit, en l’itinerari educatiu de cada alumne.
Alhora, l’eficàcia del model d’escola oberta necessita una tasca permanent de coordinació i integració entre tots els que s’impliquen, col·laboren o participen en el procés educatiu.
La generació d’un model d’escola obert en la pràctica no suposa una acció puntual sinó un procés llarg i complex, flexible i adaptat a la singularitat de la comunitat on se circumscriu, i requereix atendre els principis següents:
——Focalitzar el valor de l’àmbit relacional en el marc de les activitats.
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——Començar amb petits processos en el temps i l’espai que es van ampliant progressivament.
——Disposar d’espais i mecanismes d’autoavaluació perquè cada actor pugui prendre consciència col·lectiva del procés i faci seus els èxits.
——Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa de l’escola, amb un
èmfasi especial en el rol adoptat per l’alumnat.
——Tenir un ampli suport de tots els professionals implicats i de la resta dels actors educatius
de dins i fora de l’escola.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
L’escola de codi obert és un model escolar perfectament compatible i, encara més, desitjable,
per fomentar l’avanç d’una educació crítica a una educació comunitària. Entén que el centre
escolar no s’ha de concebre com un espai tancat aliè al món que l’envolta sinó tot el contrari, un espai obert on es reconeixen les interaccions de debò entre els processos interns i els
externs al centre escolar.
En definitiva, el procés educatiu no pot anar deslligat dels processos socials, econòmics, culturals i fins i tot polítics que es produeixen en la vida de qualsevol comunitat. Que el sistema
escolar funcioni bé és tasca de la comunitat local en conjunt, no es pot delegar exclusivament
en els protagonistes directes. La família es concep com a agent socioeducatiu i transformador
de la realitat social al territori.
En l’entorn de l’escola de codi obert, la comunitat fa del tema educatiu de l’escola una finalitat i
una prioritat compartida. La seva contribució pot resultar molt significativa a l’hora de:
——Entendre que l’educació va més enllà de l’escolarització.
——Obrir espais de col·laboració entre educadors dins i fora de l’escola.
——Enfortir la reflexió pedagògica i el discurs de l’educació crítica i comunitària.
——Potenciar el paper educatiu que tenen actors de la comunitat.
——Transformar el sentit educatiu de la comunitat de referència en clau crítica i comunitària.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
L’escola de codi obert, com hem remarcat, requereix el concurs i la implicació del conjunt
d’actors participants als centres escolars. En aquest sentit, és important establir mecanismes de reflexió, aprenentatge i discussió en òrgans tan rellevants com els consells escolars
i els claustres, en què s’hauria de donar suport explícit a la iniciativa d’avançar cap a aquest
model educatiu.
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Alhora, el rol de les autoritats locals també resulta destacat, ja que duen a terme un paper significatiu a l’hora de facilitar els processos: cessió d’espais, reconeixement públic, ús dels mitjans de
comunicació municipals per donar cobertura de les accions i els processos empresos. Les escoles de codi obert senten una forta complicitat per part dels ajuntaments.
En la mateixa direcció, resulta necessari tenir el suport de les autoritats educatives competents. La inspecció educativa s’ha d’implicar en el procés de l’escola de codi obert. El seu rol,
més de supervisió, assessorament i avaluació que de control, ha de ser útil per facilitar que els
processos formals no resultin un impediment o obstacle al procés de transformació educativa del centre escolar.
L’escola de codi obert, així doncs, ha de disposar d’un espai tècnic de relació que aplegui les
diferents sensibilitats i que permeti desenvolupar un lideratge distribuït entre les parts a fi
que el centre escolar s’incardini en la comunitat com un autèntic motor educador en clau crítica i comunitària.

1.5.5 Comunitats d’aprenentatge
a. Què és
Una comunitat d’aprenentatge és un col·lectiu de persones de totes les edats que parteix del
potencial educatiu i educador de tots els seus membres, els quals es reconeixen educadors i educands i posen al servei del col·lectiu el seu desig d’aprendre i els seus coneixements. A la base
d’una comunitat d’aprenentatge hi ha la innovació, el desenvolupament de capacitats i l’enfortiment dels vincles.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
Les comunitats d’aprenentatge no parteixen d’una concepció acadèmica del coneixement, ni de
la jerarquització dels sabers, per la qual cosa representen una bona oportunitat perquè tothom
pugui sentir que «sap» i aportar aquest saber a la resta de la comunitat.
Quan es promou una comunitat d’aprenentatge en un context multicultural, les persones que
se senten membres d’una cultura minoritzada reconeixen en si mateixos el seu potencial educador, la possibilitat que el que forma part de la seva identitat es pugui posar a disposició de la
resta de les persones que no participen de la mateixa identitat. En aquest sentit, les comunitats
d’aprenentatge ofereixen oportunitats per:
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——Afavorir una igualtat d’oportunitats per a totes les identitats culturals.
——Promoure processos d’equitat per evitar l’exclusió social dels que no se senten pertanyents
a la majoria cultural dominant.
——Desenvolupar processos de reconeixement de la diversitat i disposició per compartir experiències i coneixements.
——Acollir de manera més eficaç els que acaben d’arribar a la comunitat.
——Donar veu a les diferents sensibilitats culturals presents a la comunitat.
——Estrènyer llaços de confiança i afecte entre persones que es reconeixen com a pertanyents a
identitats culturals, lingüístiques o religioses diferents.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui autogestionat i sostenible
Als nostres entorns educatius, les comunitats d’aprenentatge es coneixen pel desenvolupament
dut a terme en centres escolars, bàsicament d’educació infantil i primària. Es tracta d’un moviment impulsat des de diverses universitats que ha generat un procés de baix a dalt, i que ara
comença a tenir un reconeixement i una formalització per part de les administracions educatives. Destaca per exemple el cas de la Junta d’Andalusia, en què s’ha promulgat un decret regulador del foment i el desenvolupament d’aquest tipus de comunitats a les escoles, amb suports
específics de formació i materials per assolir aquesta finalitat.
Les escoles que es volen convertir en comunitats d’aprenentatge necessiten un element fonamental: voluntat de ser-ho. Per això sempre hi ha una primera fase constituent en la qual els
diferents membres de la comunitat educativa del centre escolar «somien» com volen que sigui
la seva escola. Això dóna pas a una fase de diagnòstic i diàleg sobre les potencialitats individuals
i col·lectives del grup, i acaba amb un procés de planificació i realització d’estratègies concretes
que facin realitat el somni inicial.
Les escoles que es transformen en comunitats d’aprenentatge, al llarg de les diferents fases del
procés, tenen en compte principis com:
——Generar processos participatius en el disseny, l’execució i l’avaluació del procés educatiu.
——Promoure la transformació social i cultural del conjunt del centre escolar i el seu entorn,
basada en l’aprenentatge dialògic.
——Dissenyar una reorganització de les aules, del mateix centre escolar i de la seva relació amb
la comunitat del territori, basant-se en el diàleg.
——Fomentar projectes associatius i construcció d’aliances.
——Desenvolupar una actuació sistèmica i articulada.
——Establir una cerca compartida de solucions.
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d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
La creació d’una comunitat d’aprenentatge en una escola obre una infinitat d’oportunitats per
desenvolupar processos comunitaris en un territori. De fet, la mateixa creació d’una comunitat
d’aprenentatge és en si mateixa un procés significatiu de desenvolupament comunitari, ja que
afavoreix efectes positius com els següents:
——Participació conjunta de famílies, professorat, entitats educatives, associacions del barri,
voluntariat, decisiva per a una educació de qualitat.
——Transformació de les relacions entre la ciutadania i el seu entorn.
——Construcció sobre processos ja en marxa.
——Acció conjunta de professors, familiars, grups d’iguals, entitats i col·lectius en la creació de
condicions d’aprenentatge més afavoridores i participatives per a tothom.
——Cooperació entre organitzacions governamentals i no governamentals, el sector privat, la
comunitat local, els grups religiosos i les famílies.
——Processos i resultats de qualitat amb un ús eficient dels recursos.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
Les escoles transformades en comunitats d’aprenentatge demanen uns dispositius organitzats
ben definits, clars, comprensibles i al servei del projecte. Una comunitat d’aprenentatge no és
un projecte d’innovació més sinó una forma alternativa d’entendre l’educació i el seu sentit, per
la qual cosa els formats organitzatius han d’estar en consonància amb la filosofia pedagògica
subjacent a les característiques i els principis ja descrits.
En termes pràctics, una escola convertida en comunitat d’aprenentatge requereix alguns dispositius organitzatius com els següents:
——Acords entre claustre, equip directiu i consell escolar per impulsar la comunitat d’aprenentatge.
——Creació de grups interactius d’aprenentatge.
——Interacció entre iguals i treball en equip.
——Aprenentatge intergeneracional.
——Participació activa de les famílies.
——Construcció d’experiències demostratives.
——Relacions dins i fora de l’organització que es basen en el diàleg igualitari: realització de sessions, trobades dialògiques.
——Articulació entre centres formals i no formals.
——Més èmfasi sobre la innovació pedagògica.
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1.5.6 Experiències d’aprenentatge-servei
a. Què és
Les propostes d’aprenentatge-servei sorgeixen al si d’algunes universitats nord-americanes amb
la finalitat de connectar l’aprenentatge acadèmic dels estudiants amb la seva formació humanística i de servei a la seva comunitat de referència. Consisteix a transformar el currículum acadèmic de manera que els aprenentatges no es desenvolupen sota una pauta disciplinar i tancada
sinó de manera interdisciplinar i com a element de suport per dur a terme un projecte social.
Treballant per a la millora de necessitats reals de la comunitat, es pretén fomentar un aprenentatge a través de l’experiència que millori els resultats acadèmics –pel fet que el procés didàctic
està més carregat de significat– i la convivència, ja que la realització del projecte de servei impulsa processos relacionals nous.
Al nostre entorn, aquest tipus d’experiències estan proliferant per tot el territori, en especial
en l’àmbit de l’educació secundària. Catalunya disposa d’un bagatge important, tant teòric com
empíric, sobre aquest model.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
L’aportació de l’aprenentatge-servei en clau intercultural es pot tenir en compte des d’un doble
vessant: com a finalitat o com a mitjà.
Efectivament, els projectes d’aprenentatge-servei poden anar dirigits a la satisfacció de les necessitats socials derivades de fomentar la convivència en un entorn multicultural. Podem parlar de
projectes de teatre intercultural, projectes d’acollida de persones immigrades al barri o al poble,
o projectes d’aprenentatge de llengües estrangeres —també aprenentatge de la llengua del territori d’acollida com a segona llengua.
Alhora, amb independència de quina sigui la finalitat o el contingut dels projectes d’aprenentatge-servei, si aquests es duen a terme en un context amb presència de persones amb diferents
identitats culturals, el desenvolupament de l’experiència d’aprenentatge-servei fomenta les relacions interculturals i l’obertura a altres realitats culturals, lingüístiques i religioses.
En tots els casos, des de la perspectiva intercultural l’aprenentatge-servei fomenta:
——Educació per a la convivència.
——Sentit de reciprocitat en lloc de segregació o paternalisme.
——Finalitat educativa i solidària de l’intercanvi intercultural.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

1

45

——Aprenentatge sobre les identitats culturals presents al territori.
——Relacions interculturals significatives.
——Possibilitat de generació d’expressions culturals compartides.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui autogestionat i sostenible
L’aprenentatge-servei és, sense cap mena de dubte, una oportunitat privilegiada per connectar
els centres escolars amb la seva comunitat de referència, una oportunitat educativa per a molts
nens, nenes i joves, que combina servei a la comunitat i l’aprenentatge que comporta.
Com tot procés, requereix una fase de sensibilització per donar a conèixer el sentit de la proposta i el seu funcionament. També cal un temps per a la prospecció de necessitats del territori,
que poden abastar diferents àrees temàtiques –salut, medi ambient, cooperació, patrimoni cultural, relacions intergeneracionals, relacions interculturals, etc.– i dissenyar el projecte d’acord
amb els continguts escolars que es volen ensenyar o enfortir. En tercer lloc, es requereix un compromís amb l’acció, que es pot veure nodrit mitjançant la identificació de pràctiques excel·lents.
L’aprenentatge-servei, perquè sigui sostenible, ha de respondre a principis com ara:
——Protagonisme de l’alumnat.
——Connexió amb el currículum escolar de manera interdisciplinar.
——Establiment d’una línia pedagògica al centre coherent amb l’aprenentatge-servei, per evitar
que sigui un projecte puntual en el temps.
——Capacitació de tots els membres participants.
——Obertura als actors del territori.
——Aprenentatge a través de l’experiència.
——Avaluació formativa i participativa.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
Sobren les paraules per descriure l’impacte comunitari de les experiències d’aprenentatge-servei, ja que un dels objectius centrals d’aquest model és precisament el desenvolupament de la
comunitat a partir d’algunes de les seves necessitats sentides i manifestes.
Per aquest motiu, resulta important que les experiències d’aprenentatge-servei no siguin projectes paral·lels als que proporciona el marc «oficial» comandat pels organismes corresponents, sinó
que l’alumnat, el professorat i els actors implicats en l’aprenentatge-servei siguin conscients i es
reconeguin a si mateixos com a participants actius en els processos de transformació real de la
seva comunitat. Dit d’una altra manera, les experiències d’aprenentatge-servei no poden resul-
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tar un annex simpàtic i folklòric paral·lel al general, sinó una part significativa, sense la contribució del qual no seria possible assolir els objectius generals.
Per tant, dur a terme projectes d’aprenentatge-servei representa una manera d’entendre la ciutadania i la responsabilitat social, sota un procés de reflexió, intencionalitat, participació, aprenentatge i servei, basat en una necessitat real de l’entorn, amb associacions i persones compromeses en la transformació social.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
En l’actualitat, la proliferació d’experiències d’aprenentatge-servei no cessa. No obstant això,
aquesta proliferació pot contenir un efecte negatiu com la desvirtualització de la proposta. De
vegades ens trobem amb projectes denominats d’aprenentatge-servei que no són tals, bé perquè no han comportat una transformació curricular del centre escolar o bé perquè la necessitat
del projecte respon més aviat a una pseudonecessitat, encara pitjor, a la caritat.
Per evitar aquest tipus de fenòmens, propis de la generalització i apropiació contextualitzada
d’un projecte més estandarditzat, és important disposar d’una vertebració organitzativa específica que garanteixi l’autenticitat i la qualitat d’aquestes experiències i projectes:
——Espais tècnics de relació en què els professionals responsables dels projectes de desenvolupament de la comunitat discuteixen amb els centres escolars, i hi acorden, possibilitats de
projectes.
——Espais d’avaluació en totes les fases: diagnòstica, formativa, de resultats i d’impacte.
——Espais de difusió i celebració dels èxits del projecte, protagonitzats pels actors principals.

1.5.7 Transicions educatives
a. Què és
Entenem per transicions educatives els processos de migració d’un context educatiu a un altre
–per exemple, de la família a l’escola– o bé entre una etapa educativa i una altra –per exemple,
de la primària a l’ESO–. Són moments i espais d’una rellevància especial per a la persona i per
a les institucions o els contextos educatius, ja que suposen un procés de dol respecte del context o l’etapa anterior, i un esforç d’inclusió en el nou context o etapa. A causa de la importància capital que tenen, aquests moments s’han d’acompanyar i no esperar que el tancament dels
processos anteriors i l’adaptació als nous es facin de manera natural i espontània.
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b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
Un dels grans reptes educatius a Europa en general, i al nostre entorn en particular, és la lluita
contra l’abandonament escolar prematur. Es tracta d’una problemàtica educativa que en bona
part es relaciona amb afers derivats d’un acompanyament deficient en els processos de transició entre etapes educatives obligatòries –de primària a secundària obligatòria– o d’obligatòries
a postobligatòries –de secundària obligatòria a batxillerat o cicles formatius.
La perspectiva intercultural en els processos de transició educativa té a veure amb dues dimensions, i responen a la constatació d’una evidència: mentre que a la Unió Europea l’abandonament
escolar prematur es xifra al voltant del 14%, quan observem el segment de població corresponent a l’alumnat de família d’origen estranger, aquest abandonament es dispara al 33%. Dit d’una
altra manera, en els contextos multiculturals l’alumnat que pertany a grups minoritzats té més
del doble de probabilitats d’abandonar que un d’igual d’origen natiu.
La primera dimensió és la transició que es produeix en els processos d’incorporació tardana.
En aquests processos, l’alumnat de família estrangera tendeix a transitar d’un sistema educatiu a un altre, d’una llengua escolar a una altra, d’una aula d’acollida a l’aula ordinària. En la
mesura que aquestes transicions siguin reeixides, més igualtat d’oportunitats estarem oferint
a aquest alumnat.
La segona dimensió és la transició a estudis postobligatoris. Si bé les causes que l’abandonament entre fills d’estrangers gairebé tripliqui el dels natius són multifactorials –econòmiques,
culturals, de gènere, socials, personals–, hem d’atendre especialment els factors institucionals
que el mateix centre escolar motiva i que té a les mans poder millorar. Processos d’orientació
amb accent intercultural són necessaris per prevenir el fracàs degut a una transició deficient.
En la mesura que garantim l’èxit de les transicions educatives, afavorirem que els entorns multiculturals puguin dur a terme projectes interculturals amb alumnat d’identitats culturals diverses.
c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui autogestionat i sostenible
Les transicions educatives, en especial les que afecten el trànsit entre etapes escolars –que de
vegades també implica un trànsit d’institució escolar–, necessita el desenvolupament de protocols de transició dissenyats adequadament per complementar l’atenció que rep l’alumnat als
centres escolars i a les llars, i millorar així el seu benestar i el curs futur de les seves vides.
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Alguns aspectes que aquests protocols han de tenir en compte són:
——Suport a les famílies mitjançant informació i formació.
——Creació d’entorns perquè els nens, les nenes i els joves es puguin socialitzar amb els seus iguals.
——Preparació dels centres escolars per acollir i preparar els nens, les nenes i els joves per a l’ingrés a l’etapa educativa següent.
——Enllaç i articulació amb oportunitats de lleure i temps lliure per als nens, les nenes i els joves.
——Participació activa de l’alumnat en el disseny i la realització de les activitats relacionades amb
la transició.
——Establiment d’equips professionals capacitats i capacitants en temes de transicions educatives.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
Quan les transicions educatives es produeixen entre centres d’educació primària i secundària,
o de l’ESO a estudis postobligatoris, el rol que pot exercir l’entorn comunitari resulta fonamental. Normalment, els centres escolars pertanyen a un mateix territori, i en la mesura que hi hagi
cultura de col·laboració i construcció de comunitat en aquest territori els processos de transició entre primària i secundària seran més eficaços. O en la mesura que els centres de secundària estiguin ben connectats amb el teixit productiu de la seva comunitat de referència, les transicions educatives i laborals dels joves seran més efectives.
Així mateix, si fomentem unes transicions educatives de qualitat, sens dubte estarem contribuint significativament al desenvolupament de la comunitat de referència, ja que les transicions
demanen espais tècnics de relació i interacció entre diferents actors i institucions del territori.
Algunes condicions perquè el desenvolupament de les transicions sigui simultani al desenvolupament de la comunitat són:
——Implicació conjunta de famílies, educadors i alumnat per fer que les transicions es vegin com
un repte i no com un problema, i es visquin com una experiència valuosa tant en termes de
la seva qualitat de vida actual com en les perspectives futures.
——Enfortiment de la responsabilitat i capacitat de gestió de les escoles a l’hora de rebre els alumnes de manera adequada.
——Una millor comunicació i interacció entre els centres escolars.
——La garantia que tant joves com adults obtenen una segona oportunitat de rebre una educació, a través de programes no formals i informals.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
Els processos de transició exigeixen suports als contextos organitzatius de manera significativa. Les comissions d’enllaç, les trobades de traspàs i altres mesures organitzatives resulten capi-
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tals perquè aquests processos arribin a bon port. Algunes de les condicions que possibiliten el
desenvolupament d’aquestes mesures organitzatives són:
——Consciència sobre el procés d’adaptació –el que l’alumnat sent i imagina.
——Coneixements sobre el procés d’adaptació i el comportament dels nens, els joves i les famílies durant el procés de transició.
——Comprensió de les diferències i les similituds entre els centres d’educació infantil, les escoles
de primària i els instituts de secundària per part de tots els actors de la comunitat.
——Articulació amb atenció específica en altres àmbits com el de la salut comunitària o el treball social.
——La implicació de famílies i alumnat experts per oferir experiència i suport a famílies i alumnat que entra a la nova etapa.
——Creació d’espais tècnics de relació i trobada que facilitin intercanvis i diàleg ad hoc.

1.5.8 Ciutats educadores
a. Què és
Una ciutat educadora és un territori urbà amb entitat pròpia que decideix adherir-se al moviment
mundial de ciutats educadores impulsat els anys noranta a partir d’una conferència internacional que va tenir lloc a Barcelona. Aquest compromís d’adhesió significa que el conjunt d’actors i
agents socials prenen consciència de la seva coresponsabilitat educativa a la ciutat, duent a terme
accions concretes per articular xarxes de suport i dinamització educativa entre ells. Tota aquesta dinàmica es concreta en un eix vertebrador de l’acció, denominat projecte educatiu de ciutat.
b. Què aporta des de la perspectiva intercultural
Les ciutats educadores són una macroestratègia social de naturalesa inclusiva, per la qual cosa
tots els ciutadans i grups de la ciutat es veuen convidats a participar activament del procés. En
aquest sentit, la construcció del projecte educatiu de ciutat, com a eix vertebrador de la proposta de ciutat educadora, és una bona oportunitat per activar espais de trobada i de treball entre
persones de diferents orígens culturals, socials, religiosos o lingüístics.
En aquest sentit, la ciutat educadora:
——Obre espais per descobrir la diversitat cultural de la comunitat.
——Facilita la participació activa de tots els ciutadans amb independència de la seva identitat cultural.
——Possibilita la generació d’expressions culturals compartides.
——Fomenta l’intercanvi i la celebració de la diversitat com una cosa positiva.
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c. Quin sentit té i quins passos es requereixen perquè sigui autogestionat i sostenible
Les ciutats educadores representen una oportunitat magnífica de trencar antics esquemes de
compartimentació i especialització en el camp de l’educació. El missatge central que es vol traslladar al conjunt de la ciutadania és: «Tots som educadors i educands en un procés continuat
d’aprenentatge al llarg de la vida.»
Perquè el projecte educatiu de ciutat sigui sostenible requereix, en primer lloc, un reconeixement
explícit de les autoritats municipals, que són qui l’apadrinen i el doten de recursos necessaris.
En segon lloc, és important dur a terme una tasca de sensibilització entre els centres escolars
i educatius en primer lloc, i entre els centres culturals, esportius, socials, empresarials, etc., en
segon lloc, mitjançant tècniques participatives.
Alguns principis inherents als processos de ciutat educadora són els propis de l’educació comunitària, ja exposats al capítol anterior però que recordem a continuació:
——Els processos educatius es dissenyen des de paràmetres contextualitzats.
——L’educació s’assimila a educació comunitària.
——Els processos educatius es duen a terme en espais oberts.
—— Els educadors col·laboren amb altres educadors i formen comunitats professionals d’aprenentatge.
——Els agents socials són reconeguts plenament com a educadors i actuen com a tals en peu
d’igualtat amb els altres.
——La relació entre escola i comunitat es dilueix en un complex holístic, ja que l’escola és comunitat, i la comunitat és escola.
d. Què aporta i com es relaciona amb el procés comunitari
El projecte educatiu de ciutat és en si mateix un procés comunitari. Aporta oportunitats per a la
trobada entre diferents agents i actors socials relacionats de manera directa o indirecta amb l’educació en termes generals, no tan sols l’escolar. A més, aquestes trobades estan institucionalitzades
i reconegudes per l’autoritat competent. Les activitats de tipus obert, comunitari o integrat que
es duguin a terme sota el marc de treball del projecte educatiu de ciutat generen processos d’obertura dins del món educatiu, i entre el món educatiu i la resta de la societat.
e. Com es dóna suport als contextos organitzats
En termes generals, els contextos organitzats presenten dificultats per implicar-se en el projecte
educatiu de ciutat, perquè això implica actituds no sempre presents, temps de dedicació i competències socials necessàries per dur a terme aquest tipus de processos.
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En conseqüència, les institucions, educatives o no, necessiten persones que ofereixin suport
sobretot els primers moments d’implicació en la dinàmica general. Es tracta d’un moment molt
sensible en el qual resulta bàsic negociar expectatives i clarificar possibilitats de temps i persones per participar. En aquest context, és molt recomanable començar a partir d’accions d’obertura que ja fan les institucions i no accions noves que comporten un gran esforç d’implantació.
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21
.

Accions educatives integrades en acció:
punt de partida, condicions, seqüència d’acció,
equip i espais
2.1.1 El punt de partida de les accions
educatives integrades
Tots els territoris on s’ha dut a terme el Projecte ICI han fet l’avaluació diagnòstica i prospectiva
comentades anteriorment, i han tingut en compte els models pedagògics de referència i també
una contextualització d’aquests models en les característiques particulars del seu entorn comunitari. A això, hi va ajudar la realització de l’estudi previ comunitari i de la valoració inicial de
l’estat de la convivència a cada territori d’implementació del Projecte ICI.2
Fruit d’això, hem observat com s’han arribat a establir quatre punts de partida per dissenyar i
desenvolupar accions educatives integrades, tenint en compte les condicions del territori, els
recursos existents i el perfil de l’equip d’intervenció. Aquests punts de partida es corresponen
amb els quatre nivells –A, B, C, D– ja descrits al començament d’aquest capítol:
——Acció educativa integrada a partir d’una activitat específica externa, vinculada a un centre
escolar. Aquesta estratègia va resultar especialment necessària per donar a conèixer l’equip,
guanyar la confiança del centre formal i mostrar a partir d’una activitat totes les condicions
que permeten continuar un treball conjunt i d’abast.
——Acció educativa integrada dins del centre educatiu. Es desenvolupen un seguit d’actuacions
de lleure i temps lliure a l’espai escolar. Aquestes activitats poden abastar la dinamització
dels esbarjos, la programació d’activitats dins i fora del centre amb nens i nenes, joves i famílies, l’obertura del centre per a activitats en horaris amplis o espais socioeducatius de relació
juvenil i infantil i familiar en horari de tarda.
——Acció educativa a partir d’una xarxa de treball existent. En alguns territoris ja hi havia meses
d’educació, comissions o grups de treball en xarxa, que van servir de plataforma per iniciar i
2 Vegeu el volum 1, Convivència i cohesió social.
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desenvolupar la intervenció i plantejar accions educatives integrades que afavorissin el desenvolupament de la comunitat.
——Acció educativa a partir d’un treball integrat entre tots els centres, entitats i agents del territori, en una programació compartida. Es tracta d’un punt de partida òptim per als objectius i la metodologia plantejada pel Projecte ICI.

2.1.2 Les condicions per al desenvolupament
d’accions educatives integrades
Una vegada plantejats els punts de partida per a cada territori, també va resultar important
establir les condicions necessàries per incrementar les probabilitats d’èxit de les accions educatives integrades. A continuació retem compte de les més significatives, en especial les que tenen
a veure amb la planificació del procés.
En primer lloc, els equips d’intervenció van ser conscients que un pla de treball d’una acció educativa integrada ha de contenir actuacions viables, que generin una pràctica de «fer» al territori, amb sentit per a les instruccions i els actors educatius.
Per això operativament va caler dissenyar un calendari estratègic, amb els moments i els passos
clau per avançar en el procés, fet que va ajudar a visibilitzar oportunitats per integrar esforços.
En aquesta calendarització d’activitats, es van haver de planificar accions que tenen continuïtat
diferenciant-les bé d’activitats puntuals o finalistes, amb un cronograma gràfic. Així mateix, va
ser necessari preveure en el procés accions de regulació per a la sostenibilitat.
Un altre aspecte que es va tenir en compte va ser el cicle natural de l’activitat social en l’àmbit
de l’educació i el millor moment per iniciar o dur a terme les actuacions. La planificació ha de
respectar els temps i els ritmes de les institucions, i els projectes educatius s’han d’adaptar a
aquests i no a l’inrevés.
Va resultar afavoridor fer una presentació periòdica de resultats, compartits amb els tres protagonistes –Administració/cions, tècnics i ciutadania–, ja que va contribuir a anar incorporant
nous actors al procés i validar les actuacions.
Des d’una perspectiva de procés, també va resultar clau establir un seguit de prioritats pel que
fa als sectors de població prioritaris amb els quals es vol treballar més intensament:
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——El treball amb els professionals i els actors educatius del territori: desenvolupament de reunions de coordinació, que aborden necessitats educatives i comunitàries del territori, amb
una visió de conjunt.
——El treball amb pares i mares per mitjà d’estructures organitzades: aprofitant que l’escola és
un espai de confluència del conjunt de la població, apareixen grans oportunitats per accedir
més i millor a pares i mares d’orígens i sensibilitats diferents, per fomentar relacions interculturals entre ells.
——El treball amb joves: la població juvenil ha constituït un objectiu important en el treball
comunitari, per les demandes i les necessitats presents en el sistema educatiu. Va resultar
estratègic treballar des del marc dels instituts de secundària i també des dels espais de lleure i temps lliure amb aquestes persones.

2.1.3 Seqüència per al desenvolupament
d’accions educatives integrades
Com hem dit, si bé la diversitat de territoris i de comunitats ha fet que els punts de partida
siguin diferents i que les condicions es modelin en funció de la contextualització a les característiques d’aquest territori i comunitat, podem identificar una seqüència d’acció comuna que,
generalment, han dut a terme els diferents equips d’intervenció:
1. Decidir amb quina institució o institucions començar, i establir prioritats i compromisos
concrets per fer-ho.
2. Identificar els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració existents i els que calia
crear, des d’una perspectiva per a l’acció pràctica.
3. Utilitzar el lleure i el temps lliure com a estratègia per construir models participatius, oberts,
flexibles i plurals.
4. Posar en valor iniciatives que ja es duen a terme i integrar-les, connectar-les a l’acció.
5. Encaixar una acció educativa integrada amb l’encaix global de dinàmiques comunitàries.
6. Fer formació als actors: identificar els suports i les necessitats formatives dels implicats.
7. Dur a terme trobades entre grups de pares i iguals.
8. Transformar les institucions en un espai per a tothom.
9. Generar moments simbòlics de relació, de (re)coneixement i de reforç positiu a la implicació dels actors.
10. Tenir en compte que en un primer temps de la intervenció hi haurà un èmfasi a «generar» i
«desenvolupar». Quan avanci el procés, es tractarà de «consolidar», «enfortir» i «apoderar».
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Els objectius que es formulin han d’emfatitzar amb claredat la dimensió social de la intervenció, vinculada a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’educació com a espai per aconseguir-ho. En el projecte s’ha fet un enquadrament del sentit de l’actuació respecte de la consecució de les finalitats socials: més inclusió, més interculturalitat.
Durant el desenvolupament de la seqüència és important evitar l’activisme desarticulat, sobre el
qual no es pot preveure sostenibilitat. Per això també és clau identificar estructures i espais estables que permetin la continuïtat. També és important evitar el risc d’abastar un ventall massa
ampli d’actuacions que després no es puguin consolidar.
Des d’una perspectiva de dinamització, caldrà trobar un fil conductor que afavoreixi la generació
d’un lideratge comú, requisit d’una sostenibilitat realista. Consolidar un grup de treball estable
és clau, perquè és qui tindrà la responsabilitat de la continuïtat en el futur.

2.1.4 Els equips d’intervenció comunitària
intercultural al capdavant de les accions
educatives integrades
El rol de l’equip ha estat canviant al llarg del procés. En un primer moment, s’han situat com
a promotors en l’àmbit socioeducatiu, fet que contribueix de manera significativa a visualitzar
la dimensió comunitària més general, com també a generar dinàmiques específiques que condueixen a la sostenibilitat del projecte.
Una vegada que l’acció educativa integrada es consolida, el més ideal és que l’equip d’intervenció
passi a un rol de col·laborador, fet que denota capacitat d’autonomia i autogestió dels territoris.
En termes generals, la seqüència de rols que els equips d’intervenció han dut a terme ha estat
la següent:
——El primer any, un equilibri entre el rol promotor i col·laborador, perquè es tracta d’un període
d’immersió en l’escenari social local.
——El segon any, un increment del rol promotor en detriment del rol col·laborador per impulsar
amb força una línia d’acció pròpia referencial del procés.
——El tercer any, una tornada a l’equilibri entre els rols: disminució del rol promotor en gran
mesura, i del rol col·laborador a petita escala, amb la finalitat d’anar cedint protagonisme i
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d’anar apoderant els agents del territori a l’hora de fer seves les accions empreses durant el
trienni i enfront de l’expectativa de canvi d’etapa.
A la taula que trobem més endavant es destaca el balanç relatiu al paper que els equips ICI han
desenvolupat amb relació al seu territori de referència en el marc de l’àmbit socioeducatiu. A
primera vista, s’observen dos fets:
——En primer lloc, l’important creixement del rol de col·laborador durant el tercer any respecte del primer i el segon any. Si bé entre l’any 1 i el 2 no es remarquen diferències ostensibles
respecte d’aquest concepte, en el cas del tercer any es dispara fins a arribar a un percentatge d’increment superior al 50%.
——Així i tot, amb relació al rol promotor, observem una tendència que dibuixa una gràfica semblant a la d’una campana: una quantitat raonable durant el primer any, un segon any en què
s’incrementa notablement i que representa 2/3 respecte del total, i un decreixement per al
tercer any, en què es torna a nivells fins i tot inferiors als del primer any en termes absoluts,
i a l’equilibri entre els dos rols similar també al de l’any 1.
Taula núm. 3. Balanç del paper dels equips d’intervenció comunitària intercultural en l’àmbit
socioeducatiu
LAE.
Socioeducatiu

Any

Paper equip ICI

1

Col·labora

354

Var. any 2-3
2

40,5%

3

364

32,3%
67,7%

Promou

519

59,5%

763

Total

873

100%

1.127 100%

N

574

56,1%

449

43,9%

1.023 100%

210

%

Total

57,7%

1.292

42,7%

-314

-41,2%

1.731

57,3%

-104

-9,2%

3.023

100%

Font: Informe d’avaluació del tercer any del Projecte ICI

2.1.5 Els espais tècnics de relació
En consonància amb les directrius generals del Projecte ICI, el desenvolupament d’accions educatives integrades s’ha dut a terme tenint en compte la participació –o la creació en cas que no
n’hi hagi– d’espais tècnics de relació.
En aquest sentit, s’han desenvolupat estructures participatives específiques d’educació, en què
es troben tècnics de l’àmbit –municipal, autonòmic–, representants de l’Administració –local
o de districte– i, moltes vegades, també ciutadania –organitzada o a títol personal–, associacions, voluntaris, etc.
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Constitueixen una dada positiva a efectes de la intervenció educativa, ja que l’existència d’aquests
espais és una garantia per fugir d’una tendència a l’activisme que pot desdibuixar el paper
eminentment comunitari de la intervenció.
Els espais tècnics de relació vinculats a l’àmbit de l’educació comunitària intercultural han resultat estratègics en alguns territoris on el tema de l’educació ha estat aglutinador de les iniciatives i les actuacions.
Algunes característiques destacades d’aquests espais tècnics de relació són:
——Són espais plurals, amb una composició heterogènia.
——El sentit de l’espai s’ha orientat des de i cap a l’acció, en programacions conjuntes, execució i
avaluació compartides, on tothom participa d’alguna manera i es comparteixen els resultats.
——S’ha aconseguit que hi participin els actors clau en l’àmbit i, especialment, alguns actors la
vinculació dels quals era dèbil o mostraven resistències, com a responsables de centres educatius o representants de les administracions.
——L’execució mateix de l’acció educativa integrada ha servit de motivació per afavorir la participació dels actors educatius en aquest espai tècnic.
——La transversalitat de les actuacions, la vinculació entre l’acció educativa integrada i altres
grans actuacions en altres àmbits i sectors com ara l’acció global ciutadana, la dinamització
comercial, el territori socialment responsable, entre altres, han resultat favorables i enriquidores per conformar i consolidar aquests espais.
Una anàlisi quantitativa de la participació als espais tècnics de relació mostra les tendències següents:
——En termes absoluts, destaca la tendència creixent en el nombre de recursos tècnics educatius implicats en el Projecte ICI d’alguna manera. El còmput global presenta un balanç positiu que demostra la capacitat de penetració dels equips ICI en la constel·lació de recursos tècnics socioeducatius dels territoris respectius. Es tracta d’una evidència que posa de manifest
l’impacte positiu del projecte sobre els actors clau al llarg del desenvolupament del seu procés d’implantació.
——En termes relatius, val la pena destacar el manteniment de les proporcions entre les diferents
categories –identificats, informats, col·laboradors, implicats–; el grup dels informats és el
majoritari –sempre superior al 50% sobre el total– i el grup dels identificats el residual –sempre inferior al 10%–. Malgrat això, també s’hi observen sensibles diferències entre un any i un
altre, i aquestes diferències afecten les categories de col·laboradors i implicats: mentre que els
col·laboradors han anat disminuint en el temps, els implicats han fet tot el contrari, augmentar.
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Així doncs, s’intueix que la tendència general del projecte ha estat implicar cada vegada més
actors educatius del territori, fet que resulta coherent amb l’anàlisi feta anteriorment sobre el
rol dels equips ICI i reforça la hipòtesi de l’autonomia i l’autogestió: quan disminueix la intensitat del rol dels equips ICI, augmenta ostensiblement el rol dels actors del territori.
Gràfic núm. 2. Recursos tècnics socioeducatius any 1

Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI

Recursos tècnics
socioeducatius any 1

Identificats
Informats
Col·laboradors
Implicats

3
43

54

136

Gràfic núm. 3. Recursos tècnics socioeducatius any 2

Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI

Recursos tècnics
socioeducatius any 2

Identificats
Informats
Col·laboradors
Implicats

21
74

49
234
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Gràfic núm. 4. Recursos tècnics socioeducatius any 3

Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI

Recursos tècnics
socioeducatius any 3

Identificats
Informats
Col·laboradors
Implicats

22
91

36
256

22
.

Les accions educatives integrades
als territoris
Les accions educatives integrades han anat modelant-se, adaptant-se i creant iniciatives que
estableixen les bases per arribar a desenvolupar grans models d’entorns educadors. Així, per
exemple, s’ha anat fent servir un vocabulari cada vegada més comunitari, i s’ha parlat de «barri
educador» (Pueblo Nuevo - Madrid, el Carrús - Elx), de «territori socialment responsable educador» (Barcelona-Raval) o de «ciutats educadores» (Jerez).
Cada experiència s’ha aplicat creativament ajustada a la realitat local. En alguns casos, s’han
previst activitats en gran format, que poguessin acollir un nombre més elevat de nens, nenes,
joves o famílies simultàniament. I, en altres casos, l’activitat s’ha ofert en petit format, la qual
cosa ha permès una atenció més pròxima, que proporciona més oportunitats d’apoderament.
El catàleg d’experiències i evidències dut a terme els tres primers anys del Projecte ICI és interminable. A continuació n’apuntem algunes de les més significatives:
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——Creació o enfortiment d’espais formals, no formals i informals de relació, per fomentar la col·
laboració i la complicitat. Aquests espais són tècnics i ciutadans en molts casos, com la Mesa
Interinstitucional de Madrid, la Mesa Local d’Educació (El Ejido) o el plenari del Programa
6-16 a Tortosa. Han estat orientats a desenvolupar una programació d’activitats amb actuacions mancomunades i constitueixen pilars importants de tot el procés global. També destaquen la Mesa Sectorial d’Educació juntament amb el Fòrum d’Infància i Joventut al districte nord de Granada, o el Grup Socioeducatiu de Las Margaritas a Getafe.

——Implementació d’escoles obertes d’estiu (EOE) ha suposat un punt de suport significatiu,
ja que es plantegen com una activitat clara i concreta que es du a terme en uns espais i uns
temps determinats, amb connexió entre l’educació formal i no formal, i que respon a la necessitat social d’atenció durant el període de l’estiu, que atrau la població a sumar-s’hi i és fàcil
trobar un lloc per als que hi vulguin participar activament. Ressalten en especial l’experiència de l’EOE d’Elx, amb èmfasi en el treball amb joves i una forta implicació de l’Administració local; l’EOE de Las Norias - El Ejido, que mostra nítidament com s’ha involucrat l’escola formal al costat de la ciutadania associada i no associada, i l’EOE de Tortosa, que parteix
d’accions educatives organitzades per centres educatius, entitats públiques i privades en què
s’incorpora la solidaritat social i el voluntariat en forma activa, per ampliar el seu radi d’atenció i cobertura a col·lectius desafavorits.
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——Generació de processos de dinamització grupal que tinguin en compte diferents formats
–treball individual, parelles, grups petits, gran grup–, com l’Espacio Joven Educador i
«Juveneando: ocio familiar intercultural» de Leganés, Encuentro Joven de Culturas de la
Calle, Feria del Juego Intercultural i la dinamització de l’esbarjo a les escoles a San Bartolomé (Lanzarote), la trobada de famílies i les Conversaciones en el Parque a Logronyo, o
la Xarxa de Famílies a Salt.
——Capacitació i formació als actors de la comunitat educativa en temes clau: gestió de la diversitat, interculturalitat, identitat, pertinença, ciutadania. El Seminario Socioeducativo del Distrito Norte de Granada n’és un bon exemple. També mereix una atenció especial el Pla de
Convivència a l’Aula, a l’IES Ojos del Guadiana de Daimiel.
——Accions de naturalesa intergeneracional que també deixen un bon rèdit de construcció comunitària, a partir d’accions formatives per a gent gran i joves, com l’experiència Joves Agents
Comunitaris en el treball amb TIC, a Pueblo Nuevo (Madrid).
——Processos de participació infantil, amb un èmfasi especial en la formulació del marc local
municipal d’actuació dut a terme per al pla d’infància de Saragossa, i també juvenil, com la
dinamització d’un programa de Ràdio Clot al Clot-Barcelona. Mereix una atenció especial
el programa Participa en tu escuela, participa de tu barrio a Jerez, en col·laboració amb la
Delegació Municipal d’Educació, CEAIN, Fundación Secretariado Gitano i diferents col·lectius ciutadans de la zona sud.
——Desenvolupament de protocols d’atenció al procés de transició en els nivells educatius –de
la llar al centre infantil, d’infantil a primària, de primària a secundària, de secundària a batxillerat, a l’àmbit laboral…–, com l’experiència que es du a terme a Las Margaritas (Getafe)
del Projecte de Trànsit de Primària a Secundària.
——Articulació de plans, programes, projectes, iniciatives entre administracions, entre institucions i agents socials, com el Programa 6-16 a Tortosa, que integra el conjunt de les iniciatives sota una visió intercultural.
——Accions d’aprenentatge i servei, amb sentit comunitari, com l’experiència dels projectes
d’Aprenentatge i Servei (ApS) que es fan al barri per aconseguir una escola més connectada
i compromesa amb el seu entorn social. A Elx i Leganés en trobem bons exemples.
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——Transversalitat d’actuacions d’educació i salut. Un bon exemple el constitueix el programa
Salud a punto de Pueblo Nuevo - Madrid, i el grup d’agents comunitaris format per joves de
diferents orígens.
——Producció de documentació com a recurs pedagògic. Alguns exemples destacables en són el
Mapa Sonor (Salt) com a recurs pedagògic, el Cuaderno de ruta educativa de Daimiel, document
en format interactiu que recull les formacions fetes amb famílies i serveix com a document de
consulta, el Banco de Experiencias de Leganés, la publicació Bienvenida a un barrio educador
de Logronyo o el vídeo Educa al Raval.
Vegem amb més detall la conceptualització, el desenvolupament i els èxits d’algunes d’aquestes, classificades segons el model pedagògic de referència que ha tingut més pes a l’hora de ferne el disseny i la implementació.

2.2.1 Accions educatives integrades basades
en la participació infantil i juvenil
SARAGOSSA

Al barri històric de Saragossa s’ha treballat dur perquè l’Estratègia de Participació Infantil i
Juvenil formi part de les polítiques públiques implementades per l’Ajuntament de Saragossa al
barri. Per fer-ho, es va elaborar un document de treball remès al Grup Estable de Treball i Reflexió sobre l’Estratègia de Participació Infantil i Juvenil, amb la finalitat de presentar-lo a l’Ajuntament perquè l’aprovés.
La participació infantil a Saragossa ha estat l’eix des del qual s’ha anat articulant la seva acció
educativa integrada i que, lluny d’enfocar la participació dels nens i les nenes com una cosa abstracta i formal, s’ha concretat en un conjunt d’iniciatives i projectes en què ells han estat els
protagonistes principals i ha contribuït al desenvolupament de la comunitat del barri històric.
Algunes d’aquestes iniciatives són:
——El Decálogo Saludable Infantil
——Propostes d’infants i joves en el primer esborrany del Plan Integral del Casco Histórico
——Inclusió de la línia de treball de Participació Infantil i Juvenil en el primer esborrany del Plan
Integral del Casco Histórico
——Carrera del Gancho 2013: El Barrio de la Infancia
——Procés de participació: Mi Felicidad en el Casco Histórico
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——Hort comunitari al col·legi públic Santo Domingo
——Escuela de Circo Social
——Festival de Circo Social del Casco Histórico

PUEBLO NUEVO - MADRID

La iniciativa Agents Comunitaris integra la majoria de les activitats fetes en l’àmbit de l’educació comunitària intercultural. El grup d’agents comunitaris està format per joves de diferents
orígens i el treball en equip està sent fonamental tant en la fase formativa com en les iniciatives que cal dur a terme; s’ha generat un espai de treball que permet passar «d’allò multi a allò
inter». Així mateix, una gran part de les accions comunitàries que vol desenvolupar aquest grup
són de promoció de la convivència intercultural i intergeneracional; per exemple, els espais de
trobada entre aquests joves i la gent gran –majoritàriament autòctons– i l’ensenyament mutu
en competències digitals, lleure digital i jocs tradicionals.
S’ha dut a terme un procés d’apoderament del grup de joves, desenvolupant en primer lloc
una fase formativa de capacitació per començar activitats intergeneracionals, en les quals
els joves van impartir classes d’alfabetització digital a gent gran i van monitoritzar tallers
per afavorir l’exercici físic i mental a gent gran per mitjà de videojocs i lleure digital. Aquesta iniciativa està vinculada estretament a l’Àrea de Salut. Els joves van rebre un curs especí-
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fic en promoció d’hàbits saludables amb gent gran impartit pel Centro Madrid Salud, que se
suma a la formació global d’habilitats socials i docents feta al Centro de Participación Juvenil de La Rueca.
Els joves implicats van tenir l’oportunitat d’ensenyar informàtica bàsica a la gent gran del barri.
Alhora, aquests joves agents promotors de salut van fer dos curtmetratges a manera de campanya de prevenció de drogodependències per sensibilitzar la comunitat sobre els riscos del consum;
en un principi, aquest material es farà servir com a material didàctic per treballar la prevenció
amb altres joves.
Alhora, aquest treball de participació juvenil mitjançant els agents comunitaris es va complementar amb un espai de trobada per a l’ensenyament de jocs tradicionals de gent gran a joves, fet en
l’acció global ciutadana Comparkte II, que ha tingut la implicació de persones de diferents orígens i generacions en totes les activitats plantejades, incloent-hi els jocs tradicionals. L’espai de
trobada es va produir de manera «natural» a les comissions de treball prèvies i el dia de la celebració del Comparkte.

2.2.2 Accions educatives integrades basades
en la participació de les famílies
SALT

A la ciutat de Salt es van dur a terme accions educatives integrades molt rellevants relacionades
amb la formació, la participació i la capacitació de famílies. En aquest espai volem retre compte de dues: la Xarxa de Tallers de Famílies i la Xarxa TIC de Famílies.
La Xarxa de Tallers de Famílies és un exemple de formació activa de pares i mares, i de dinamització a través d’aquesta formació. Es tracta d’una iniciativa que va aglutinar recursos ciutadans,
i als espais tècnics cal destacar la presència d’una tècnica, responsable de participació ciutadana i associacionisme, d’origen cultural divers.
La Xarxa de Tallers de Famílies es va dur a terme en quatre centre escolars, amb l’objectiu d’impulsar la participació de les famílies en el marc escolar i la seva capacitació en el procés educatiu
dels seus fills i filles, com també la vinculació entre elles i cap a recursos de la comunitat. Aquesta actuació es vincula directament amb la LAE global a través de l’Àrea d’Integració i Convivència, i la seva relació en el marc d’una iniciativa denominada «Juguem?».
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La periodicitat va ser un element clau per consolidar el procés de treball i els aprenentatges, per
la qual cosa cada taller el va fer una vegada a la setmana l’equip de voluntaris, amb el suport del
tècnic comunitari. Les activitats es van fer a les aules dels centres, i l’activitat es va desenvolupar en horari escolar. La difusió es va fer conjuntament entre la direcció, l’AMPA i els agents
CLIC a totes les famílies dels centres participants.
Una altra de les iniciatives més significatives duta a terme amb famílies va ser l’impuls de la
Xarxa TIC de Famílies. Des d’un punt de vista de les relacions interculturals, les sessions de treball –en TIC– amb les famílies als centres escolars estan pensades per a pares i mares interessats
i amoïnats en i per l’educació dels fills, i també per les pròpies capacitats per acompanyar-los en
el procés educatiu, amb independència del seu origen. Aquestes necessitats i fets igualen tots
els participants, independentment de l’origen. Les diferències amb relació a la diversitat cultural es van posar de manifest pel que fa a la construcció de noves relacions per a la convivència,
és a dir, en les aportacions singulars que cada un/a aporta al conjunt de les sessions –a través
d’inquietuds, necessitats, coneixement, experiències, situacions, etc.–. Es va treballar la tolerància activa, els punts de vista divergents però complementaris i l’escolta activa; i tot, en un context d’autèntiques dificultats idiomàtiques i comunicatives –per solucionar-ho sovint vam utilitzar els ordinadors–. Es van organitzar puntualment fòrums de debat a l’aula, i també moments
lúdics com berenars, que serveixen per potenciar les interaccions positives en un clima distès i
la idea d’interculturalitat normalitzada.
Es va posar en marxa un blog del procés dut a terme a la Xarxa TIC de Famílies, cosa que va permetre visibilitzar i posar en comú el treball fet durant vuit mesos (octubre del 2012 - maig del 2013) i
va fer que tècnics i ciutadania participant compartissin un espai de relació i de valoració conjunta.

2.2.3 Accions educatives integrades
basades en el desenvolupament curricular
en clau crítica
EL CLOT - BARCELONA

Al barri del Clot de Barcelona trobem una de les accions educatives integrades basada en la formació de joves més remarcables, i que es podria considerar paradigmàtica del que entendríem
per un desenvolupament curricular en clau crítica i intercultural: protagonisme dels participants,
connexió amb l’entorn comunitari, aprenentatge a partir de l’experiència, importància de la so-
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cialització i la convivència, sentit d’utilitat i significativitat de l’acció pedagògica. En concret, es
va dinamitzar la relació d’un programa de ràdio, denominat 2 quarts de Clot.
El programa de ràdio jove 2 quarts de Clot es constitueix com a acció educativa integrada i, per
tant, com a part motora del procés comunitari en l’àmbit socioeducatiu. Els joves, com a col·
lectiu prioritari, s’incorporen al procés comunitari establint relació a través de la realització
del programa de ràdio, que té la participació de la ciutadania associada, els centres escolars, les
AMPA, els recursos tècnics i l’Administració. Es va aconseguir consolidar un grup estable de sis
joves amb unes edats compreses entre 16 i 18 anys que formaven l’equip motor del programa.

Des del punt de vista de les relacions interculturals, cal dir que al grup de joves estaven representades les procedències següents: Argentina, el Marroc, a més dels joves autòctons/es. Més
enllà de les procedències dels joves, es va incorporar una secció específica d’interculturalitat en
la qual s’analitzava aquesta nova realitat cultural que hi ha al barri del Clot i s’hi va convidar persones de procedències diferents. A més, per mitjà de les sessions, es valora la generació d’una
dinàmica de treball que, indubtablement, ha influït positivament en l’establiment de relacions
i vincles forts entre els i les joves que hi participen.
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El programa de ràdio es va fer a l’estudi que hi ha al local de l’Ateneu del Clot, on també es reuneix Ràdio Ateneu. Actualment no es disposa de l’estudi de ràdio (FM) amb el qual es comptava al principi, ja que ha acabat el conveni amb l’Ajuntament. Aquest fet va permetre tenir més
flexibilitat per emetre el programa, i també per preparar el programa al mateix lloc on es fa.
L’equip ICI va assumir la dinamització del grup de joves, tant a les sessions formatives com a les
sessions posteriors de realització del programa de ràdio. Es va tenir la col·laboració del president
de l’Ateneu, que va facilitar espais i recursos. També d’un tècnic de la ràdio que hi havia participat dinamitzant la formació d’aspectes tècnics de la ràdio, i es va fer un treball conjunt amb
l’equip tècnic de la ràdio per fer un seguiment i una avaluació de la intervenció.
En primer lloc, es van impartir deu sessions de formació per donar recursos i eines al grup de
joves. Les sessions es valoren satisfactòriament, ja que el grup tenia autonomia per fer el programa de ràdio i es va observar una dinàmica de treball ben consolidada. Des de l’equip ICI es
va oferir suport tècnic per fer el programa de ràdio.
Posteriorment es van fer tres programes pilot amb l’objectiu de donar seguretat i confiança al
grup de joves. En la realització d’aquestes tres proves es va valorar que el grup estava preparat
per emetre el seu primer programa en directe.
Finalment, es va començar a emetre el programa 2 quarts de Clot amb una periodicitat quinzenal. L’espai dedicat a la preparació dels continguts del programa es feia setmanalment. En cada
programa hi va haver la presència de diferents agents del territori, com ara representants d’entitats, membres d’AMPA i ciutadania no associada representativa de les diferents procedències
presents al territori. Després d’un procés de gairebé sis mesos, el grup de joves va consolidar
l’equip humà responsable de l’emissió del programa amb presència a la graella de programació
de Ràdio Ateneu del Clot.
A tall de resum, el desenvolupament d’aquesta acció educativa integrada va comportar un intens
volum d’activitat: es van fer 24 sessions de formació i preparació del programa, es van registrar
tres programes pilot, es van emetre cinc programes en directe –emissió regular d’un programa
quinzenal en directe els dijous, de 19 a 20 hores– i es va crear un magazín obert al barri amb seccions com «Ja parlarem» –secció intergeneracional amb la participació de pares–, «Som del Clot»
–s’hi conviden entitats del barri–, «El Clot de la ciutat» –radionovel·la creada pels joves– i «Sclotify» –secció de música de grups del barri–, entre altres.
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2.2.4 Accions educatives integrades
basades en l’escola de codi obert
SAN BARTOLOMÉ - LANZAROTE

El model d’escoles de codi obert, com ja s’ha plantejat al capítol anterior, té a veure amb tot
un seguit d’estratègies que trenquen la inèrcia solipsista dels centres escolars i afavoreixen que
l’escola sigui un espai on transita el saber, les relacions i les experiències de dins cap a fora i de
fora cap a dins, de manera ininterrompuda i com a fonament del seu desenvolupament curricular. Un exemple clar d’aquest treball per obrir els centres escolars el trobem en el treball fet
per l’equip ICI de Lanzarote, que opera amb diferents centres escolars –CEIP Playa Honda, IES
Playa Honda, IES San Bartolomé– sota aquesta òptica.
Al CEIP Playa Honda es va fer una dinamització diària dins del centre a l’hora de l’esbarjo; hi ha
una reunió setmanal de coordinació amb l’equip directiu, en què s’avalua i es planifica la intervenció específica i inespecífica; a l’IES Playa Honda aquesta coordinació amb l’equip directiu és
diària. Es va col·laborar en la realització i l’organització de la festa de Nadal i a la festa del carnaval, potenciant sempre l’organització amb i des dels col·lectius mateix i la coordinació de recursos, com va passar en el carnaval entre els centres educatius o amb la realització de l’activitat
Oca Coeducativa. A més, s’han organitzat col·loquis dins dels centres educatius i en horari lectiu i un taller sobre educació sexual i emocional impartit per una sexòloga de prestigi nacional.
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Al poble de San Bartolomé, l’Ajuntament va tenir la intenció de generar escoles obertes de manera
similar a altres experiències ja conegudes, com la de Playa Honda. L’equip tècnic de l’Àrea de Joventut es va reunir amb l’equip directiu de l’Institut de San Bartolomé per començar un treball socioeducatiu: l’equip ICI era el recurs encarregat de dinamitzar, transmetre i coordinar la intervenció.

2.2.5 Accions educatives integrades basades
en les comunitats d’aprenentatge
DISTRICTE NORD - GRANADA

Stricto sensu, no podem parlar d’experiències relacionades directament amb el Projecte ICI que
representin un desenvolupament de centres escolars com a comunitats d’aprenentatge, però
sí que podem apuntar l’existència de diferents accions educatives integrades que han afavorit
iniciatives de comunitats d’aprenentatge ja en marxa. És el cas dels territoris d’implantació del
Projecte ICI a Andalusia, comunitat autònoma que té una forta línia de treball en aquesta direcció, i més en concret a Granada.
L’acció educativa integrada al districte nord d’aquesta ciutat es va caracteritzar per promoure
iniciatives relacionades amb una concepció de l’escola com a comunitat d’aprenentatge. En concret en destaquem tres experiències, relacionades amb l’educació secundària, que van representar un avenç important en aquesta direcció.
En primer lloc tenim els Tallers d’Orientació Vocacional. Aquests tallers es van centrar en la creació dels productes audiovisuals –enregistrament d’una maqueta–, que va tenir la implicació de
la comunitat escolar en el desenvolupament de l’activitat i en l’elaboració del producte. Es van
dur a terme accions divulgatives –mitjançant un full informatiu– que van permetre a l’alumnat
entrar en contacte i socialitzar la seva iniciativa a diferents actors de la comunitat: socialització al mateix centre educatiu en format paper i digital, en dispositius públics municipals i en un
seminari socioeducatiu que va tenir lloc al territori. Aquests tallers es van dur a terme gràcies a
la participació coordinada de l’Àrea d’Educació, Ocupació i Consum de l’Ajuntament de Granada, l’IES La Paz, el col·legi Amor de Dios, la Creu Roja i AlFa.
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En segon lloc volem destacar el MusicLab, un laboratori de creació musical que va permetre treballar continguts de llengua, comunicació o música, i també actituds relacionades amb el treball
escolar: esforç, rigor, constància, creativitat. Es van fer un total de 14 sessions de promoció de la
interculturalitat mitjançant la música –dues hores a set centres educatius–. Tot i que el format
unidireccional implementat durant les sessions no va facilitar una interacció positiva, la iniciativa en l’aspecte de sensibilització va contribuir a reduir prejudicis i posar en valor la diversitat
cultural del territori. Des d’un punt de vista de les relacions interculturals, es mereix una atenció
especial la participació de tres dinamitzadors d’origen estranger a l’equip de dinamització –totes
tres persones, gràcies a iniciatives impulsades pel Projecte ICI–. Un d’ells fins i tot va arribar a
participar en l’enregistrament de la cançó dels alumnes dels instituts que participen als Tallers
d’Orientació Vocacional. Aquesta actuació es va fer amb la participació de CMSS Norte, l’associació Anaquerando, l’equip tècnic municipal d’absentisme i un equip específic de dinamitzadors.
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En tercer lloc, subratllem l’important paper de FORMA JOVEN / DINO, que es va dur a terme
a l’IES Cartuja. Els actors implicats van ser la Mesa d’Aprenentatge Cooperatiu en Matèria de
Salut Comunitària, EPSA, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UGR, el CMSSC Norte,
els Serveis Socials Sectorials de Drogodependència i l’AMPA Siglo xxi. Al voltant del tema de la
salut i els entorns saludables, es van dur a terme tot un seguit d’accions que, de manera articulada, van permetre afavorir que aquest IES es convertís en una petita comunitat d’aprenentatge oberta a l’entorn en una doble direcció. D’una banda, diferents actors van participar en
sessions informatives dins de l’IES –alumnat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, de
l’AMPA Siglo xxi, treballadors socials, antic alumnat de l’Institut d’Educació Compensatòria,
etc.–. Aquest treball intern es va complementar amb sortides al carrer per fer entrevistes als
veïns sobre els entorns saludables. L’eclosió d’aquest treball va tenir lloc durant una presentació del procés i els èxits al Seminari Socioeducatiu que es va celebrar a cada territori, al mateix
centre escolar mitjançant presentacions a les classes i a través de l’elaboració d’un full informatiu per fomentar la interacció.
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2.2.6 Accions educatives integrades basades
en experiències d’aprenentatge-servei
EL CARRÚS - ELX

Al barri del Carrús es va dur a terme una acció educativa integrada basada en l’aprenentatge-servei (APS), tant en centres d’educació primària com de secundària. Les iniciatives APS, generalitzades al territori i al llarg d’un curs escolar, van enfortir el camí d’«educació crítica» en aquest
barri. Des de la Comissió d’Educació es va donar suport a aquest moviment perquè pogués confluir en la constitució d’un nucli impulsor d’APS al Carrús.
A continuació relatem algunes de les experiències d’aprenentatge-servei posades en marxa:
a. CEIP Jaime Balmes: Enseñando a Leer. L’APS es va fer amb els alumnes de 6è i 1r de primària.
El responsable de l’activitat va ser el professor de compensatòria del centre. L’equip ICI hi va
tenir un paper d’assessorament, però l’activitat es va promoure des del centre íntegrament.
b. CEIP Ausiàs March: campanya de donació de sang. Des de l’AMPA del centre escolar, després
de conèixer una iniciativa similar d’un IES, es va demanar poder fer una campanya de donació de sang amb els nens i les nenes del centre i la participació de les famílies, sempre oberta al barri. Els nens i les nenes de diferents nivells van treballar a classe materials dissenyats
pel Centre de Transfusions i la Creu Roja denominat «Gotito» i adaptat a dos grups d’edat:
de 6 a 9 i de 9 a 12 anys. L’AMPA va tenir un paper molt actiu a l’hora de contactar amb les
famílies i amb el claustre de professors.
c. IES Joanot Martorell: campanya de donació de sang amb el Centre de Transfusions i SIEG
UMH. La iniciativa es va promoure des de l’AMPA, i es van fer dos cicles de la campanya, un
el segon trimestre i un altre el tercer del tercer any del Projecte ICI.
d. IES Severo Ochoa (1): pla de màrqueting amb 12 comerços i A. CC. Diagonal. Aquest APS va
implicar diferents sessions de treball dels alumnes amb els comerciants implicats i enquestes a consumidors. Així mateix, es va fer una jornada de celebració de la iniciativa en què es
van lliurar diplomes de reconeixement als alumnes implicats. La Conselleria de Comerç de
l’Ajuntament va ser informada i se li va demanar suport per al desenvolupament per part
del centre escolar d’una campanya publicitària per als comerços participants en l’APS, tot i
que va quedar pendent.
e. IES Severo Ochoa (2): informàtica aplicada a la cerca de feina. Els alumnes de 4t de diversificació de l’institut, juntament amb els professors de les assignatures d’informàtica i FOL,
van dur a terme quatre sessions formatives dirigides al grup de persones inscrites en el programa d’ocupació de Càritas. La formació es va centrar en el maneig d’internet com a eina
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bàsica per buscar feina i va completar l’activitat formativa i orientativa que es du a terme de
manera permanent des del programa d’ocupació de Càritas.

f. IES Montserrat Roig: taller de cuina. Es va planificar desenvolupar programes PCPI per atendre les necessitats educatives específiques del seu alumnat utilitzant les cuines de Càritas
Interparroquial alhora que oferien suport en l’elaboració de menús per al menjador social
de l’entitat.
LEGANÉS

Leganés també ha estat un territori prolix en iniciatives i experiències d’aprenentatge-servei.
Igual que en el cas d’Elx, destaca la celebració d’unes jornades de reflexió i presentació d’experiències que va servir per reforçar el coneixement mutu i estrènyer llaços entre diferents actors
educatius. Les jornades es van titular Un Paso más en la Convivencia i es van coorganitzar amb
l’IES Churriguera –equip directiu i d’orientadors– amb la col·laboració de les conselleries d’Afers
Socials i Educació de l’Ajuntament. Hi van participar joves de l’espai jove educador de tres IES
–Churriguera, Julio Verne i Pedro Duque–. Alumnes de l’ESO i batxillerat es van aproximar al
món de la diversitat i la convivència –igualtat de gènere, atenció a la discapacitat, inclusió social
i relacions interculturals– a partir de dos tallers –diversitat cultural i l’aprenentatge-servei com a
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eina d’inclusió social–, una exposició –«Aprendiendo para la comunidad»– sobre les actuacions
fetes des de l’Espai Jove Educador i una taula rodona –«Los jóvenes hacemos comunidad»– a
càrrec dels joves que van protagonitzar aquestes actuacions.

De les diferents experiències d’aprenentatge-servei dutes a terme pels centres escolars, bàsicament d’educació secundària, en destaquen dues:
a. IES Pedro Duque: aprenentatge-servei en mediació i gestió de conflictes Escuchándonos,
podemos hablar. En aquesta APS es va implicar Save The Children, l’Àrea d’Infància –Conselleria d’Afers Socials– i la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament. Alumnes mediadors de
l’IES Pedro Duque van ser formats en tècniques de mediació i de gestió de conflictes i van dissenyar i fer una pràctica d’intervenció en mediació a través del joc amb nens d’origen divers
amb els quals treballa Save The Children al Centro de Recursos de Infancia y Adolescencia
de Leganés Norte. Amb tot això, es van aproximar actors i espais formals i comunitaris de
l’educació, amb protagonisme dels joves.
b. Aprenentatge-servei en alimentació saludable i compromís social. Es va col·laborar amb la
línia de salut comunitària per incorporar joves del projecte Leganés Solidario –diversos IES–
i la Conselleria d’Educació a aquesta actuació i a l’Espai Jove Educador.
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2.2.7 Accions educatives integrades basades
en transicions educatives
LAS MARGARITAS - GETAFE

El territori de Getafe, al barri de Las Margaritas, destaca per una acció educativa integrada centrada en l’acompanyament a la transició entre l’etapa escolar d’educació primària i la de secundària obligatòria a partir del treball constant del Grup Socioeducatiu.
El projecte del Grup Socioeducatiu sobre l’acompanyament al trànsit de 6è de primària a 1r de
l’ESO no va consistir en una activitat aïllada duta a terme per professionals, sinó que va significar un procés que va implicar un gran nombre d’actors educatius de la comunitat. D’entre les
actuacions més destacades del procés dut a terme volem deixar constància de tres de les més
significatives: les visites d’antics alumnes als centres de primària, la visita d’alumnes de l’ESO
al Centro de Barrio i els minitallers per a pares i mares d’alumnes de 6è de primària.
1. Visita d’antics alumnes a les aules de 6è a la tarda. Es van fer visites d’antics alumnes a
les classes de 6è de primària. Alumnes de l’IES Silverio Lanza de 2n de l’ESO van visitar les
dues classes de 6è de primària del CEIP Ortiz Echagüe, i alumnes de 4t de l’ESO de l’IES
Manuel Azaña van visitar les dues classes de 6è de primària del CEIP Ciudad de Madrid. En
tots dos casos van participar i coordinar l’activitat els directors dels IES –en la selecció de
l’alumnat que visitava el CEIP del qual procedia– i la direcció dels CEIP, en l’organització d’un
espai i una hora en la qual es poguessin aplegar les classes de 6è de primària per poder fer la
trobada de manera amable i propera. Per dur a terme l’activitat, membres del Grup Socioeducatiu, en concret de la Delegació d’Educació i del Projecte ICI, van portar l’alumnat seleccionat de l’IES al CEIP i els van acompanyar per preparar i dur a terme la trobada, amb la
col·laboració de l’equip de professors i tutors als CEIP, que en facilitaven el bon desenvolupament. Per últim, cal destacar el paper facilitador que van tenir els alumnes seleccionats a l’hora de col·laborar en la resolució de tots els dubtes i preguntes que van fer, com
també l’enfocament positiu que van transmetre de l’institut transmetent confiança en les
seves possibilitats i suport per part dels professionals dels centres educatius. En la visita
al CEIP Ortiz Echagüe, cal destacar l’experiència de mentoring que es va fer: dos dels tres
alumnes de l’ESO que van visitar les dues classes de 6è de primària eren d’origen estranger, i es van dirigir i van respondre a uns 60 alumnes que, com ells, eren èticament i culturalment diversos.
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2. Excursió fora del centre amb el nou alumnat de 1r de l’ESO: visita guiada al Centro de Barrio. L’alumnat de dues classes de 1r de l’ESO de l’IES Manuel Azaña va fer una visita guiada al
Centro de Barrio de Las Margaritas. Mitjançant aquesta visita es va afavorir l’acostament de
l’alumnat als diferents espais del territori, i també es va facilitar la seva incorporació a espais
d’educació no formal al barri. Durant la visita van conèixer de primera mà totes les activitats
que es fan al Centro de Barrio. La visita es va dividir en tres fases. Van fer un recorregut per
l’exposició fotogràfica «Memoria del barrio», van visitar els diferents tallers de manualitats
impartits als veïns i les veïnes més grans i la sala Redint –xarxa d’accés públic a internet–, i
se’ls va explicar que totes les sales tenen un ús polivalent. L’últim espai de visita va ser l’hort
ecològic a les instal·lacions del Centro de Barrio, on s’imparteix un taller intergeneracional
d’intercanvi de coneixements sobre horts urbans en el qual participen tant gent gran com
joves del barri. Per acabar la visita, i per fer-la més divertida, l’associació d’animació sociocultural Maloka va dinamitzar un joc que va servir de reforç sobre el que havien après en la
visita en què es preguntava, entre altres coses, qui pot fer ús del Centro de Barrio.
3. Minitallers compartits de reflexió-acció als pares i les mares de 6è de primària. Durant dos
anys es van fer minitallers als CEIP Ortiz Echagüe, CEIP Ciudad de Madrid i CEIP Santa Margarita de Alacoque que van girar al voltant de quatre temes de rellevància especial per a pares
i mares amb fills al final de l’educació primària:
a. Funcionament del sistema educatiu i organització del centre –a càrrec dels directors dels IES.
b. Característiques dels IES i participació de pares i mares –a càrrec de la Delegació d’Educació.
c. Xarxes socials –a càrrec de la Policia Municipal.
d. Característiques de l’adolescència –a càrrec de l’EOEP, Equip d’Orientació Educatiu i
Pedagògic.
La formació a càrrec de la Policia Municipal va versar sobre internet i les xarxes socials on-line,
els telèfons mòbils i els jocs interactius. Es va informar dels riscos que l’ús d’aquestes noves
tecnologies comporta als més joves. Entre aquests, podem esmentar els següents: ús abusiu o
addicció, accés a continguts inadequats, amenaces a la privacitat, vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial, ciberassetjament, grooming, sexting, riscos econòmics i fraus, riscos tècnics i malware.
La formació en el mòdul a càrrec de l’EOEP es va centrar en els temes de l’autoafirmació, la identitat personal, la inestabilitat emocional, la separació progressiva del grup familiar i la importància del grup d’iguals, el desenvolupament del llenguatge, etcètera. Així mateix, es van donar
pautes específiques de normalitat en el pas a l’adolescència, com també pautes sobre el suport

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

2

80

en els estudis, per acabar citant recursos del municipi específics per a la joventut en les diferents matèries de l’etapa evolutiva.

2.2.8 Accions educatives integrades
basades en les ciutats educadores
TORTOSA

Tortosa també disposa d’una experiència remarcable pel que fa a una acció educativa integrada inspirada en la concepció de ciutat educadora, que es va denominar Programa 6-16. Aquest
programa és un marc propi per constituir diferents plataformes de diàleg i acció –el plenari 6-16
més les diferents comissions: Comissió de Família, Comissió d’Igualtat d’Oportunitats, Comissió d’Èxit Escolar, Comissió de Voluntariat, Comissió Operativa, Grup de Treball de Formació,
Grup de Treball de Reforç Escolar i Grup de Treball de Necessitats Bàsiques– a favor d’enfortir
els espais de treball impulsats des del Programa Municipal d’Acció Socioeducativa adreçat a la
infància i la joventut de 6 a 16 anys i les seves famílies, articulant totes les iniciatives socioeducatives sota el paraigua d’aquest programa i consolidant les seves accions.
En aquest Programa 6-16 va participar un elenc variat i complet d’institucions i actors de la ciutat, siguin estrictament educatius o no: els recursos tècnics de l’Ajuntament de Tortosa –Serveis Socials, Espai Obert d’Aprenentatge, Centre de Formació Ocupacional, Unitat de Diversitat
Cultural, Centre Obert Sant Francesc–, Obre’t’ebre, Atzavara-arrels, Càritas, Esplai Blanquerna, URV, UNED, escoles públiques i concertades, instituts d’educació secundària públics, Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
LOGRONYO

A Logronyo es va dur a terme una experiència que encaixa com a acció educativa integrada inspirada en les ciutats educadores: l’Itinerari Escolar Segur.
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La proposta d’Itineraris Segurs es va comunicar als diferents centres, però només hi va haver
resposta positiva al CEIP CR –dos professors, en especial–. Aquesta proposta va passar diversos sedassos organitzatius, fins que els professors del CEIP CR van veure la proposta com a adequada i hi van col·laborar.
Es va fer un assaig d’Itineraris Segurs que va afavorir la consecució dels resultats esperats pel
que fa a sensibilitzar el conjunt de la població de la seva responsabilitat educadora, i es va afegir un element de sostenibilitat, ja que diversos recursos tècnics es van convèncer de la potencialitat de la iniciativa i es va convertir en patrimoni comú en futures accions conjuntes.
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.

Una acció educativa integrada singular i
transversal: l’Escola Oberta d’Estiu (EOE)
El desenvolupament de nombroses experiències als territoris al voltant del que anomenem Escola Oberta d’Estiu ha estat un exemple clar d’una acció educativa que integra tots els protagonistes comunitaris –Administració, tècnics i ciutadania–, amb una rellevància especial d’actuacions
adreçades als col·lectius prioritaris del Projecte ICI –infància, joventut i famílies.
Les escoles obertes d’estiu, tot i el denominador, serveixen per atendre la necessitat de lleure,
formació i temps lliure tots els períodes de l’any, amb els recursos propis de la comunitat i el treball col·laboratiu entre els actors educatius. En general, s’ofereix una programació d’activitats
en què participen els responsables de l’Administració, tècnics, escoles formals i entitats no formals, ciutadania associada –organitzacions culturals, esportives, artístiques, associacions d’immigrants– i no associada –famílies, joves, nens i nenes, gent gran.
Des d’una perspectiva oberta i contextualitzada per a cada territori, totes les experiències d’EOE
han seguit els principis d’acció següents:
——Disseny, desenvolupament i avaluació conjunta entre tots els actors i institucions educatives implicades.
——Oferta d’activitats en diferents horaris –matí, tarda, nit– amb accessibilitat de diferents públics.
——Ús dels espais físics i relacionals de la comunitat, per mirar d’abastar al màxim tots els sectors –carrers, places, centres educatius, esportius, locals d’entitats.
A continuació deixem constància de tres de les EOE més remarcables. En primer lloc, volem destacar la d’El Ejido. Es van fer tres edicions amb una agenda ludicoeducativa durant els mesos
d’estiu. Es va començar a planificar a començament de cada any amb un grup promotor que presenta la Mesa Local d’Educació i la Junta Local la informació del procés i el desplegament de les
accions que requerien la implicació de l’Ajuntament i altres recursos.
Es va treballar amb els equips d’orientació educativa i equips directius en les activitats encaminades a l’espai formal amb infància i joventut, considerant reforços específics per atendre les
necessitats dels alumnes. De la mateixa manera amb voluntaris, es va prestar servei per fer dife-
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rents tallers, amb una participació activa de membres d’associacions locals representatives dels
col·lectius presents.
A El Ejido se n’han arribat a fer tres edicions, en les quals han participat 300 nens, 40 joves, 40
voluntaris, 300 adults, 7 grups de ciutadania-associacions, 15 recursos professionals de diferents administracions i l’Ajuntament.
D’altra banda, a Daimiel es va desenvolupar una línia de treball molt interessant amb famílies
i amb joves, d’escola d’hivern i de primavera, a més de la d’estiu. Es va destacar la conformació
de grups de mares i pares i la participació juvenil en dos espais de relació, el grup motor Motiva Joven i un grup d’habilitats socials, per consolidar processos d’aprenentatge articulats dins
l’educació formal i la no formal com a estratègia d’avenç cap a la convivència intercultural.
Per últim, a Elx, un altre dels territoris pioners en la implementació de l’EOE, el primer any del
projecte la realització d’aquesta actuació va ajudar a donar un impuls significatiu al procés d’intervenció comunitària intercultural en conjunt. Destaquen en la implementació les activitats
dirigides a joves i famílies amb recursos artístics i culturals, teatre i art en general.
Les escoles obertes d’estiu, igual que les accions globals ciutadanes,3 han tingut un paper estratègic en l’impuls del procés comunitari intercultural als territoris. La seva enorme capacitat per
promoure i articular relacions col·laboratives entre els tres protagonistes, com també amb nombrosos actors pertanyents als diferents sectors en els quals s’articulen les administracions i les
comunitats locals, han possibilitat sortejar les respostes sectorials i fragmentades, per plantejar, des d’un àmbit específic, iniciatives d’abast global i dur a terme projectes comuns compartits per tothom.
D’aquesta manera, es va possibilitar, al voltant d’un projecte concret, potenciar el treball fet pels
equips d’intervenció en l’establiment de relacions entre els tres protagonistes i anar fonamentant una nova cultura col·laborativa sustentada en una visió compartida de la realitat.
Alhora, els espais de treball col·laboratiu entre actors creats per les escoles obertes d’estiu es van
anar articulant amb la línia global del procés comunitari intercultural, connectant-se amb els
espais de relació que han possibilitat anar creant una estructura d’organització de la comunitat
–espais tècnics de relació, espais de relació institucional, espais de participació i relació ciutadana.
3 Vegeu el volum 5 sobre participació.
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Les demandes satisfetes per les comunitats locals gràcies a les escoles obertes d’estiu, especialment pel que fa a cobrir el lleure de nens i joves en unes dates que tenen molt de temps lliure,
també ha constituït un element estratègic. Les EOE han visibilitzat el Projecte ICI alhora que
n’han evidenciat l’enorme utilitat per a la població.
El plantejament del lleure i el temps lliure com un espai educatiu, especialment en els valors
de la convivència, i de realització d’activitats interculturals que potenciessin la interacció positiva entre nens i joves de diferents procedències socials i culturals ha contribuït notablement a
avançar en els objectius del Projecte ICI: la convivència i la cohesió social.
Per tot això, es pot afirmar que iniciatives com les Escoles Obertes d’Estiu han actuat com a acceleradors del procés comunitari intercultural, i han contribuït significativament, des d’un àmbit
específic com el de l’educació, al conjunt del Projecte ICI.
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Anàlisi quantitativa de tres anys d’accions
educatives integrades
Després de tres anys ininterromputs d’accions educatives integrades, els èxits obtinguts als
diferents territoris d’actuació del Projecte ICI no deixen de ser més que notables. El desenvolupament d’accions educatives integrades a cada territori va anar modelant, dins del marc comú,
una diversificació de models d’acció socioeducativa que ha tingut uns progressos rellevants cap
a una inversió d’esforços en espais estructurals més que conjunturals.
Espais concebuts des de i per a l’acció, que han produït un increment de participació i protagonisme sota un enfocament dinàmic de la convivència intercultural i la cohesió social.
En general, hem de parlar d’aquest tipus d’accions dutes a terme:
——Creació i enfortiment d’espais formals, no formals i informals de relació per fomentar la col·
laboració i la complicitat.
——Generació de processos de dinamització grupal que tenen en compte diferents formats –treball individual, parelles, grups petits, gran grup.
——Capacitació i formació als actors de la comunitat educativa en temes clau: gestió de la diversitat, interculturalitat, identitat, pertinença, ciutadania.
——Participació infantil, juvenil i de famílies.
——Protocols d’atenció a processos de transició en els nivells educatius –de la llar al centre infantil,
d’infantil a primària, de primària a secundària, de secundària a batxillerat, a l’àmbit laboral…
——Articulació de plans, programes, projectes, iniciatives, etc.
També hem d’acompanyar aquesta anàlisi dels beneficis comunitaris que han comportat els processos. Les accions educatives integrades han resultat processos en què:
——Els equips d’intervenció han tingut un rol impulsor i dinamitzador.
——S’han traspassat les parets dels centres escolars i les accions han tingut impacte en la comunitat.
——Hi han participat grups heterogenis, amb una atenció especial a la gestió de la diversitat, amb
nens, joves i famílies implicats i compromesos en alguna dimensió de l’acció.
——S’ha creat o enfortit la relació entre col·lectius diferents, per fomentar les relacions interculturals.
——S’han enfortit les etapes educatives dels participants i el procés de transició a la següent.
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En suma, s’han desenvolupat accions estratègiques participatives que han involucrat el conjunt
dels actors educatius, amb repercussions a la comunitat i que han promogut una representació de l’escola com a espai obert de ple sentit educatiu per als seus protagonistes principals. Un
dels resultats més visibles ha estat la implicació activa de quaranta centres educatius en el conjunt del Projecte ICI.
L’acció participativa, com hem vist, s’ha proposat per generar un canvi en la forma de fer les activitats, noves formes de relació i col·laboració, que han transformat la pràctica educativa, introduint-hi modificacions per millorar la qualitat educativa.
El gràfic següent ens mostra l’elevat volum d’acció; la distribució d’activitat educativa ha estat
força similar al llarg dels tres anys. La baixa activitat del primer any es pot considerar com a efecte dels prolegòmens del Projecte ICI i el fet que les accions educatives integrades encara estaven
en fase de diagnòstic, prospecció i disseny.
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Gràfic núm. 5. Activitats en l’àmbit educatiu: distribució per anys del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
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Font: Informe d’avaluació del tercer any del Projecte ICI

Una anàlisi de la variabilitat entre el segon i el tercer any ens permet apreciar una diferència
remarcable en el volum d’activitat en un període concret de temps: febrer-maig del 2013. Això
es deu al fet que els equips ICI van concentrar en aquest lapse de temps la majoria de les energies i accions en activitats de caràcter general –presentació de la monografia comunitària, activitats en el marc de la línia d’acció global–. La inversió d’energies i activitats en accions de tipus
general ha anat en detriment d’accions de caràcter específic educatiu. No es tracta d’una dada
negativa sinó al contrari, altament positiva, ja que posa de manifest els esforços que els equips
d’intervenció han fet al llarg de tot el temps per passar de l’àmbit educatiu –específic– al comunitari –general–, sentit últim del Projecte ICI, i de l’educació comunitària que es pretén.
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Des d’una perspectiva del tipus d’activitat, també es constata un creixement important al llarg
del temps. N’hi ha prou de veure com el tercer any gairebé s’ha duplicat el volum d’activitat respecte dels anys anteriors en termes absoluts. La interpretació d’aquesta dada no pot ser una
altra que la consolidació d’un projecte que ha anat arrelant als territoris d’actuació.
De l’anàlisi de la participació en activitats ordinàries mereixen una atenció especial els resultats
de participació de família i infància.
En el cas de famílies, el volum de participants en activitats creix d’un primer a un segon any,
però disminueix el tercer. Una explicació possible és que, a mesura que les accions educatives
integrades s’han anat desenvolupant, la tipologia d’activitat que s’ha ofert a les famílies és de
petit format, i això permet l’aprofundiment i l’atenció personalitzada. Aquesta atenció més pròxima proporciona més oportunitats per a l’apoderament dels adults i la seva implicació comunitària conseqüent.
Amb relació a la infància, s’ha produït el contrari. Si bé el volum d’activitat no ha estat devastador, el nombre de participants gairebé s’ha duplicat. Això ens porta a plantejar la hipòtesi que
amb la infància s’ha recorregut a dissenys d’activitat de gran format, per acollir el màxim nombre
de nens i nenes possible. S’ha produït, per tant, una sensibilització indirecta també a un nombre més gran d’adults, de manera que s’ha produït una rendibilitat de recursos més que notable.
En el cas dels joves, sí que es produeix una relació directament proporcional entre el creixent
nombre d’activitats destinades a ells i el creixent nombre de participants en aquestes activitats.
És una bona dada, ja que una participació juvenil més elevada estableix les bases d’una sostenibilitat als territoris on està implantat el Projecte ICI.
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Gràfic núm. 6. Participants en activitats socioeducatives per anys

Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI
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Per últim, respecte a la dimensió preactiva de l’acció, destaca un increment de reunions el segon
any i una disminució el tercer. Si bé ens podríem aventurar a induir valoracions negatives d’aquesta evidència, una anàlisi més detallada ens condueix a plantejar-nos tot el contrari. En primer
lloc, és important destacar que, si bé hi ha hagut una disminució del volum absolut de reunions,
aquesta disminució no ha depassat el nombre aconseguit durant el primer any, per la qual cosa
no podem parlar d’un retrocés en aquest aspecte. D’altra banda, estem parlant d’una disminució que representa un 20% respecte de l’any anterior, i això suposa un percentatge que no afecta significativament les necessitats de reunió dels equips per a l’àmbit de l’educació comunitària.
En qualsevol cas, és important ressaltar que la proporció aproximada d’1:4 –entre activitat i reunió, respectivament– ha estat força elevada durant aquests tres anys, i que un horitzó de normalització i sostenibilitat suggereix la necessitat d’aproximar-se a l’1:1. Això resultaria un bon
indicador que l’àmbit de l’educació comunitària ha estat capaç d’establir unes relacions comunitàries prou robustes perquè el màxim d’activitats requereixin el mínim de reunions.
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Taula núm. 4. Actuacions en la línia socioeducativa per anys
LAE. Socioeducatiu
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Anàlisi qualitativa de tres anys
d’accions educatives integrades
Els èxits i els impactes de les diferents accions educatives integrades els hem de considerar, des
d’una perspectiva qualitativa, en funció dels impactes esperats en el marc general del Projecte ICI.
Com hem dit al primer capítol, aquests impactes s’han de dirigir fins a cinc dimensions:
——Interculturalitat
——Integració
——Convivència
——Ciutadania
——Enfortiment comunitari
Tots els territoris han obtingut èxits i impactes remarcables i, el més significatiu, des d’una
perspectiva holística. És a dir, no podem destacar una acció educativa integrada només pels
seus èxits en l’àmbit de la interculturalitat i res més, o una altra pels impactes en el terreny
de la convivència en exclusiva. El desenvolupament de les accions educatives integrades ha
comportat un abordatge de les cinc dimensions esmentades de manera global, en conjunt.
Hi podem intuir accents diferenciats, però generalment tots els èxits i impactes han tingut
en compte el fet de:
——Facilitar espais i temps per a la desconstrucció d’estereotips i prejudicis, i la reconstrucció
d’actituds i valors interculturals –interculturalitat.
——Fomentar l’aprenentatge de viure en entorns dissenyats sota el principi d’inclusió, en els
quals la diversitat és universal i allò universal és divers –integració.
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——Proporcionar oportunitats per a l’aprenentatge de la participació, mirant d’aconseguir-ne els
màxims nivells –convivència.
——Ser motor per al teixit de xarxes col·laboratives i interaccions significatives entre tots els
membres de la comunitat –ciutadania i enfortiment comunitari.
Per narrar els èxits i els impactes més significatius, estructurarem la informació basant-nos en
tres tipologies segons el nivell d’impacte: els col·lectius d’atenció prioritària –impacte directe–,
les institucions i els agents educatius –impacte indirecte– i els entorns professionals i comunitaris –impacte contextual–. Cal dir que a tots els territoris les tres tipologies han tingut un rol
clau en la promoció de l’educació comunitària intercultural, però val la pena discernir on s’ha
posat més un accent o un altre.

3.2.1 Èxits i impactes centrats
en els col·lectius d’atenció prioritària
Totes les accions educatives integrades han tingut com a protagonistes la infància, la joventut o
els pares i mares del territori de referència. A continuació oferim detalls d’algunes en les quals
l’impacte sobre aquests col·lectius ha resultat més exemplificador del Projecte ICI.
És el cas, per exemple, de la iniciativa infantil El Solar de los Niños, de Saragossa, una acció
educativa integrada molt en sintonia amb tot el treball de participació infantil dut a terme en
aquest territori. En el marc del procés de preparació de la Carrera del Gancho i en coordinació
amb el Centro de Tiempo Libre i la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda i amb el suport del
Plan Integral del Casco Histórico, es va treballar en un procés de participació infantil –i les seves
famílies– per crear els continguts, el mobiliari i la gestió d’un dels solars més degradats del barri,
que havia de passar a ser un espai dedicat i gestionat pels nens i les famílies. Es va tenir la col·
laboració de la Secció d’Esports de l’Ajuntament de Saragossa i Habitatge i Urbanisme, i també
la col·laboració del Festival Asalto i el Proyecto de Fachadas y Viviendas del PICH.
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Els pares i les mares, a partir de la seva participació a les escoles dels fills, també han resultat
un col·lectiu on s’han produït uns impactes notables. Al territori de Salt, l’espai de treball de la
Xarxa TIC de Famílies es va consolidar com un espai de relació igualitària, que conté dinàmiques
relacionals que construeixen convivència dins de l’entorn educatiu i de la seva comunitat. D’altra banda, però en el mateix sentit, l’activitat va permetre treballar aspectes relacionats amb la
prevenció de conflictes i l’acostament entre cultures, per enfortir els intercanvis i el treball conjunt. Va aconseguir les fites previstes, generant espais de trobada i avaluació entre els participants i donant visibilitat a la comunitat educativa del treball fet.
De tota manera, és en els joves on trobem més exemples i evidències dels èxits i els impactes respecte de la implicació en processos d’intervenció comunitària intercultural a través de
l’educació. Trobem l’experiència dels joves al barri del Clot de Barcelona, on el taller de ràdio
també va suposar la participació del grup de joves en l’elaboració de la monografia comunitària amb la realització d’un col·loqui grupal. També destaca la seva participació en el desenvolupament de la trobada comunitària, on van presentar la seva experiència en el procés
comunitari i també van poder mostrar el treball fet pel grup fins aleshores: els programes
pilot. També es van crear espais de relació entre el grup de joves i altres col·lectius prioritaris del projecte –famílies, dones i gent gran– a través de les diferents seccions dissenyades
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en el programa de ràdio. Les seccions presenten temàtiques estratègiques pensades per crear
relacions entre els protagonistes.
Un altre exemple remarcable el trobem a Madrid, a Ciudad Lineal, territori en el qual gràcies a
l’acció educativa integrada, basada en els joves agents comunitaris, es van dur a terme les accions comunitàries previstes i, amb això, va augmentar el maneig de noves tecnologies en persones adultes i gent gran del barri, de manera que es va reduir la «bretxa digital» i es va millorar
la convivència gràcies als espais de trobada, ensenyança i intercanvi generats.
Per acabar, també mereix una menció especial el treball de participació educativa dut a terme
en dos territoris: Granada i Leganés. A Granada, de l’acció educativa integrada desenvolupada
a partir d’aquestes accions fomentadores de comunitats d’aprenentatge, destaquem en primer
lloc el reforç i la generació d’accions promotores de la participació de la infància, la joventut i
les famílies, d’acord amb criteris metodològics emanats de l’educació comunitària intercultural: la participació de la comunitat escolar en la iniciativa i la participació de la iniciativa en la
comunitat i el procés comunitari. Així mateix, el procés comunitari fomentat per l’acció educativa integrada va promoure, sense cap mena de dubte, la generació d’acords sobre l’articulació
socioeducativa al districte nord d’aquesta ciutat.
D’altra banda, a Leganés, les activitats d’APS sempre van tenir com a protagonistes nens i nenes,
adolescents i joves de procedència cultural diferent. Es va posar de manifest que l’educació formal i no formal estava sent l’espai de generació principal de relacions interculturals en la població dels barris i que les iniciatives d’APS permetien experiències positives per a nens, adolescents
i joves, amb la finalitat que aquestes es traslladessin com a aprenentatge al seu medi familiar i
a l’espai públic on es desenvolupava el seu lleure i temps lliure.

3.2.2 Èxits i impactes centrats en les
institucions i els agents educatius
Tot el que està relacionat amb els col·lectius esmentats anteriorment –infància, joventut,
pares i mares– representa un impacte directe sobre la ciutadania dels territoris implicats en
el Projecte ICI. Malgrat això, també hem de prestar atenció als impactes indirectes produïts
a través dels professionals, els agents comunitaris, les institucions educatives i els projectes
ciutadans. Aquests han suposat una forma eficaç de transformar el sistema de relacions que
aquests ciutadans tenen entre si, de la mateixa manera que les institucions educatives a les
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quals pertanyen o donen suport, fet que contribueix a la construcció d’interculturalitat, integració, ciutadania i convivència.
Una de les experiències més destacades pel que fa a impacte la trobem a Lanzarote. L’obertura
total dels centres educatius i la implicació amb l’acció educativa integrada va dibuixar una espiral creixent. A banda de la dinamització als esbarjos, la coordinació amb els equips directius va
ser més consistent, on es va avaluar i planificar la intervenció específica i inespecífica –La Semana Azul, Las Olimpiadas de Aula En Clave o la Formación a Familias para el Huerto Ecológico–.
Pel que fa a activitats a o des de les escoles obertes, se’n van fer un total de quatre amb i des de
la ciutadania tenint en compte els col·lectius prioritaris –Tú sí que vales, Búsqueda del tesoro
en Teguise, cinema infantil i activitat comunitària (familiar) a la Graciosa–, potenciant sempre
l’organització amb i des dels col·lectius mateix i la coordinació de recursos.

De Lanzarote val la pena enunciar altres accions i activitats que han permès aconseguir avenços i consistència de l’actuació al territori. Des de la coordinació amb l’Àrea de Joventut, es van
desenvolupar dues activitats importants: una va ser una activitat cultural en un altre municipi
de l’illa, en col·laboració amb una entitat privada –Senderismo Lanzarote–, i una altra, la rea-
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lització d’un espai jove en una plaça del nucli de la capital, partint d’acords generats des de la
primera activitat entre els joves de totes dues localitats, i que es va valorar de manera positiva.

Construir escoles de codi obert a Lanzarote va significar treballar d’acord amb el plantejament establert als plans de treball: les relacions continuades amb i des dels recursos, amb i des de cada col·
lectiu, donen peu a sinergies i oportunitats de coneixement dels diferents agents i protagonistes
de la comunitat, possibilitant accions o activitats de caràcter comunitari, moments ideals per treballar la convivència i la cohesió social. També es va dur a terme un treball de l’equip ICI en consonància amb la implementació del Programa Caixa Proinfància, la qual cosa va permetre no tan
sols aspectes positius relacionats amb les finalitats acadèmiques, sinó més connexió i comunicació entre famílies, AMPA, equip directiu, alumnat i professorat. Es va incorporar l’ús de l’agenda
escolar com a mitjà de comunicació entre tutor/a reglat, família i professorat de reforç educatiu
i es van organitzar trobades en forma de reunions entre els agents anteriors. Als IES de l’illa van
ser clau les classes de reforç educatiu des de Caixa Proinfància, adreçades a alumnat de secundària, lloc en què cada tarda es va fer l’escola oberta.
D’altra banda, l’impacte des de i als centres escolars va trobar una altra bona pràctica en el desenvolupament d’experiències d’aprenentatge i servei, que van connectar aquests centres amb la
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comunitat de manera significativa. És el cas d’Elx. L’acostament i la posada en marxa de la metodologia de l’APS en algun dels centres del territori va afavorir una relació entre ells i amb altres
entitats externes als centres, i això va facilitar que els centres s’obrissin a la comunitat, tant per
aportar-hi elements de millora com per rebre actors educatius que completessin els continguts
de l’educació.
El desenvolupament de les diferents experiències d’APS a Elx va comptar amb la celebració
d’unes jornades d’impuls, amb una gran participació i afluència d’actors, i va obrir l’oportunitat
de pensar en la realització de contactes amb les diferents universitats, a fi de gestionar la validació de crèdits de lliure configuració per a carreres determinades que aportés estudiants universitaris interessats a fer propostes d’APS per al territori.

3.2.3 Èxits i impactes centrats en
els entorns professionals i comunitaris
Els entorns professionals dedicats a l’educació han representat un espai privilegiat per establir
les condicions contextuals òptimes per dur a terme accions educatives integrades d’impacte
elevat. Una bona mostra d’espai tècnic de relació la trobem a Getafe, on bona part de l’èxit del
seu programa sobre transició de primària a secundària radica en la creació del Grup Socioeducatiu estable, que es va anar reunint periòdicament –una vegada al mes–. La creació d’aquest
grup va tenir un gran valor perquè va permetre generar sinergies entre els membres, tant per
part de recursos tècnics i de col·legis i instituts com de les AMPA dels cinc centres educatius, i
va suposar un espai on poder reflexionar i actuar de manera conjunta sobre accions concretes a
la comunitat educativa del barri de Las Margaritas.
Aquesta iniciativa a Getafe va tenir com a efecte col·lateral que la comunitat educativa contribuís, a més, en la creació de les diferents activitats impulsades en el marc del Projecte ICI, participant activament en el desenvolupament del procés de coneixement compartit que va donar com
a fruit la monografia comunitària, com també en la tasca de difusió entre les famílies i l’alumnat
de les fites esdevingudes al barri com la trobada comunitària del tercer any, o en la participació de
les Carnavalitas. Hi va haver una diversitat etnicocultural escassa en el Grup Socioeducatiu, fonamentalment perquè els tècnics d’aquest espai són d’origen espanyol, i a les AMPA, els integrants
són bàsicament dones també d’origen espanyol. Així i tot, la repercussió de les accions que es van
dur a terme va tenir com a protagonista un alumnat amb una gran diversitat etnicocultural. Així
mateix, cal destacar que el desenvolupament de les accions del Grup Socioeducatiu de Las Mar-
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garitas a Getafe va partir de la normalització i no es van incorporar elements segregadors en funció de la cultura d’origen, ja que es van fer per a tothom per igual, tractant els destinataris com a
alumnat del sistema educatiu públic del barri. Cal assenyalar que tot el treball fet per part d’aquest
Grup Socioeducatiu va obtenir l’aval per part del conseller delegat d’Educació.
Els espais tècnics de relació en educació han suposat la clau de l’èxit moltes vegades. Igual que
a Getafe, destaca l’experiència de l’equip ICI de Jerez de treball de connexió dels centres educatius al procés comunitari, que van desplegar una estratègia a través de la Delegació Provincial
d’Educació amb la finalitat que derivés en una mesa educativa. Les reunions per coordinar les
administracions local i autonòmica van donar un nou impuls al foment d’espais tècnics de relació. Des de la Delegació Provincial de Cadis es va impulsar la formació d’una mesa tècnica, i des
de la Municipal de Jerez es va proposar un projecte que facilités la comunicació dels col·legis
amb el seu entorn i la implicació de col·lectius i altres recursos educatius.
El treball amb les administracions a Jerez va ser clau gràcies al fet de tornar a estratègies del tipus
«activitat concreta» per despertar el seu interès, el de les escoles i també el de les associacions
i els col·lectius de la zona. Moltes de les accions, l’esforç i la concentració dels diferents àmbits
van estar en sinergia amb la línia global, més concretament amb la monografia i el diagnòstic.
La bona sintonia entre l’equip del Projecte ICI i les administracions educatives va derivar en una
implicació en activitats promogudes per part d’aquestes administracions, per la qual cosa l’equip
ICI deixava de ser vist com un competidor per passar a ser vist com un col·laborador positiu.
Per exemple, es van introduir un seguit d’activitats dinamitzades per l’equip d’intervenció en el
marc d’una col·laboració entre el Projecte ICI i el projecte Participa en tu Escuela, Participa en
tu Barrio, de la Delegació d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Jerez. Aquesta acció es va
valorar com una oportunitat de coordinació amb la Delegació Municipal, connexió i implicació
de les associacions i els col·lectius de la zona.
Sense deixar Andalusia, volem ressaltar la mesa d’educació del barri de Las Norias, a El Ejido, en
què hi va haver una participació important de les administracions educatives i que va representar un altre model d’acostar-se de manera positiva als organismes públics, buscant-ne la complicitat i la col·laboració.
Durant els tres anys es va anar treballant per impulsar les relacions interculturals donant
suport a accions que ja hi havia i generant noves iniciatives. Prèviament hi havia un treball
desenvolupat per l’equip ICI amb un centre educatiu, sota un enfocament de mediació i interculturalitat. A partir d’aquest vincle amb el centre, es va posar en valor l’experiència i es van
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establir contactes i interrelació amb els altres quatre centres del territori, les AMPA, l’Ajuntament, professionals municipals, el centre de salut i altres associacions –d’immigrants, culturals i esportives.
Fruit d’això va ser la conformació de la Mesa Local d’Educació, concebuda com un espai tècnic,
compartit amb la ciutadania, de la qual van formar part els cinc centres educatius de Las Norias,
les AMPA, l’Ajuntament, professionals de diferents sectors i administracions, el centre de salut
i associacions. Ha continuat constituint un referent en l’àmbit local després de la finalització de
la primera etapa del Projecte ICI.
Gràcies a la col·laboració entre organismes públics, socials i privats d’El Ejido es van desenvolupar dues grans actuacions: l’Escola Oberta d’Estiu i la Setmana Cultural-Educativa Compartida, encaminades a enfortir l’acció educativa a Las Norias d’una manera més global, no sectoritzada, amb visió compartida i impacte en el conjunt de la comunitat.
Com a exemple, la Setmana Cultural-Educativa Compartida de Las Norias es va dissenyar a partir del treball coordinat entre l’equip d’intervenció, centres educatius, tècnics, veïns i l’Ajuntament. Es va fer al final del tercer any, amb una programació cultural, esportiva i lúdica sota una
nova forma de gestió, ja que per desenvolupar-la els centres formals es van obrir a altres centres, van assumir responsabilitats en un quadre d’activitats concretes per fer i van establir el
compromís de fer les coses amb altres agents. Es va buscar que les activitats estiguessin repartides equilibradament a tots els espais del territori i que fossin socialitzades amb les famílies,
la gent gran i els joves.
Això va suposar diferents reunions amb la Mesa Local d’Educació per a la coordinació, la posada
en comú i les avaluacions conjuntes posteriors a la celebració. Aquesta Mesa va significar canviar la manera de fer les coses, ja que els professionals, l’Administració i els veïns –autòctons i
al·lòctons– s’hi van implicar d’una altra manera, amb un resultat positiu en el procés.
Alguns impactes de l’experiència de la Mesa van ser la implicació de les administracions educatives, la connexió entre molts agents socials de manera inèdita, la forta implicació de tots els centres escolars, la ruptura de la segmentació tradicional present a Las Norias, la mobilització de
la ciutadania i els col·lectius diversos o l’augment d’interrelació entre associacions i entre veïns
autòctons i al·lòctons, fet que té molt de significat en indrets on els espais urbanístics i relacionals estan disseminats, com és ara el cas.
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En els Projecte ICI desplegats a Catalunya, no obstant això, destaca l’ús de les tecnologies audiovisuals i les TIC per promoure la configuració d’un context facilitador de l’impacte directe i indirecte de les accions educatives integrades. Al barri del Clot de Barcelona, ja esmentat, per augmentar la visibilitat del programa de ràdio i obtenir feedback de l’audiència es va crear un compte
de Twitter i un de Facebook específics del programa que els mateixos joves gestionen i dinamitzen. També es van mantenir les accions de difusió de la iniciativa a través dels diferents mitjans
de comunicació dels quals disposa el projecte –full informatiu Compartir, Xarxa Clot, Facebook,
Twitter–, i que presenten el programa de ràdio com una oportunitat d’aprenentatge i participació al barri. Les accions de difusió han donat resultats positius, ja que s’han incorporat altres
joves al grup. I es va elaborar un producte, que recull el procés i les experiències desenvolupades
des d’aquesta iniciativa, la devolució i la socialització del qual es produirà el trimestre vinent.
Més pel centre de la ciutat, al Raval, es va editar i difondre un vídeo sobre la realitat educativa
del barri, amb la finalitat de promoure el coneixement i el reconeixement dels seus habitants
amb l’oferta educativa existent.
L’enregistrament del vídeo al Raval va suposar un exercici en si mateix de dinamització de la reflexió educativa a la comunitat. Hi van participar actors protagonistes del barri i experts externs,
que van realçar els missatges que aquests actors van exposar en pantalla. L’audiovisual, titulat
Educa’t al Raval, val la pena, es va incloure a la presentació de les jornades de portes obertes dels
13 centres educatius participants, tot amb el suport i l’aval de les autoritats municipals del districte de Ciutat Vella. El vídeo ha servit per promocionar aquesta activitat i els centres escolars
s’han mostrat altament satisfets dels resultats obtinguts. A més, es va penjar al portal educatiu
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), un portal de referència que abasta
la comunitat escolar de la província de Barcelona.
La difusió del vídeo del Raval va enfortir la relació amb els centres escolars, i això hi va permetre
estrènyer els llaços de confiança i de treball. També cal destacar que l’Administració ha expressat la intenció de tenir en compte el treball fet en aquesta línia per a la futura elaboració del Pla
Estratègic Educatiu.
Volem tancar aquest apartat amb un dels èxits i impactes més destacats a Catalunya: el Programa 6-16 de Tortosa. Aquest programa sempre va tenir un clar enfocament intercultural
que, a mesura que va anar passant el temps, tant per la presentació de la monografia comunitària a través de la trobada comunitària com per la preparació d’una escola oberta d’estiu i
per la dinamització de la participació en la creació de l’Artxibarri, va anar agafant més força.
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Es va veure clar que calia treballar des d’aquest enfocament integrat des d’un començament,
ja que la consigna era atendre i acompanyar les famílies amb risc d’exclusió, tenint en compte les diferents formes de participació, de concepció de l’educació i vigilant de nou caure en
un enfocament etnocentrista.
Entre algunes de les accions més destacades, que reflecteixen amb claredat un sentit de ciutat
educadora, en destaquen tres: la creació d’una borsa de voluntariat, les diferents presentacions
del Programa 6-16 a les escoles i la ciutat i el programa de formació de voluntariat.
1. Creació de la borsa de voluntariat. Es va crear una borsa de voluntariat conjunta entre les
entitats que formen part del Programa 6-16. Es va elaborar una base de dades, centralitzada en la Facultat Blanquerna i, alhora, les entitats implicades i col·laboradores van fer-ne
difusió, van registrar els voluntaris i van passar aquesta informació a la tècnica d’Educació de l’Ajuntament, que és qui es va responsabilitzar de crear el vincle entre els voluntaris i
les activitats que es van fer. D’aquesta manera, els recursos tècnics de la ciutat, tant públics
com privats, van tenir la mateixa informació i, alhora, els voluntaris de la ciutat van disposar d’un marc comú.
2. Presentació a la comunitat escolar i a la ciutat del Programa 6-16. Es va parlar amb totes les
escoles i instituts de la ciutat i també amb les AMPA i les entitats que fan alguna activitat
lúdica, extraescolar o esportiva, amb l’objectiu de promoure noves sinergies i noves implicacions en el Programa 6-16. Aquesta tasca també va anar encaminada a fer créixer el plantejament de l’Escola Oberta d’Estiu de l’any anterior.
3. Programa de formació de voluntariat. El Grup de Formació, conjuntament amb la Comissió
de Voluntariat, es va dedicar a contactar amb les diferents entitats que tenien relació amb
el temps lliure i el voluntariat a la ciutat amb l’objectiu de dissenyar conjuntament els continguts de l’Escola Oberta d’Estiu. En aquest sentit, es va preparar una sessió genèrica per a
tots els voluntaris del Programa 6-16 i una altra d’específica per als de l’Escola Oberta d’Estiu.
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33
.

De l’àmbit específic al general:
la transversalitat amb la salut comunitària
Sense cap mena de dubte, un dels reptes més apassionants i profitosos del Projecte ICI és contribuir a superar una aproximació sectorial antiquada de l’acció social per endinsar-se en les vicissituds d’una aproximació sistèmica que permet abordar els fenòmens de manera complexa. En
el cas del Projecte ICI, una aproximació sistèmica vol dir com a mínim dues coses: d’una banda,
capacitat d’articulació entre la línia global i les línies específiques; d’altra banda, capacitat d’articulació entre les diferents línies específiques.
Una tendència emergent al llarg dels tres anys del Projecte ICI ha consistit a anar teixint més
complicitat entre les línies específiques corresponents a l’educació i a la salut comunitària, de la
qual cosa s’han derivat actuacions notables en pràcticament tots els territoris.
Una anàlisi de les dades relatives a la transversalitat entre l’àmbit de l’educació i l’àmbit de la
salut comunitària ens permet corroborar aquest objectiu fet realitat. En termes absoluts, és evident el creixement exponencial de tècnics d’un costat i l’altre implicats en projectes transversals. Alhora, s’observa una frontera molt definida entre el primer any –en què aquesta transversalitat va ser insignificant– i els altres dos anys. Sembla clar, doncs, que la transversalitat no
tan sols es va quedar en un principi sinó que es va traduir en realitat.
No obstant això, una anàlisi ben detallada ens aporta una informació destacada que hem de considerar. Si bé la tendència dels agents socioeducatius ha estat implicar-se més en temes de salut
comunitària any rere any, en la relació inversa –és a dir, d’agents de salut comunitària que s’impliquin en temes socioeducatius– es constata un repunt el segon any i una disminució el tercer
respecte de l’anterior. Lluny de suposar una preocupació, el que ens aporta aquesta dada és el fet
que la transversalitat ha tingut una predominança de l’àmbit relacionat amb la salut.
Això pot tenir una explicació atribuïble al fet que hi ha més tendència que es duguin a terme activitats de salut comunitària a les escoles –fet que explicaria el creixement del nombre d’aquests
professionals que s’impliquen en projectes d’aquesta naturalesa–, en detriment del nombre de
professionals de la salut comunitària que s’impliquen en projectes educatius.

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

3

104

Gràfic núm. 7. Nombre de professionals/tècnics de l’àmbit educatiu participants en activitats de
salut comunitària
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Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI
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Gràfic núm. 8. Nombre de professionals/tècnics de l’àmbit de la salut participants en activitats
socioeducatives

Font: Informe d’avaluació del tercer any
del Projecte ICI
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Quines recomanacions es poden fer
per millorar la intervenció en educació
comunitària intercultural?
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41
.

Les accions educatives integrades:
tensió entre normalització i resistència
Els aprenentatges adquirits al llarg d’aquests tres anys del Projecte ICI en matèria educativa,
igual que en la resta dels àmbits i de manera global, són incalculables també, igual que les experiències generades. Aquest aprenentatge s’ha desenvolupat en un continu definit per dos pols:
normalització i resistència.
D’una banda, la presència dels equips ICI als diferents territoris, i el desenvolupament d’accions
educatives integrades que es fonamenten en diversos models pedagògics, han anat exercint una
influència transformadora en el sistema de relacions dels actors i les institucions educatives del
territori. El teixit comunitari ha anat constatant els efectes positius i la riquesa dels èxits obtinguts, i per això ha tendit a normalitzar les innovacions incorporades al paisatge del territori.
Vegem com alguns equips ICI ho manifesten amb la seva pròpia veu:
Els participants en les activitats de l’àmbit socioeducatiu vinculades a centres escolars (APS) reflecteixen una diversitat cultural similar a la que hi ha al barri. Aquests joves es relacionen amb més
naturalitat i menys influïts per prejudicis i estereotips. (Elx)
Des de l’equip, es continua defensant la hipòtesi que al territori es camina cap a relacions de convivència intercultural, sostenint que les bases d’aquestes parteixen de les possibilitats que permet el
Projecte ICI. (San Bartolomé)
Les relacions interculturals en l’àmbit socioeducatiu estan presents atès el perfil de l’alumnat del
barri. Tant els recursos tècnics que treballen en educació no formal com els que treballen des dels
centres educatius del territori tenen incorporat profundament al seu treball aquest aspecte en els
projectes educatius. (Raval)
Sens dubte, tot apunta a processos de normalització stricto sensu, i això resulta molt coherent i
compatible amb les hipòtesis inicials i els pressupostos teòrics en els quals es basa el projecte.
Així i tot, aquest procés normalitzador es complementa, com ja hem apuntat més enrere, amb
processos sorgits de les resistències al canvi. Moltes vegades l’entrada als centres educatius for-
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mals i altres espais no acostuma a ser i no ha estat fàcil, encara que la proposta que es porti
pugui respondre a necessitats i es percebi interessant.
Per això, per contenir aquestes resistències i alhora fomentar la consolidació dels processos normalitzats, es va fer necessari integrar d’una manera holística diferents perspectives, posant un
èmfasi especial en el focus de més resistències en el camí cap a una educació comunitària: els
centres escolars.
De les diferents experiències al llarg de tres anys vam aprendre que:
——Inicialment cal comptar amb persones afins als valors i els principis del Projecte ICI, que es
puguin motivar a l’acció i també ser multiplicadores dels avenços. Començar involucrant mestres, professors, orientadors pedagògics amb obertura i disposició.
——Moltes vegades, l’inici als centres escolars es va promoure des de matèries o continguts vinculats a àrees artístiques –arts plàstiques, música–, que pel disseny curricular ofereixen més
opcions i flexibilitat. I després es van anar ampliant cap a altres continguts i àrees curriculars.
——S’ha de considerar la cultura escolar i el seu grau d’obertura: cal iniciar i mantenir relació
amb tot el claustre de mestres/professors, establir-hi canals de comunicació. És important
conèixer les pautes d’interacció que tenen, i també els valors i els senyals d’identitat que
els caracteritzen.
——Començar amb un centre que reuneixi millors condicions i després anar-ho connectant amb
altres centres i institucions ha resultat favorable, ja que aquest centre serà el millor difusor
de les bondats de l’acció a partir de la pràctica.
——Evitar la dispersió i el risc d’abastar massa, tenint sempre present el per a què, els elements que
promocionen la convivència intercultural i els cinc impactes globals de la intervenció comunitària intercultural: cohesió social, convivència, interculturalitat i enfortiment comunitari.
——El treball col·laboratiu permet generar més eficàcia i eficiència en els recursos. Prova d’això
són les iniciatives sorgides al si del Projecte ICI, com el Programa Municipal 6-16 de Tortosa.
Els equips ICI han treballat durant tres anys immersos en aquesta tensió entre normalització
d’èxits i resistències a la innovació, i és aquí on s’ha produït l’aprenentatge més gran: com es
gestiona l’avenç cap als objectius plantejats combinant de manera positiva totes dues reaccions
generades a la comunitat.
En aquest quart i últim capítol de la publicació volem deixar constància d’aquests aprenentatges en les àrees ja indicades: espais de trobada tècnica, activitats de les accions educatives
integrades i desenvolupament de les relacions interculturals. En últim lloc, i a causa de la seva
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importància creixent a mesura que el projecte anava avançant en matèria educativa, tanquem
la reflexió amb un apartat dedicat a la gestió de les relacions amb les administracions educatives, element que s’ha revelat clau per a l’èxit en la gestió eficaç de la tensió entre normalització i resistència.

42
.

Els espais de trobada tècnica
Respecte dels espais de trobada tècnica, podem valorar positivament la normalització que es va
produir en cinc tendències:
——Del singular al plural. No hem de parlar de la generació d’un espai sinó d’espais tècnics de
relació. Tots els territoris han retut compte de l’existència de dos o més espais de treball en
l’àmbit socioeducatiu, fet que ha suposat un avenç en la dinàmica d’anar consolidant punts
de trobada entre els diferents agents que treballen en educació.
——Orientació a l’acció. Els espais de relació han estat carregats de sentit orientat a l’acció, cosa
que va facilitar l’interès i la motivació dels agents educatius per participar-hi; això va permetre concretar el significat de la trobada.
——Resolució de necessitats. El contingut de treball dels espais de relació, orientats a l’acció, ha
tingut molt a veure amb la satisfacció de necessitats educatives expressades per la comunitat. En aquest sentit, l’existència d’aquests espais va permetre prendre consciència de la imatge global de l’àmbit educatiu al territori, a partir d’una imatge més precisa.
——Heterogeneïtat. Els participants als espais de relació han estat diferents. Entre ells, hi ha
professionals de l’educació i tècnics municipals en la majoria dels casos. La participació de
tècnics que no són estrictament d’educació va ser menor, i va succeir quan l’acció demanava
transversalitat. Mereix una atenció especial la participació significativa d’alumnat i famílies
protagonistes destinataris de debò del projecte.
——Consolidació. Amb algunes excepcions, la gran majoria dels espais de relació han mostrat
recorregut en el temps, fet que va permetre entreveure sostenibilitat en el temps. La convocatòria d’aquests espais de relació hauria de ser una de les tasques prioritàries que cal no
abandonar mai.
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D’aquestes cinc tendències, alhora en vam aprendre un seguit de riscos potencials, que es podien produir a causa de les resistències generades i s’havien de prendre en consideració com a
possibles efectes. A la taula següent resumim aquestes consideracions:
Taula núm. 5. Riscos possibles als espais tècnics i línies de prevenció
Tendència

Risc

Prevenció

Pluralitat d’espais

—— Dispersió d’esforços.
—— Confusió i solapament de convocatòries
i objectius.

—— Establir diferents ritmes d’intensitat per
a cada espai de relació.
—— Distingir entre espais estructurals i
conjunturals, i invertir els esforços
en funció d’això.

Orientació a l’acció

—— Pèrdua de l’activitat de diagnòstic.
—— Desorientació respecte dels objectius que es
proposen.

—— Institucionalitzar almenys una trobada a l’any
de l’espai de relació destinat al diagnòstic,
segons el moment clau.
—— Destinar sempre un moment de les reunions
de l’espai de relació a visibilitzar els objectius
que es persegueixen.

Resolució de necessitats

—— Dificultat d’elevar el «sostre educatiu»
del territori amb noves propostes, no
necessàriament lligades a la satisfacció
de necessitats.
—— Tendència a desenvolupar una estratègia
més reactiva que proactiva.

—— Aprofitar les trobades de l’espai de relació per
presentar bones pràctiques que estimulin
la innovació.

Heterogeneïtat

—— Dificultat d’establir una comunicació eficaç
i fluida a causa dels diferents registres
dels participants.
—— Desigualtat d’estatus entre els participants
a causa del nivell de formació o el rol exercit
(professional/voluntari).

—— Treballar el significat de les idees i les
propostes de la reunió prèviament a la
celebració, de manera sectorial.
—— Promoure la conducció paritària de les
reunions (voluntaris/professionals).

Consolidació

—— Problemàtica de continuïtat per als espais de
trobada emergents, sense recorregut previ.

—— Valorar la conveniència d’invertir esforços en
nous espais de relació, i supeditar aquests
esforços a la viabilitat del projecte al territori
a curt termini.

Font: elaboració pròpia

Al cap de tres anys, l’esforç de normalitzar les tendències i neutralitzar les resistències ha provocat
la identificació d’un seguit d’àrees clau que, en forma de recomanació, suposen tota una inspiració a l’hora de continuar amb el desenvolupament dels espais tècnics de relació en educació. Aportem algunes veus dels professionals dels equips ICI que avalen la importància de la recomanació:
——Distingir entre espais estructurals i conjunturals, i invertir els esforços en funció d’això.
ETR existents –Mesa Sectorial d’Educació, Fòrum Infància i Joventut, Comissió Local d’Absentisme– i nascuts del procés d’intervenció comunitària intercultural –espai que coordina tallers
d’iniciació i orientació vocacional, espai que coordina el Forma Jove, espai que coordina el MusicLab. (Granada)
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——Institucionalitzar almenys una trobada a l’any de l’espai de relació destinat al diagnòstic,
segons el moment clau.
És un espai de seguiment consolidat que ha permès fer una avaluació contínua del projecte i en
algun cas també s’ha obert al grup de joves per fer una avaluació conjunta. (El Clot)
La Mesa Local d’Educació participarà amb les seves aportacions en el procés de diagnòstic i programació comunitaris. (El Ejido)
Hem desenvolupat un diagnòstic de l’àmbit a través de l’arbre de problemes, per convertir-lo en
arbre de solucions i, a partir d’aquí, dur a terme les possibles accions que cal desenvolupar per a
l’etapa següent. (Getafe)
——Aprofitar les trobades de l’espai de relació per presentar bones pràctiques que estimulin
la innovació.
En la III TTR l’àmbit socioeducatiu va cobrar una rellevància notable durant la roda de comunicació
d’experiències, ja que van ser nombrosos els recursos que van destacar iniciatives del sector. (Elx)
——Treballar el significat de les idees i les propostes de la reunió prèviament a la celebració, de
manera sectorial.
S’ha creat un petit grup de treball encarregat d’elaborar un text dirigit a la direcció dels centres
per donar a conèixer els objectius i els components de la mesa i assegurar-se la implicació d’aquest
centre en els projectes conjunts que s’elaborin. (Madrid)
——Valorar la conveniència d’invertir esforços en nous espais de relació, i supeditar aquests esforços a la viabilitat del projecte al territori a curt termini.
Es treballa conjuntament per consolidar un nou i únic espai tècnic de seguiment i avaluació. (El Clot)
Replantejament de l’espai tècnic de treball juntament amb la seva secretaria tècnica, segons el que
s’exposa al Pla de diagnòstic del barri, per poder revitalitzar la Comissió d’Educació. (Paterna)
Amb relació a la sostenibilitat de les accions empreses, cal dir que a la fase final dels tres primers
anys del Projecte ICI s’han posat en evidència un seguit d’elements que ens permeten confiar
en el fet d’aconseguir-ho:
——Increment de la participació d’agents clau del territori.
——Increment de la transversalitat de la feina feta als espais tècnics de relació de l’àmbit, que no
es restringeixen a l’àmbit educatiu exclusivament i assumeixen tasques de caràcter global.
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——Reforç del sentit de l’ETR com a espai des de i per a l’acció, com a factor motivador a la
participació.
——Treball integral de síntesi entre els processos d’anàlisi i diagnòstic i els processos de programació.
Amb relació als espais tècnics de relació, a manera de conclusió suggerim avançar en tres direccions:
——Establir diferents ritmes d’intensitat per a cada espai de relació.
——Destinar sempre un moment de les reunions de l’espai de relació a visibilitzar els objectius
que es persegueixen.
——Promoure la conducció paritària de les reunions –voluntaris/professionals.

43
.

Iniciatives i activitats en l’àmbit
de l’educació comunitària
Respecte de les diferents activitats i iniciatives dutes a terme, podem valorar positivament la
normalització que es va produir en tres grans eixos, col·laterals de les accions educatives integrades i que n’han permès la consolidació al si de la comunitat de referència.
Aquests eixos són comuns al conjunt de territoris, i de les accions educatives integrades, i es
poden entendre com a factors generadors de condicions favorables a l’acció:
——Tots els equips van assumir i dur a terme accions de formació. Sigui en activitats de formació permanent de professionals, de famílies per a la seva participació social o de joves per a la
seva inclusió en projectes socials, els equips van ser responsables d’accions formatives articulades amb les necessitats del territori en general i del Projecte ICI en particular. Es tracta
d’una línia potent de transferència de coneixement.
——A diferència d’estadis inicials de desenvolupament del projecte, en els quals els equips tendien a promoure l’acció directa, al final dels tres anys va emergir i es va consolidar el seu paper
indirecte de generadors de condicions per a l’acció. D’aquesta manera, se cedia el protagonisme als protagonistes de debò, els ciutadans. Se’n va promoure l’apoderament, es va fomentar
la sostenibilitat a mitjà termini i es va exercir un lideratge situacional adequat a les necessitats que plantejava el Projecte ICI.
——Per últim, també volem subratllar l’emergència i la força que va anar agafant la producció

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

4

115

documental específica de l’àmbit de l’educació. Són nombrosos els equips que, més enllà de
la monografia i altres instruments de caràcter més general, es van endinsar en la generació
de productes escrits o audiovisuals com a possibilitat de dinamització i com a eina de treball. Així, destaquem les anomenades Guies d’iniciatives i experiències socioeducatives, el Dossier socioeducatiu o el Banc de bones pràctiques. Sens dubte, aquesta producció documental va
resultar útil per aprofundir en la comunicabilitat de la tasca empresa, com també per construir memòria del que s’ha fet.
Aquests tres camps emergents també van estar subjectes a un seguit de riscos que hem de considerar, i que podien representar un obstacle per normalitzar les accions dutes a terme:
Taula núm. 6. Riscos possibles en camps emergents d’activitat i desafiaments de futur
Riscos

Desafiaments de futur

Formació
i capacitació

—— La metodologia de formació és tradicional, i no es
correspon amb l’esperit de pedagogia activa del
Projecte ICI.
—— La formació i la capacitació poden quedar
desvinculades dels processos d’innovació i d’acció
duts a terme al territori (triangle de Lewin).
—— La planificació de la formació es basa en continguts
i no en competències.

—— Els professionals del Projecte ICI en una
segona etapa poden assumir el rol de
formació i capacitació de la ciutadania
al territori.

Lideratge situacional

—— Els professionals de l’equip ICI poden tenir dificultats
per obtenir el reconeixement imprescindible que els
permeti exercir el lideratge.
—— La generació de condicions per a l’èxit de l’acció
es pot trobar amb obstacles relacionats amb els
recursos disponibles.
—— Es poden produir solapaments de rols a l’hora
d’exercir aquest lideratge.

—— Els professionals del Projecte ICI, en
una segona etapa, podem assumir el rol
de generadors de condicions indirectes
que afavoreixin l’èxit de les accions de
contingut educatiu que es produeixin al
territori sota un prisma comunitari.

Producció
documental

—— Existència de falta d’unitat de criteri a l’hora de
dissenyar el document, dins del marc del
Projecte ICI.
—— Dificultat per a l’ús actiu dels documents en les
activitats educatives que es fan al territori.
—— Absència d’un pla de disseminació dels documents
produïts.

—— Els professionals del Projecte ICI, en
una segona etapa, podem assumir el rol
d’editors de documents de valor educatiu
al territori, com també de presentadors i
escampadors d’aquests.

Font: elaboració pròpia

Aquestes tendències emergents es consoliden i apareixen com a estructurals de l’àmbit de l’educació comunitària al final dels tres primers anys del Projecte ICI. A continuació exposem algunes evidències aportades pels mateixos equips que permeten entendre millor aquestes tendències emergents:
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——Activitats i iniciatives de formació i capacitació de participants en els processos comunitaris. La formació s’ha convertit en un tipus d’activitat habitual dels equips. Aquesta formació
té molt a veure amb la capacitació necessària dels agents implicats en els processos comunitaris per desenvolupar les accions previstes. Es tracta d’una inversió en creixement personal
que s’ha de tenir molt en compte a l’hora de plantejar una segona etapa del projecte. Resultaria útil i interessant que cada equip ICI fes una radiografia del creixement del «capital humà»
al seu territori a partir de la formació duta a terme.
Hem impulsat des del Projecte ICI el desenvolupament d’un seminari socioeducatiu sobre dues
temàtiques molt interessants: la reflexió sobre experiències d’innovació educatives en context de
diversitat cultural i estratègies i eines per a una millor relació família-escola. (El Ejido)
Alumnes de l’ESO i batxillerat s’han aproximat al món de la diversitat i la convivència –igualtat de gènere, atenció a la discapacitat, inclusió social i relacions interculturals– a partir de dos
tallers. (Leganés)
Anima’t amb la lectura. Aquesta iniciativa està incloent visites a les biblioteques i accions formatives adreçades a pares i pares de dues de les AMPA del Raval. (Raval)
——Activitats i iniciatives que propicien les condicions necessàries per generar processos vinculats
a l’acció educativa integrada. Els equips ICI es consoliden com a referents als territoris a l’hora
de tenir un rol generador de condicions i fomentar el protagonisme de la ciutadania a l’hora de
dissenyar, fer i avaluar les accions socioeducatives. També es tracta d’una inversió molt destacable que convé aprofitar per a una segona etapa del projecte. El reconeixement que la comunitat exerceix sobre els equips ICI, juntament amb l’aprenentatge que aquests equips han fet
sobre com posicionar-se al territori, és un valor afegit que permet dibuixar una activitat educativa intensa en el futur. S’avança clarament cap a un horitzó de cogestió/autogestió gairebé
a tots els territoris.
Observem que el pla de treball també s’hauria de consensuar amb els recursos socioeducatius de
la zona, ja que si no fan seus els objectius no manifesten un mínim d’interès, ni tampoc compromís ni responsabilitat en el seu èxit. (Jerez)
Les relacions continuades amb i des dels recursos, amb i des de cada col·lectiu, donen peu a sinergies i oportunitats de coneixement dels diferents agents i protagonistes de la comunitat, fet que
possibilita accions o activitats de caràcter comunitari. (San Bartolomé)

índex

<<pàg. anterior

pàg. següent>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Educació. Capítol

4

117

Autoorganització dels diferents espais o línies col·laboratives per vertebrar el treball de la comissió d’educació. Generar una visió compartida al voltant del treball socioeducatiu per dur a terme
al territori. (Paterna)
——Activitats i iniciatives vinculades a la producció documental relacionada amb els processos
educatius duts a terme. Aquesta tendència emergent es va consolidant en el temps, més enllà
de les produccions documentals associades a processos més generals del projecte –monografia comunitària, per exemple–. En aquest sentit, hem de parlar de producció documental
escrita, però també de producció documental audiovisual, que serveix com a memòria de les
accions fetes. És important que els equips ICI estableixin una periodicitat per fer recompte
i difusió del material produït, sobre el qual poder construir les noves propostes que sorgeixin de la programació comunitària. El vincle en aquest aspecte resulta fonamental perquè
la memòria que es construeix pugui disposar d’un valor prospectiu en lloc de retrospectiu.
Finalment la jornada es farà a cada escola i s’hi presentarà un vídeo que recull tot el procés. (Nou Barris)
Una mostra dels treballs fets pels alumnes es va recollir en un llibre presentat a la Setmana Cultural-Educativa de Las Norias. (El Ejido)
Els materials audiovisuals produïts i el treball socioeducatiu fet s’han ajustat al sentit expressat al Pla de Treball. (Salt)
Totes les accions en matèria de formació, assessorament i producció documental dutes a terme
van tenir un fort component relacional, de construcció de vincles de coneixement, reconeixement i, en alguns casos, de treball compartit. Vegem-ne algunes evidències a continuació:
——Formació per a l’acció i/o en coordinació amb centres de formació. Les accions formatives
no tan sols han anat dirigides a incrementar la capacitació de les persones i els agents implicats en les accions educatives, a fi de garantir la qualitat de l’actuació. La formació també ha
estat una oportunitat ben aprofitada per tendir llaços i ponts de relació amb institucions o
agents clau del territori, de manera que aquests se sentin implicats indirectament en el projecte a partir del seu potencial i sense alterar-ne el programa.
Respecte al reconeixement de crèdits per part de les universitats, després de contactar amb els
diferents centres de la zona es va poder gestionar la validació de crèdits de lliure configuració
amb la UMH. (Elx)
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Seguiment i autorització en el Projecte ICI de Formació en Centres de Treball (FCT) del Cicle
Formatiu de Grau Superior Animació Sociocultural de l’IES Manuel Azaña. (Getafe)
S’ha començat a treballar en una proposta conjunta de formació per als professors dels centres
educatius i les diferents comunitats que formen part del Grup Interreligiós. (Raval)
——Generació de condicions per dissenyar la programació comunitària de la segona etapa. El rol
assessor dels equips ICI s’orienta clarament cap al foment d’idees i recursos per a la programació comunitària de la segona etapa del projecte. En aquest sentit, sembla garantit que les
diferents programacions comunitàries disposaran d’un vessant educatiu remarcable. Això té
sentit, ja que durant la primera etapa l’àmbit de l’educació comunitària ha ocupat i preocupat
de manera important al llarg dels tres anys, i es tracta d’un capital social acumulat que està
resultant decisiu en el moment de dissenyar la continuïtat del Projecte ICI. De tota manera,
amb independència de la continuïtat, els equips estan assumint responsabilitats importants
a l’hora d’integrar els majors èxits de l’acció educativa integrada en les estructures públiques
i/o socials del territori on treballen.
Aquest seminari s’emmarcava dins del procés del diagnòstic i la programació comunitaris en el
qual estem immersos com a Projecte ICI. (El Ejido)
S’ha treballat per incorporar les accions en diferents àrees municipals; s’ha arribat a un acord
amb l’ETR i l’espai institucional per garantir-ne la sostenibilitat. (Salt)
[Solar dels Nens] En el marc del procés de preparació de la Carrera del Gancho i en coordinació
amb el Centro de Tiempo Libre i la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda i amb el suport del
Plan Integral del Casco Histórico, es treballa en un procés de participació infantil i de les famílies per crear continguts, mobiliari i gestió del solar. (Saragossa)
——Producció documental per a la dinamització comunitària. La tendència emergent durant el
tercer any va tenir molt a veure amb una producció intensiva de documents de diversa índole relacionats amb l’àmbit socioeducatiu. La tendència emergent aquest últim període és que
la documentació produïda es fa servir com a instrument per desenvolupar activitats vinculades amb una dimensió més àmplia –comunitària– de la programació del territori: els dossiers, els audiovisuals i altres productes disposen d’un espai de trobades i reunions vinculades
a la línia d’acció global i altres espais més amplis que van més enllà de l’àmbit socioeducatiu.
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[El dossier] Un producte compartit que retornarà en diferents moments: amb els/les joves participants i els agents implicats, i també en la segona trobada comunitària. (El Clot)
Tallers d’Orientació Vocacional: creació dels productes audiovisuals –enregistrament de maqueta–, implicació de la comunitat –escolar– en el desenvolupament de l’activitat i l’elaboració del
producte –mitjançant pla d’informació, full informatiu, pàgina web. (Granada)
Aquests joves agents promotors de salut han fet dos curtmetratges a manera de campanya de
prevenció de drogodependències per sensibilitzar la comunitat sobre els riscos del consum. En
un principi, aquest material es farà servir com a material didàctic per treballar la prevenció amb
altres joves. (Madrid)
Per acabar, creiem important continuar destacant les dificultats que expressen els equips, vinculades amb la disminució de recursos públics destinats a l’educació. Això es deriva en sobrecàrregues de treball dels agents educatius en general, fusió de centres i activitats, etc. Es tracta,
sens dubte, d’un context desfavorable que posa en risc els èxits descrits anteriorment si no es
troben vies alternatives de suport i complicitat entre tots els agents per evitar-ho.
Un dels desbordaments que ha tingut el Grup Socioeducatiu al llarg dels últims tres mesos ha
tingut a veure amb la informació de la fusió dels dos IES del barri –Silverio Lanza i Manuel
Azaña. (Getafe)
A instàncies de l’Ajuntament, que la va proposar, s’ha fet una proposta d’acció comuna entre els
centres educatius dels barris. Aquesta proposta va girar des del sector socioeducatiu fins a l’àmbit de la convivència, incloent-hi els recursos socioeducatius. (Logronyo)

44
.

Valoració de les relacions interculturals
Respecte de la valoració de les relacions interculturals, podem ponderar positivament la normalització que es va produir en cinc tendències, col·laterals de les accions educatives integrades:
——Relacions interculturals i estrangeria. Les relacions interculturals es van identificar com a inte-
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raccions socials entre ciutadans d’origen divers. En conseqüència, aquestes relacions només
es concebien si la diversitat existia com a condició sine qua non. Això va suposar, de manera
natural, un posicionament respecte d’altres enfocaments interculturals, menys centrats en
el subjecte, i més centrats en els processos d’identificació cultural dels subjectes amb independència de l’origen i/o l’adscripció ètnica.
——Avanç de l’àmbit «multi» a l’«inter». L’objectiu de les relacions interculturals va partir d’un
diagnòstic implícit, que consistia a entendre aquestes relacions en un marc de coexistència.
A partir d’aquí, els equips van invertir esforços i accions per promoure que aquesta coexistència es transformés en convivència, identificant alhora coexistència amb multiculturalitat
i convivència amb interculturalitat.
——Representativitat. Una bona part dels territoris van considerar que les relacions interculturals es podien produir en la mesura que els espais d’interacció educativa fossin un reflex de
la diversitat existent en el context. Per això, alguns equips van promoure la presència de persones pertanyents a grups culturals minoritaris en aquests espais, com ara els equips professionals o les associacions de pares i mares.
——Segmentació. El treball de les relacions interculturals es va produir a partir de segments
d’edat, no es va dur a terme en un marc de relacions intergeneracionals. Es va constatar que
aquestes relacions resultaven més fàcils de promoure entre nens i joves, i menys entre adults.
Així mateix, les relacions interculturals entre nens i joves es van dur a terme des de paràmetres de normalització, sense necessitat de discriminació positiva, mentre que en el cas dels
adults van caler mesures extraordinàries d’especialització, de vegades des d’accions de discriminació positiva.
——Orientació cap a situacions ordinàries. Els equips van apostar per l’estratègia que les relacions
interculturals es produïssin en les situacions ordinàries, en la vida quotidiana. Es va considerar que era als espais ja creats, i no en espais ad hoc, on aquestes relacions havien d’emergir
i consolidar-se. Així i tot, això no va significar que no es proveïssin situacions extraordinàries que permetessin iniciar un procés de relacions interculturals, o fomentar-ne l’increment.
No obstant això, també en aquest cas identifiquem possibles riscos basats en resistències al
canvi i vam haver d’assenyalar estratègies preventives que evitessin la no-consecució dels objectius previstos:
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Taula núm. 7. Riscos possibles en les relacions interculturals dins de l’àmbit educatiu i línies de
prevenció
Tendència

Risc

Prevenció

Estrangeria

—— Èmfasi en la quantitat de relacions en
detriment de considerar-ne la qualitat.
—— Dificultat de l’educació formal per obrir
espais destinats a les relacions interculturals.

—— Vetllar per la qualitat dels processos i apostar
pels espais de petit format.
—— Implicar les institucions d’educació no formal
en el foment i desenvolupament de relacions
interculturals.

De multi a inter

—— Problemes econòmics greus al territori
que contribueixen a forjar una imatge de
l’estranger com a boc expiatori d’aquests
problemes.

—— Promoure accions antirumors que facilitin la
contenció de la violència simbòlica.

Representativitat

—— Dificultat de continuïtat de la presència de
diversitat cultural als escenaris educatius.
—— Excés de confiança a l’hora de creure que
l’augment de representativitat pressuposa
un augment d’interculturalitat.

—— Garantir que els processos conduents a
representativitat estan protagonitzats per
referents dels grups culturals minoritaris.
—— Treballar les competències en interculturalitat
de tots els grups que componen el territori,
tant autòctons com al·lòctons.

Segmentació

—— Absència d’espais intergeneracionals que
tinguin en compte la família com una unitat
de treball social.
—— Estigmatització de les famílies estrangeres
com a destinatàries preferents de les accions
de promoció de les relacions interculturals.

—— Generar accions que impliquin la relació
intercultural de les famílies, aprofitant espais
com l’EOE.
—— Afavorir accions que contribueixin a
desenvolupar l’enfocament intercultural des de
les famílies autòctones.

Situacions ordinàries

—— Dificultat de la comunicació a causa del
coneixement de les llengües per part
dels diferents actors.

—— Garantir que les relacions interculturals
disposen de ciutadans que poden exercir el rol
de facilitadors de la comunicació a causa de la
seva competència lingüística.

Font: elaboració pròpia

Al cap de tres anys, l’esforç a normalitzar les tendències i neutralitzar les resistències ha provocat que s’identifiquessin un seguit d’àrees clau que, en forma de recomanació, suposen tota una
inspiració a l’hora de continuar el foment de les relacions interculturals des de l’educació. Aportem algunes veus dels professionals dels equips ICI que avalen la importància de la recomanació:
——Vetllar per la qualitat dels processos i apostar pels espais de petit format.
Les diferents activitats fetes durant aquest trimestre van ser una oportunitat per impulsar/provocar la perspectiva intercultural en les relacions dels membres de la comunitat educativa. (El Ejido)
Tenint en compte que el grup d’agents comunitaris està format per joves de diferents orígens
i que el treball en equip ha estat fonamental tant en la fase formativa com en les iniciatives
desenvolupades, s’ha generat un espai de treball que ha permès passar «de l’àmbit multi a
l’inter». (Madrid)
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El resultat en la promoció de la interculturalitat passa per la capacitació en competències interculturals que es van adquirint als espais mixtos de treball, fruit de la voluntat de compartir sabers
i habilitats. (Tortosa)
——Generar accions que impliquin la relació intercultural de les famílies, aprofitant espais com
l’escola oberta d’estiu (EOE).
L’EOE, tant en l’organització com en el desenvolupament, continua sent el projecte del Carrús
en l’àmbit socioeducatiu en què les aportacions de les diferents cultures a la relació i la planificació d’activitats es produeixen de manera més plena. (Elx)
S’han organitzat grups mixtos i s’ha afavorit la implicació de famílies i educadors, reforçant les
actuacions d’èxit educatiu que promouen la convivència intercultural. (Logronyo)
A través de les sessions fetes amb infància i amb les famílies s’han creat espais de convivència i
de reconeixement mutu. (Nou Barris)
——Promoure accions antirumors que facilitin la contenció de la violència simbòlica.
La secció «El món al Clot» ha reforçat la ruptura de diferents estereotips respecte de les diferents
comunitats amb presència al barri. (El Clot)
[MusicLab] Tot i que el format –unidireccional– implementat durant les sessions no hagi facilitat una interacció positiva, podem afirmar que la iniciativa, pel que fa a la sensibilització, contribueix a reduir prejudicis i posar en valor la diversitat cultural del territori. (Granada)
——Garantir que els processos conduents a representativitat estan protagonitzats per referents
dels grups culturals minoritaris.
Entrada de tres nous dinamitzadors d’origen estranger a l’equip de dinamització del MusicLab
–totes tres persones, gràcies a iniciatives impulsades pel Projecte ICI. (Granada)
Un dels grans reptes i dificultats que es presenta en aquest camp és que entre les famílies que participen en les AMPA hi hagi més representativitat de la diversitat d’origen cultural present als
centres educatius. Aquest aspecte és el que comencem a treballar amb les AMPA que han començat a participar en l’experiència Anima’t amb la lectura. (Raval)
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——Treballar les competències en interculturalitat de tots els grups que componen el territori,
tant autòctons com al·lòctons.
La presència de col·laboradors de diferents nacionalitats ha facilitat l’aproximació del grup de
joves a la realitat de diferents cultures presents al barri. (El Clot)
Al taller dedicat a l’aprenentatge-servei com a eina per a la inclusió, els participants d’orígens
diversos han estat 55, i 70 a la taula rodona «Els joves fem comunitat». (Leganés)
——Afavorir accions que contribueixin a desenvolupar l’enfocament intercultural des de les famílies autòctones.
Les accions comunitàries desenvolupades per aquest grup promouen la convivència intercultural i intergeneracional gràcies als espais de trobada entre aquests joves i la gent gran del barri
–la majoria autòctons. (Madrid)
——Garantir que les relacions interculturals disposen de ciutadans que poden exercir el rol de
facilitadors de la comunicació a causa de la seva competència lingüística.
Cal destacar la preocupació que hi ha al Grup Socioeducatiu respecte dels problemes relacionats
amb la diversitat etnicocultural (sic) del barri […]. Traducció de circulars del centre educatiu a
diferents idiomes. (Getafe)
Les recomanacions que, a la llum de la normalització, apareixen com a més destacades són les
que tenen a veure amb l’estructuració d’espais de qualitat per a la relació intercultural, o la facilitació de moments de trobada per a les famílies d’alumnes. Els equips ICI han apostat per construir relacions interculturals des de l’àmbit socioeducatiu que tinguin en compte la proximitat
i la diversitat d’orígens.
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Treballar amb les administracions educatives
Com ja hem apuntat al començament del capítol, volem acabar aquest text amb una referència clara i explícita a les administracions educatives. Si bé la seva importància s’ha considerat
des del principi en la primera etapa de tres anys, els diferents esdeveniments són els que han
empès el conjunt d’equips a observar la transcendència de la seva relació amb aquests organismes públics en honor d’un desenvolupament òptim del Projecte ICI.
Com es treballa amb les regidories d’educació, de joventut o de serveis socials dels diferents
ajuntaments, com també amb les conselleries o els departaments d’educació de les comunitats
autònomes, ha estat un aprenentatge capital per garantir la consecució d’objectius i la sostenibilitat. A continuació deixem constància d’algunes de les recomanacions que cal tenir en compte per a un bon desenvolupament de les accions educatives integrades:
——Conèixer les polítiques educatives existents i la connexió de les diferents institucions educatives amb aquestes.
——Brindar aportacions a protocols, normatives i polítiques, i també al seu compliment.
——Cooperar amb l’ajuntament com a entitat local central políticament i socialment, que fa la
intervenció social amb competències en la pràctica essencials per a l’avenç i la sostenibilitat.
——Cooperar amb l’Administració autonòmica amb competències educatives.
——Identificar i clarificar rols i interlocucions: regidor d’educació, delegat territorial d’educació.
——Gestionar fluxos d’informació: del projecte a les administracions i de les administracions al
projecte.
——Visualitzar el compromís i el suport a l’acció educativa: aconseguir, tenir el reconeixement
per part de l’Administració.
——Comunicar en forma periòdica i efectiva les accions dutes a terme i els avenços.
Tots els territoris han estat rics en experiències i aprenentatge sobre com relacionar-se amb les
administracions educatives. A més, en les diferents trobades internes del Projecte ICI els responsables de l’educació comunitària han tingut l’oportunitat de reflexionar conjuntament sobre
això i aprendre’n entre iguals.
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Aquest glossari recull els termes principals utilitzats en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural segons el significat que se’ls hi ha atorgat. No es tracta d’un catàleg cientificotècnic que pretén recollir de manera exhaustiva les diferents interpretacions existents sobre
un mateix concepte, sinó d’explicar, de la manera més senzilla possible, el significat específic i
operatiu atorgat a cada terme des de l’enfocament i la metodologia del Projecte ICI.

A
Acció global ciutadana
Les accions globals ciutadanes tenen caràcter estratègic pel seu potencial per implicar els tres
protagonistes i per donar a conèixer el procés comunitari intercultural a la majoria de la població del territori i impactar en l’imaginari col·lectiu, sigui sensibilitzant sobre alguna temàtica
concreta o contribuint a fomentar el sentiment de pertinença al territori.

Aprenentatge i servei
Aprendre duent a terme un servei a la comunitat. Es tracta d’una proposta educativa en la qual
l’aprenentatge es produeix per mitjà de la realització de serveis a la comunitat de la qual formen
part les persones, per contribuir, així, a la millora d’aquesta realitat social.

Assimilacionisme
Constitueix un model o proposta sociopolítica de gestió de la diversitat en contextos pluriculturals, contrària a la filosofia del Projecte ICI, basada en la uniformització cultural, entesa com
el procés d’adquisició de valors, llengua, cultura i identitat del grup social majoritari per part
dels minoritaris.
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C
Ciutadania
Més enllà del concepte de ciutadania vinculada a la pertinença a una comunitat política,
normalment un Estat nació, i els drets i els deures derivats d’aquesta condició, exclusius dels
nacionals d’aquest Estat, la ciutadania en el Projecte ICI es té en compte sobretot des de la dimensió social i convivencial, de manera que els seus trets definitoris són la participació comunitària, la col·laboració en la consecució de l’interès general i la implicació en la construcció d’una
comunitat local intercultural i inclusiva, independentment de la procedència nacional o la pertinença cultural.

Coexistència
La coexistència és un tipus de situació en què, a diferència de la convivència, amb prou feines
hi ha relació entre persones pertanyents a diferents col·lectius socials i culturals que cohabiten
en un mateix espai i temps. Es coexisteix però no es conviu. Aquesta és la situació social predominant en la majoria dels contextos locals, caracteritzats per un respecte passiu entre persones
i col·lectius, sense interacció positiva entre aquests i sense que s’abordin els conflictes latents
que hi pugui haver.

Cohesió social
Hi ha diferents concepcions de cohesió social, la majoria de les quals emfatitzen el benestar
comú, l’equitat enfront de la desigualtat, la regulació dels conflictes a través de marcs democràtics, la participació de la ciutadania o el respecte a la diversitat sociocultural en els seus plantejaments. El Projecte ICI, des del pla comunitari local, fomenta la cohesió a través dels vincles
socials, la participació dels diferents protagonistes de la comunitat, la regulació positiva de la
conflictivitat i la legitimitat de les institucions.

Col·laboradors
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors col·laboradors són els que participen amb caràcter
puntual en accions o activitats del Projecte ICI. Segons la seva disponibilitat al llarg del temps,
podrien passar a estar implicats o simplement informats. La flexibilitat pròpia de la metodologia comunitària intercultural possibilita aquest canvi en el grau de participació.
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Comunitari
És el tipus d’intervenció social promoguda pel Projecte ICI, en què la comunitat no tan sols és
la destinatària de les actuacions sinó protagonista del seu propi procés de desenvolupament
social i convivencial.

Comunitat
Tot i que hi ha concepcions diferents de comunitat que atenen o bé marcs espacials (comunitat local, comunitat regional, comunitat nacional, europea, internacional, etc.), o bé trets compartits per grups humans o col·lectivitats (valors, interessos, costums, llengua, cultura, etc.),
per al Projecte ICI la comunitat sempre serà local (un barri, una zona, un poble o una ciutat) i
estarà integrada per quatre elements estructurals: territori, població, recursos i demandes de
la població.

Conflicte
El conflicte en el Projecte ICI no es concep com una cosa negativa, sinó com una oportunitat
per millorar les situacions de desigualtat, discriminació o exclusió que es puguin estar produint
en una comunitat local. Des d’aquesta perspectiva, els conflictes, fins i tot els latents, s’aborden
de manera creativa i es resolen positivament.

Convivència
La convivència és un tipus de situació social en què les persones, independentment de la seva
pertinença social o cultural, es comuniquen i es relacionen entre si, es respecten mútuament,
comparteixen valors i interessos comuns, col·laboren i interactuen positivament, i prevenen i
resolen creativament els conflictes. La convivència requereix un aprenentatge continu i es tracta d’un procés dinàmic en construcció permanent.

Convivència ciutadana intercultural
El Projecte ICI té com a horitzó –enfocament d’intervenció– la convivència ciutadana intercultural, entesa com un marc que cal construir de relacions i interaccions positives entre ciutadans
i ciutadanes d’una mateixa comunitat local, independentment de la seva situació administrativa
o pertinença social o cultural, en la qual es comparteixen normes, valors i interessos comuns.
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Cultura
Per cultura s’entén el conjunt de pautes de conducta i modes de significació de la realitat –normes, valors, creences, costums, etcètera–, expressats simbòlicament i formant un tot relativament estructurat, que una població comparteix –de manera diferenciada segons sexes, edats
o classes socials– i que es transmet de generació en generació, de manera que és un dispositiu
d’adaptació al medi natural i humà, i per tant una realitat canviant.

Culturalisme
Èmfasi excessiu o unilateral en els factors culturals que incideix negativament a aconseguir
una gestió adequada de la diversitat. D’aquest tipus d’èmfasis diferenciadors fuig la filosofia
del Projecte ICI, que incideix en els valors comuns i els interessos compartits.

D
Demandes
Constitueix un dels elements estructurals de la comunitat, pel fet de tractar-se de les peticions,
explícites o implícites, que hi ha a la població per resoldre problemàtiques o satisfer-ne les necessitats i els interessos. És funció del procés d’intervenció comunitària intercultural identificar-les,
visibilitzar-les, prioritzar-les i donar-hi resposta.

Diagnòstic comunitari intercultural
Es tracta d’un element crucial de la metodologia comunitària intercultural, ja que facilita el trànsit de coneixement compartit de la realitat a la programació comunitària. El diagnòstic permet
prioritzar les demandes de la comunitat local, obtingudes del procés d’investigació participativa, i traduir-les en actuacions concretes que quedaran reflectides en la programació comunitària.

Diferència
En el Projecte ICI s’ha aplicat el principi del dret a la diferència, que comporta el respecte a la
identitat i els drets de cada una de les persones, grups i col·lectius socials i culturals diferenciats.
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Discriminació
La discriminació consisteix a donar un tracte desfavorable a persones o col·lectivitats anàlogues al d’altres persones o col·lectius, per motius de procedència nacional, de gènere, d’edat,
de col·lectiu social o de pertinença a grups ètnics o religiosos. Hi ha dos tipus de discriminació:
directa i indirecta. La primera coincideix essencialment amb la descripció anterior. La segona
es produeix quan una norma, criteri o pràctica aparentment neutrals produeixen un desavantatge específic a unes persones i col·lectius en comparació d’altres.

Discriminació positiva
És el tipus de diferenciació de tracte que s’orienta a corregir condicions socials negatives que
tenen origen en la discriminació cap a un grup o una persona. Aquest és l’únic tipus de discriminació que té cabuda en el Projecte ICI i només quan se’n consideri pertinent l’aplicació.

E
Educació intercultural
Aproximació a l’educació que té en compte la diversitat cultural, que potencia l’intercanvi entre
els diferents subjectes culturals i que garanteix, alhora, el bagatge i els fets culturals propis, per
potenciar els elements comuns i no les diferències. Es desenvolupa des d’una perspectiva global que implica totes les parts implicades: escola, estudiants, famílies i entorn.

Equip comunitari
Constitueix un element fonamental de la metodologia comunitària intercultural, i actua com
a recurs, propi del procés, que dinamitza les relacions col·laboratives entre els tres protagonistes i facilita avançar en les diferents fases del Projecte (coneixement compartit, diagnòstic, programació, etc.). En un primer moment l’equip comunitari ha estat constituït, necessàriament,
pels equips d’intervenció del Projecte ICI, mentre que a mesura que avançava el procés comunitari intercultural s’hi han anat incorporant professionals pertanyents a altres recursos públics
i privats del territori.
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Escola oberta d’estiu
Constitueix un element accelerador del procés comunitari pel potencial que té d’articular relacions col·laboratives entre protagonistes i per la visibilització del procés comunitari al territori
gràcies a la satisfacció d’una necessitat important de la ciutadania, ja que cobreix una part del
temps de lleure de nens i adolescents durant les vacances d’estiu –tot i que no tan sols això– per
mitjà d’accions ludicoformatives.

Espais de relació
Constitueixen els espais en els quals es va articulant la participació dels protagonistes de la
comunitat local i l’estructura organitzativa de la qual es va dotant el procés comunitari intercultural. A causa dels diferents papers dels protagonistes dins del procés, hi ha tres tipus d’espais diferents segons el protagonista que l’integra: espai tècnic de relació, espai de relació institucional i espai de relació ciutadana.

Estranger
Ciutadà o ciutadana que no disposa de la nacionalitat de l’Estat on està vivint, i que per tant
queda subjecte a lleis específiques que regulen la seva estada al país i que estableixen els drets
civils, polítics o socials als quals té accés.

Etnicitat
L’etnicitat és la identificació social que es produeix sobre un grup humà a partir de les característiques que suposadament comparteixen de tipus cultural, físic, lingüístic, etc. Moltes vegades
tendeix a confondre’s l’ètnia amb la raça, és a dir, atributs socioculturals amb atributs genètics.
Mentre que l’ètnia té reconeixement científic i sociopolític, la raça manca de validesa científica,
ja que, d’una banda, la delimitació del grup racial depèn de quants i de quins criteris de classificació es tinguin en compte –forma del crani, ulls, cabells, etc.– i, de l’altra, els trets heretats
genèticament ni determinen ni expliquen els trets socioculturals. Més enllà de la «raça física»,
és rellevant la «raça sociopolítica», és a dir, les representacions i els discursos sobre el fet racial.

Etnocentrisme
Actitud per la qual es jutja o es valora les altres cultures des de la perspectiva de la pròpia, pel fet
de considerar els costums, els valors, les creences, etc., del propi grup les millors, les normals,
les correctes i fins i tot les superiors.
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Exclusió social
Procés pel qual una persona o un grup social no es pot desenvolupar en plenitud com a membre integrant i de ple dret a la societat, fet que suposa una pèrdua de drets i deures, i que es
caracteritza per una falta d’accés als recursos que aquest subjecte o grup necessiten per sentir-se part de la societat.

F
Fites
Són accions, actuacions o èxits concrets que adquireixen una transcendència estratègica i simbòlica per visibilitzar salts qualitatius en el procés comunitari intercultural. Alguns exemples
d’aquest tipus d’accions bé podrien ser: la celebració de la primera trobada comunitària, la primera reunió de l’espai tècnic de relació o la presentació de la monografia comunitària, entre altres.

G
Grup ètnic
El grup ètnic es caracteritza per posseir uns trets culturals, físics, lingüístics o religiosos assumits pels seus membres o atribuïts per altres, i que forma part de societats més àmplies en les
quals es relaciona amb altres grups ètnics, majoritaris o minoritaris, integrants d’aquesta.

Gueto
És la concentració de població pertanyent a un grup o grups socials o ètnics en determinats
espais urbans que acostumen a ser àrees segregades del conjunt de la ciutat, i que normalment
són percebudes negativament per la resta de la població. El terme gueto s’associa a connotacions
negatives –pobresa, mals habitatges, inseguretat, etc.– i se sol deure a processos combinats de
discriminació, exclusió social i segregació espacial.
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H
Hostilitat
A diferència de la convivència i la coexistència, l’hostilitat és una situació social en què les relacions entre persones pertanyents a grups socials i culturals diferenciats estan carregades de desconfiança, recel, evitació i rebuig, i hi està present el conflicte no regulat i manifestacions clares
d’agressió verbal i fins i tot violència física i simbòlica.

I
Identitat
Forma en què les persones i els grups humans es perceben i es defineixen a si mateixos. La identitat té un component d’autoconcepció, com també d’atribució i fins i tot de reconeixement per
part d’altres grups o de la societat.

Igualtat
Principi democràtic que reconeix a tots els ciutadans igualtat de drets i deures i postula la
igualtat de tracte davant la llei. Perquè aquest principi bàsic pugui ser una realitat, de vegades
necessita polítiques que promoguin la igualtat d’oportunitats, i superar els obstacles socials,
econòmics i culturals que afecten les persones i els col·lectius més desafavorits. Aquest principi orienta les actuacions pròpies de la intervenció comunitària intercultural.

Impactes
Els impactes es refereixen als efectes i els canvis que la intervenció comunitària intercultural ha
provocat sobre el context social. Els impactes s’han de mesurar en el mitjà i llarg termini amb
relació a les finalitats del Projecte ICI: la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural.
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Implicats
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors implicats són els que participen amb continuïtat
en accions, activitats o espais de relació del Projecte ICI. Segons la seva disponibilitat al llarg
del temps, podrien passar a estar col·laborant o simplement informats. La flexibilitat pròpia
de la metodologia comunitària intercultural possibilita aquest canvi en el grau de participació.

Inclusió
És el procés que, identificant les diferències socioculturals de persones i col·lectius i les seves
necessitats específiques, promou les polítiques i els canvis socials necessaris perquè estiguin
presents i s’incorporin en igualtat de condicions a la societat. Des d’aquesta perspectiva, en els
processos comunitaris interculturals estaríem parlant de comunitats locals inclusives: a) quan
es produeix un increment d’interaccions positives entre col·lectius i una revaloració dins de la
comunitat dels més desafavorits; b) quan s’estan produint processos d’adaptació mútua entre
col·lectius i canvis normatius i institucionals que reconeixen aquesta situació, i c) quan s’està
millorant la imatge compartida de la comunitat.

Indicadors
Els indicadors del Projecte ICI possibiliten fer un seguiment i una avaluació permanent dels
avenços dels processos comunitaris interculturals a cada territori i des del punt de vista global,
i per fer-ho es val dels de tipus qualitatiu, que permeten identificar les diferents situacions que
travessen els territoris, i dels de tipus quantitatiu, que possibiliten mesurar la consecució dels
objectius a través dels resultats i els impactes. Tots dos tipus, en funció de què busquin identificar o mesurar, quedaran classificats segons: 1) indicadors de partida, 2) indicadors de procés,
3) indicadors de resultats i 4) indicadors d’impacte.

Informació comunitària
Constitueix un dels elements fonamentals de la metodologia comunitària intercultural: per mitjà
d’aquesta s’informa el conjunt de la comunitat local dels avenços en el procés i de les iniciatives i els espais de participació que hi ha. D’aquesta manera, es contribueix a fer públic el procés i a motivar les persones i els actors a col·laborar-hi o a implicar-s’hi. La informació comunitària es pot fer a través de diferents mitjans: fulls informatius, cartells, fullets, webs, xarxes
socials, blogs, etc.
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Informats
La participació de persones, actors i protagonistes en el marc del Projecte ICI s’articula al voltant de tres cercles que defineixen el grau o nivell de participació que hi tenen: informats, col·
laboradors i implicats. Les persones o actors informats són els que no participen en accions o
activitats o espais de relació del Projecte ICI, sigui perquè no poden o perquè no volen, però a
qui sempre es mantindrà informats dels avenços del procés. Segons la seva disponibilitat al llarg
del temps, podrien passar a estar col·laborant o implicats.

Integració
Hi ha nombroses concepcions d’integració, però des de la perspectiva de la intervenció comunitària intercultural es tracta del procés d’adaptació mútua entre grups socioculturals diferenciats, en què les minories s’incorporen a la societat en igualtat de condicions, drets, obligacions i oportunitats, sense que això suposi perdre els seus trets identitaris o culturals, mentre
la majoria accepta i incorpora els canvis normatius, institucionals i ideològics necessaris perquè això sigui possible.

Interculturalitat
Enfront del plantejament multicultural que reconeixia la diversitat sociocultural a través del dret
a la diferència, però sense que es produïssin situacions reals d’interrelació entre els diferents col·
lectius, la interculturalitat és un plantejament sociopolític que pretén superar aquesta situació,
per promoure un nou context social en què l’èmfasi en el que és comú, més que en el que diferencia, i la interacció positiva i la col·laboració entre col·lectius socioculturals siguin la norma.

L
Línia d’actuació global
És la columna vertebral dels processos comunitaris interculturals, i és la línia d’actuació que ha
definit l’enfocament i la metodologia del conjunt del Projecte ICI, establint els principis orientatius i els elements processuals, organitzatius i tècnics necessaris per al seu desenvolupament.
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Línies d’actuació específiques
Els processos comunitaris interculturals han desenvolupat tres línies d’actuació específiques
–salut, educació i relacions ciutadanes–, que, articulant-se amb la línia d’actuació global, han
nodrit i potenciat el conjunt del procés. Els àmbits de la salut i de l’educació, per la seva dimensió de drets socials comuns al conjunt de la comunitat i en els quals estan implicats diferents
administracions, recursos i actors, són espais estratègics per establir relacions col·laboratives
entre protagonistes i per fer confluir interessos comuns de col·lectius i actors. En canvi, les relacions ciutadanes han estat clau per implicar la ciutadania en el procés i afavorir interaccions
positives entre persones pertanyents a col·lectius socioculturals diferenciats.

M
Mediació intercultural
La mediació intercultural va sorgir com una modalitat de mediació en contextos de significativa multiculturalitat que s’ha aplicat a diferents àmbits: educatiu, sanitari, jurídic, social, etc.
En el Projecte ICI s’ha aplicat la seva dimensió més comunitària, i ha aportat l’enfocament cohesionador del conjunt de la intervenció pel que fa a les finalitats que es volien aconseguir i als
mètodes interculturals específics que han nodrit la metodologia comunitària i han possibilitat
la regulació creativa dels conflictes.

Metodologia comunitària
Es tracta del conjunt de mètodes que garanteixen la coherència entre l’enfocament que inspira
al Projecte ICI i la pràctica concreta de la intervenció a les comunitats locals. Està composta per
un seguit de mètodes, instruments, tècniques i accions orientats a promoure el protagonisme
de les comunitats locals en el seu propi procés de desenvolupament social i de construcció de
convivència ciutadana intercultural.

Minoria ètnica
Tota minoria ètnica és un grup ètnic, però no tot grup ètnic constitueix una minoria ètnica.
Aquesta acostuma a estar caracteritzada per una situació de subordinació, marginació o subalternitat respecte dels grups majoritaris de la societat.
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Monografia comunitària
És un instrument fonamental de la metodologia comunitària que té la finalitat fonamental de
permetre una anàlisi i una comprensió global de la comunitat d’intervenció, com també un coneixement compartit, que fa possible establir un diagnòstic i una planificació orientada a millorar
el que hi ha i a connectar les diferents iniciatives amb el procés global comunitari i intercultural.

O
Objectius
Són les fites o els èxits que vol aconseguir el Projecte ICI o alguna de les seves línies d’acció. Són,
per tant, d’una doble naturalesa: generals i específics. Els objectius generals del Projecte ICI són
dos, que es poden sintetitzar a generar processos locals de promoció de la cohesió social i la convivència ciutadana intercultural, i validar i transferir una pràctica innovadora i sostenible d’intervenció social.

Organització comunitària
L’organització comunitària és el procés pel qual la comunitat local es va dotant d’espais de participació dels seus tres protagonistes, els espais de relació, i adequant-los per desenvolupar la
programació comunitària de la manera més eficaç possible.

P
Participació
La participació constitueix un element essencial i transversal a tota la intervenció comunitària
intercultural, de manera que és un mitjà i, alhora, una finalitat. Sense la participació dels tres
protagonistes i de la ciutadania no hi ha procés comunitari intercultural. S’ha abordat des de
dimensions diferents: com a exercici de ciutadania i democràcia participativa i com a element
de la cohesió social i la convivència, entre altres.
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Pertinença
S’acostuma a considerar la pertinença com l’autoassignació i la identificació d’una persona cap
a un col·lectiu. Des de la perspectiva del Projecte ICI, s’ha promogut el sentiment de pertinença de persones i col·lectius amb la seva comunitat local, pas necessari per afavorir la cohesió i
la convivència.

Prejudici/s
És una presumpció prèvia sobre una persona o grup basada en el coneixement parcial, esbiaixat, indirecte o incomplet.

Productes
Els productes són resultats que es materialitzen en algun tipus de material necessari per visibilitzar el procés i avançar-hi. Alguns exemples en són la monografia, la programació comunitària, la publicació d’una guia o l’edició d’un vídeo, entre altres.

Programació comunitària
Es tracta d’un dels elements metodològics clau perquè el procés comunitari intercultural avanci. Marca un salt qualitatiu en les relacions col·laboratives entre protagonistes pel fet de programar conjuntament un seguit d’accions i actuacions amb les quals es vol donar resposta a les
prioritats fixades en el diagnòstic comunitari.

Protagonistes
Els processos comunitaris s’enquadren dins del context social, polític i institucional de les comunitats locals, i els seus protagonistes són els representants de les administracions triats democràticament; els professionals pertanyents als recursos tècnics, públics i privats, que intervenen
al territori, i els ciutadans i les ciutadanes que resideixen en aquest territori.

Públic
En els processos comunitaris interculturals l’adjectiu públic té dos sentits fonamentals: d’una
banda, que el procés comunitari és públic, és a dir, obert a totes les persones que hi vulguin participar; de l’altra, que cal informar la comunitat de tots els avenços i permetre l’accés a la documentació i el coneixement que està generant el procés.
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R
Racisme
Discriminació activa de persones o grups per motius relacionats amb l’origen o les característiques ètniques o culturals. El racisme, juntament amb altres tipus de discriminacions, és combatut des dels plantejaments del Projecte ICI.

Recursos
Els recursos constitueixen un dels elements estructurals de la comunitat, de manera que els
recursos tecnicoprofessionals, públics i privats, són essencials tant en l’atenció de les necessitats específiques de persones i col·lectius com en la resolució de les demandes locals des d’una
perspectiva integral i comunitària.

Relacions col·laboratives
Constitueixen l’essència del procés comunitari intercultural; sense relacions col·laboratives entre
els tres protagonistes de la comunitat no es pot parlar de l’emergència, l’existència i la consolidació del procés. La metodologia del Projecte ICI està encaminada a provocar aquest tipus de relacions, de caràcter «improbable» per la seva pràctica excepcionalitat en el context sociopolític local.

Resultats
Els resultats del Projecte ICI són els efectes o les conseqüències concretes del conjunt d’activitats dutes a terme dins de les línies estratègiques d’actuació. Poden anar des del nombre de
participants en determinades activitats fins a la realització del diagnòstic comunitari com un
resultat en si.

S
Segregació
Pràctica institucional o social consistent en la separació i l’aïllament de persones o col·lectius socioculturals diferenciats, sigui físicament o espacialment o en determinats àmbits de
la vida pública.
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T
Territori
Constitueix un dels elements estructurals de la comunitat. Es tracta de l’àmbit geogràfic i espacial de la intervenció comunitària intercultural, delimitat per la seva dimensió politicoadministrativa: municipi o part d’un municipi –zona, barri, districte, etc.

Trobada comunitària
La trobada comunitària constitueix un espai de trobada simbòlica entre els tres protagonistes
de la comunitat local, en què es comparteix i es posa en comú la feina feta per cadascun d’ells
en el marc del procés comunitari intercultural.

U
Unitat
Principi d’unitat en la diversitat: implica el reconeixement ple i la cerca constant d’igualtat real
i efectiva de drets, responsabilitats i oportunitats, com a valors i finalitats compartits entre els
diferents col·lectius socioculturals diferenciats.

