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Les Illes Balears són, a hores d’ara, 
un territori de marcat component 
multicultural amb el percentatge més 
elevat d’habitants de procedència es-
trangera, un 15, 8 %, del territori de 
l’estat. estam per damunt de Madrid, 
València i Catalunya. 

És evident que aquesta multicultura-
litat creixent es reflecteix als centres 
educatius i que dins les nostres aules 
hi trobam de cada vegada més in-
fants de procedències i llengües molt 
diverses. el repte ja fa anys que és 
aquí i els professionals de l’educació 
s’hi han encarat com han pogut, des 
d’una formació inicial que no contem-
plava per res aquest fet i només amb 
l’oferta de formació permanent que 
s’ha anat fent des dels diferents CeP 
de les illes o des d’altres institucions. 
I, en molts de casos, amb una dosi 
elevada de bona voluntat i vocació. 

si bé és veritat que s’han anat augmen-
tant recursos des de l’administració 
i que els plans de formació perma-
nent del professorat ja fa temps que 
contemplen d’una manera o de l’altra 
aquesta situació multicultural, també 
ho és que la complexitat que presenta 
no es pot resoldre sense una política 
educativa adequada i una línia for-
mativa molt definida i coherent, que 
contempli aspectes sociològics, antro-
pològics i pedagògics i que arribi de 
forma preferent als centres educatius 
i a la formació dels equips. 

en una investigació finalitzada l’any 
2005, sobre la incidència de la immi-

gració als centres educatius de pri-
mària, que ha realitzat el Grup de 
Recerca en educació Intercultural 
(GReI) de la Universitat de les Illes 
Balears, coordinat pel doctor Jordi 
Vallespir1, es constata la necessi-
tat i la urgència que l’administració 
prioritzi el tractament de la diversi-
tat cultural, promulgui la normativa 
adient, ampliï recursos humans i 
materials i que els currículums 
s’adeqüin a la nova situació. Caldrà 
també, segons els autors, que es 
reformuli la formació inicial i per-
manent del professorat per poder 
atendre com cal l’educació dels 
nostres infants i joves des d’una 
perspectiva intercultural.

De les conclusions que n’extreuen, 
destacaria alguns aspectes que, en 
primera instància, són significatius 
pel que fa a la formació perma-
nent del professorat: un 72 % de 
docents considera que la multicul-
turalitat fa més difícil la seva fei-
na, prop del 50 % no es considera 
preparat per treballar la diversitat i 
un altre 72 % diu no disposar de 
recursos adients per interculturalit-
zar la seva pràctica d’aula.

Un altre aspecte que trobam inte-
ressant de destacar és la constata-
ció que les persones, professorat, 
famílies i alumnat, vinculades als 
centres amb més multiculturalitat, 
mostren una major acceptació de 
la diversitat cultural que no pas les 
que no tenen aquest contacte tan 
directe. Així i tot, s’esmenten indi-
cadors preocupants respecte de 
l’actitud del professorat i de les se-
ves concepcions i és que aquesta 

nova situació complexa i canviant 
està posant de manifest moltes 
mancances dins l’àmbit educatiu. 
el repte és tan gran que produeix 
inseguretat perquè mostra les difi-
cultats de la institució escolar per 
adaptar-se als canvis. 

On ens trobam a hores d’ara? Tenim 
la multiculturalitat a casa (a algunes 
cases més que a altres, tal com es 
constata també a l’estudi, respec-
te de la distribució de l’alumnat 
d’origen immigrant en centres pú-
blics i concertats), i quin tractament 
se’n fa? segons un altre estudi del 
Grup de Recerca per a l’educació 
Intercultural (GReDI) del Departa-
ment de Mètodes d’Investigació i 
Diagnosi en educació de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), dirigit per 
la professora  Margarita Bartolomé 
Pina2, finalitzat l’any 1994, el mo-
del educatiu que es desprenia de 
les pràctiques escolars estudiades 
oscil·lava entre una concepció as-
similacionista (qui és diferent s’ha 
d’assimilar al grup primigeni) i una 
altra compensadora de dèficits (qui 
no coneix la cultura, la llengua, cos-
tums, etc. del grup té deficiències 
que s’han de compensar). Podríem 
dir que des del 1994 fins al 2006, 
segurament s’ha avançat cap al re-
coneixement del fet multicultural, 
en el millor dels casos entès com 
a una riquesa i una oportunitat per 
incloure continguts referents a la 
diversitat lingüística i cultural a les 
aules. en el pitjor, el multicultura-
lisme fa èmfasi en les diferències i 
en els aspectes purament folklòrics 
o exòtics. No obstant això no ens 
trobaríem encara dins una pràctica 
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1. el GReI, vinculat al Departament de Ciències de l’educació de la UIB, està format pels professors Jordi Vallespir, Miquel F. Oliver, Herminio Domingo, Joan 
Carles Rincón, Mercè Morey, Antonio Casero, Miquel Palou i Joana Colom. Podeu trobar informació sobre aquesta investigació a http://www.uib.es/servei/co-
municacio/sc/projectes/arxiu/nousprojectes/grei/grei.pdf

2. L’estudi s’anomena “Diagnòstic de las diferències ètniques i dels processos desenvolupats en educació Primària”. L’equip el formaven Margarita Bartolomé 
Pina, Flor Cabrera Rodríguez, Julia Victoria espín López, Mª Angeles Marín Gracia, Juana Martín Martín, Delio del Rincón Igea y Mercedes Rodríguez Lajo. 
Podeu trobar informació a http://www.ub.es/div5/departam/mide/grups/gredi/present.htm
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basada en un model educatiu inter-
cultural. 

Multiculturalitat, Multiculturalisme, 
Interculturalisme, Interculturalitat, 
educació Intercultural, Competència 
Intercultural ... tots aquests termes 
els trobam escrits per tot arreu, hi ha 
una vertadera moda multicultural,  i 
sovint els usam sense conèixer-ne el 
seu abast real. el professor Miquel 
Àngel essomba del Departament de 
Pedagogia Aplicada de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB) 
fa una aproximació al terme inter-
culturalisme3:

“Més que definir aquest concepte, 
potser el que cal es desmitificar-lo, 
treure-li de sobre totes les capes 
de superficialitat que ha anat ad-
quirint en els darrers anys al nostre 
país, i abordar la complexitat que 
suposa dur a terme aquest projec-
te de societat i com l’educació hi 
pot contribuir. Un projecte quae, 
sota les condicions socials actuals, 
també necessita de forma comple-
mentària un matís de reivindica-
ció antiracista i de formació dels 
ciutadans i de les ciutadanes en 
la defensa de la igualtat de drets 

i d’oportunitats per a tothom, amb 
independència del seu origen, grup 
cultural, ètnia o creença”.

L’estudi del GReDI que hem es-
mentat més amunt, feia algunes 
consideracions que encara que fa-
cin referència a centres educatius 
de Barcelona i siguin de l’any 1994, 
pensam que poden servir de punt 
de partida per a la reflexió. Les vos 
resumin a continuació:

-Percepció escassa o insuficient per 
part del professorat de les implica-
cions educatives d’una realitat mul-
ticultural dins l’aula.

-Manca de participació de les famí-
lies de l’alumnat d’origen immigrant 
en la vida del centre.

-el professorat introdueix poques 
innovacions metodològiques pel fet 
de tenir diferents minories culturals 
a l’aula.

el professorat percep la diferència 
del nin o nina culturalment divers 
com a un “dèficit”, sobretot lingüís-
tic, que els dificulta l’accés a la cul-
tura majoritària. Les famílies també 
assenyalen la llengua com a l’únic 
problema dels seus fills a l’escola.

-el nivell d’integració és diferent se-
gons sigui un o altre el grup minori-
tari estudiat. 

Pel que fa als continguts, caldria in-
corporar-ne de nous als currículums 
i eliminar-ne o variar-ne altres, con-
tinguts de tipus antropològic i cul-
tural, per a tot l’alumnat, no només 
per a l’alumnat d’origen immigrant, 
però també, segons el nivell educa-
tiu, continguts que tenguin relació 
amb les dinàmiques dels  processos 
socials d’exclusió i inclusió social, 
treballar les actituds i les competèn-
cies comunicatives interpersonals.

L’educació intercultural hauria de 
ser entesa com a una tendència que 
plana transversalment sobre tota la 
comunitat educativa de forma acti-
va i dinàmica, fent especial esment 
dels aspectes afectius i emocionals, 
de les relacions interpersonals, de 
l’educació per a la resolució de con-
flictes, de l’educació per a la con-
vivència i antiracista, de l’educació 
per al desenvolupament i, en defi-
nitiva, de l’educació per a la ciuta-
dania, referent central de qualsevol 
procés educatiu en democràcia. 

3. essomba, Miquel Àngel: “La interculturalitat és una altra cosa”. (http://www.senderi.org/butlleti.php?num=15)


