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Justificació d’aquest treball: una absència 

En qualsevol aula, sigui d’infants, de joves o de persones adultes, tots els alumnes són 

diferents, amb les seves peculiaritats a l’hora d’aprendre i amb tot un bagatge de 

sabers (coneixements, saber fer i saber estar) acumulats al llarg de la seva trajectòria 

vital; per tant, trobem diferències notables (lògiques i necessàries) entre uns i altres. 

Però mentre hi ha una abundant literatura sobre el treball de les diferències a l’aula en 

primària i secundària, és a dir, en la infància i l’adolescència, no és fàcil trobar 

reflexions i pràctiques sistematitzades o bones pràctiques sobre la gestió de les 

diferències en els cursos o tallers destinats a persones adultes.  

La bibliografia és molt reduïda, les poques revistes especialitzades contenen 

nombrosos articles que reflexionen sobre la diversitat des de diferents angles, però 

amb poques descripcions de recursos o limitats a aspectes molt concrets1. Per aquesta 

raó, un grup de professionals de la formació de persones adultes, des de pràctiques i 

camps molt diversos —aprenentatge del català per a adults, escoles d’adults, centres 

cívics, centres penitenciaris o entitats del tercer sector—, però amb aquesta realitat 

compartida, hem posat en comú les experiències que hem dut a terme en el nostre 

treball a l’aula o a qualsevol espai educatiu, per tal de pensar-hi, veure’n els 

clarobscurs i que aquestes reflexions i relats serveixin per compartir-les amb altres 

companys. 

Aquest és l’origen d’aquest document: recollir relats quotidians d’èxit davant 

situacions de diferències a l’aula i pensar-hi junts. Però no sempre l’èxit aparent o 

externament constatable acompanya la nostra docència. Sovint se’ns creen incerteses, 

dubtes, sensacions d’ambigüitat, dilemes, disjuntives, perplexitats en l’acció 

pedagògica. Hem volgut recollir també en els nostres relats totes aquestes sensacions 

que ens acompanyen i que formen part de la nostra actuació professional. Amb un fil 

conductor o un convenciment profund: que totes aquestes situacions han d’ajudar-nos 

a discutir la nostra pràctica per intentar positivitzar-la. Creiem que això ajuda les 

persones joves i adultes que aprenen, però alhora als que ensenyem, en aquest cercle 

virtuós en què es comuniquen i s’intercanvien ensenyament i aprenentatge des de 

responsabilitats diferents, la del professorat i la de l’alumnat.  

                                                      

1
 Sense cap intenció d’exhaustivitat, força difícil, sinó impossible en aquest camp, hem consultat les 

llicències d’estudis i una part de la bibliografia que comentarem en l’apartat quart d’aquest document. 

Hem revisat també revistes específiques d’educació d’adults i algunes d’Educació Social, com Diálogos, 

Papers d’Educació de persones adultes, Educació Social, Quaderns d’educació contínua i Quaderns 

d’educació social. 
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El document final consta de quatre apartats que ha anat editant l’ICE de la UB progres-

sivament: (1) relats de classe, que per la seva extensió vam dividir en dues entregues 

editades per separat (I i II)2, (2) el criteris que han orientat aquest treball amb la 

bibliografia consultada i propostes d’activitats cooperatives. De nou aquest apartat, 

atesa la seva extensió, es va haver de dividir en dues entregues3 (3) retrats vius 

d’alguns dels nostres alumnes4 i (4) del professorat, que és el que esteu llegint.  

  

                                                      

[2] Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 1. Relats de classe, 

retalls de vida (I) [http://hdl.handle.net/2445/32304] i Formació en competències bàsiques de 

persones adultes: la diversitat a l’aula 1. Relats de classe, retalls de vida (II) 

[http://hdl.handle.net/2445/33525] 

[3] L’essència o allò que queda després de treure el superflu (I), amb una mostra d’activitats 

cooperatives [http://hdl.handle.net/2445/65690] i L’essència o allò que queda després de treure el 

superflu (II), amb una mostra d’activitats cooperatives [http://hdl.handle.net/2445/65691] 

[4] Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula. 3. Retalls de vida: el 

nostre alumnat [http://hdl.handle.net/2445/65692] 

http://hdl.handle.net/2445/32304
http://hdl.handle.net/2445/33525
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Full de ruta dels relats del professorat i agraïments 

Com els altres relats d’aquest document - els relats de classe i de l’alumnat -, aquests 

sobre el professorat tenen també un substrat real. Parteixen de professorat que es pot 

trobar a les classes dels centres de formació de persones adultes de la Generalitat, al 

Consorci de Normalització Lingüística o a les entitats del Tercer Sector, amb les 

particularitats que cadascuna d’aquestes realitats o institucions estableix en la selecció 

i accés del seu professorat, reflectida als relats. Dibuixen formes existents d’entendre 

la professió o el treball voluntari. Darrere de cada relat hi ha, per tant, persones 

concretes amb noms i cognoms de centres o entitats o, a vegades, sumes de 

trajectòries que s’han pogut unificar per no fer tan llarg el document. S’han escrit en 

tercera persona, excepte el de la Laura i la noia de 23 anys que ho van fer en primera 

persona i, per raons òbvies, s’han amagat les identitats darrere de noms ficticis. 

Un element comú en la majoria d’ells és la constatació de la manca d’exigència de 

formació específica prèvia per ensenyar persones adultes. No hi ha formació específica 

universitària de grau, i els màsters o postgraus existents o que han existit no han estat 

mai una condició exigida per impartir classes d’adults. Davant d’aquesta situació, gran 

part del professorat que arriba sense aquesta preparació a centres de les 

administracions públiques o a les entitats del Tercer Sector, voluntàriament busquen 

aquesta formació específica. D’altres prescindeixen d’ella, donant per suposat que la 

seva preparació pedagògica per treballar amb infants o adolescents és suficient, o que 

la seva bona voluntat ja trobarà els desllorigadors didàctics que necessita, o que, com 

es pensa comunament, per ensenyar persones adultes, poc o molt qualificades, només 

cal conèixer la matèria que s’ha d’impartir, no cal o és força secundari saber-la 

ensenyar.  

Aquesta manca de coneixements específics psicopedagògics s’agreuja en el cas dels 

centres de formació d’adults de la Generalitat. Algun professorat de primària o 

secundària s’adonen quan han arribat a una certa edat que ja no tenen l’energia 

suficient pel desenvolupament profitós de les classes amb infants o adolescents i 

demanen un trasllat a la formació de persones adultes, repetint materials i actituds 

d’organització i ordre propis d’infants o adolescents que provoquen, en el millor dels 

casos protestes per part dels alumnes, i en el pitjor l’abandonament de la formació. La 

Lídia n’és un exemple o la Maria. En Pere, en canvi, arriba a adults simplement perquè 

les llistes d’interinatge són les mateixes que per a primària o secundària. Si l’alumnat 

adult és el primer que pateix aquest desori, el professorat també el pateix. Se senten 

poc informats, poc formats i a vegades tenen sensació de fer el ridícul o que no han 

encertat amb el canvi. 
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Molt sovint s’ha establert una imatge social en les administracions responsables i 

segurament també entre molts professionals de l’educació, segons la qual el ritme és 

més tranquil a adults; pel fet de ser persones adultes no hi ha problemes d’ordre, no 

s’ha de fer callar, no hi ha tanta exigència en l’aprenentatge, ni pares inoportuns que 

reclamen un tracte preferent pel seu fill. Fins i tot un amic, professor d’Institut li havia 

comentat a la Lídia que treballar amb adults era com no treballar. Però l’Andreu que 

fugia dels adolescents es va trobar de nou amb “ninis” i “chonis” poc més grans dels 

que havia deixat a l’institut. A més, en ser claustres més petits els àmbits de matèries 

són més amplis i segurament s’han d’impartir assignatures estudiades al batxillerat, fa 

20 o 40 anys enrere. Les tasques organitzatives dels centres s’han de repartir entre 

pocs i, lògicament, es toca a més. La Laura, veterana en aquest camp educatiu, que 

estima la seva professió, es queixa que s’hagi propagat aquesta falsa imatge quasi de 

bassa d’oli educativa.  

Ja que ho hem esmentat, val la pena que llegiu el relat de l’Andreu, a qui els serveis 

territorials li recomanen que demani adults atesa la seva malaltia física/mental. 

(Recordem-ho, els fragments de vida parteixen sempre de casos reals). En aquest relat 

de l’Andreu s’ha introduït una explicació de l’anomenat col·lectiu C, perquè el lector o 

lectora que no hi estigui avesat pugui entendre una situació inexplicable des d’una 

mínima exigència de qualitat en l’ensenyament i de respecte al professor. 

No obstant això, val la pena ressaltar que tant la Lídia com la Maria acaben per trobar-

se còmodes i motivades en la nova relació educativa amb persones adultes, després 

d’haver fet algun curset i d’haver escoltat els companys i companyes que porten més 

anys en aquest àmbit educatiu i que mantenen la il·lusió professional. En Sebas és un 

altre cas. S’hi va trobar còmode des del primer moment. En aquest sentit els relats 

traspuen una reflexió a partir d’aquestes experiències vitals. Sovint – no volem caure 

en generalitzacions - aquest aterratge a la formació de persones adultes en els centres 

oficials que estem comentant és motivada per “una fugida de” i “una esperança de”: 

un cansament de situacions que es consideren insuportables i l’esperança que la nova 

situació no tindrà cap dels ingredients dels que es fuig. La “fugida de” primària o 

secundària pot ser comprensible, però “l’esperança de” la nova situació pot ser 

il·lusòria per desconeixement. La nova situació no respon a les expectatives provocant 

un xoc en principi insuportable. La Maria, abans d’haver positivitzat la nova situació 

pensa si no s’haurà equivocat i no hauria de demanar de nou primària en el primer 

concurs de trasllat. 

Un cas diferent és el de les persones que opten per un canvi a l’educació de persones 

adultes amb l’actitud positiva de reconèixer que és un altre camp educatiu, que tindrà 

les seves dificultats pròpies, que cal preparar-se, adaptar-se i escoltar la resta de 

companys i companyes motivades i amb experiència. Aquest aire positiu és més fàcil 
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de trobar entre el professorat jubilat que vol continuar “treballant”de forma voluntària 

en una entitat social. No hi va “fugint de”, sinó que opten per continuar gaudint d’una 

professió en què amb daltabaixos conjunturals al cap i a la fi s’ho han passat bé. En 

Josep Lluís, en Jollu, ens aporta el seu relat en aquest sentit. Planteja també el tema de 

l’ètica del voluntariat – fins a quin punt el voluntariat no allibera de responsabilitats i 

obligacions a les administracions públiques? -, qüestió sovint discutida, aportant-nos, 

en Jollu, les seves idees al respecte.  

Les entitats socials, atesa la seva flexibilitat organitzativa, estan assumint en bona part 

la formació de les persones que tenen dificultats en lectoescriptura, principalment 

col·lectius de “nouvinguts”, a les que les instàncies oficials per plantejament, unes, o 

per les seves rigideses normatives, unes altres, acullen amb dificultat. Aquestes 

entitats del Tercer Sector, dintre de l’àmbit de les competències instrumentals i 

bàsiques, també omplen o completen amb la seva acció social i educativa els nivells de 

postalfabetització i els nivells inicials de l’aprenentatge de les nostres llengües. Ja hem 

recordat que ni a les instàncies oficials ni a les del Tercer Sector el professorat que hi 

arriba acostuma a tenir formació específica prèvia de psicopedagogia adulta. Per 

desgràcia en aquest punt estan tots igualats de forma negativa en el punt de partida. 

Però les persones voluntàries normalment són persones motivades. Amb els ulls 

oberts a les recomanacions que els fan ja que estan oferint el seu temps i, quan tenen 

una certa edat, molt preparades en assignatures de la vida i en professions diverses. La 

Mercè n’és un bon exemple. La manca o limitació voluntària del temps de la 

col·laboració i les dificultats econòmiques de les entitats planteja problemes 

d’organització dels aprenentatges sense gaire possibilitats de sortides òptimes.  

En Quim, un veterà d’una de les entitats, testimonia aquestes dificultats i, alhora, com 

de forma inexplicable se’n van sortint any rere any malgrat la reducció brutal del 

suport econòmic de les administracions. En tot el temps que porta col·laborant han 

anat canviant els públics de la formació bàsica de persones adultes, especialment en 

aquestes darreres dècades, ha canviat el clima social, ha canviat o suposadament han 

canviat els mòbils que motiven el voluntariat, però, alhora, subratlla que malgrat tot 

aquestes entitats es mantenen prestant un servei de cohesió a la societat. 

L’Annabel que coordina grups de dones viu en el seu espai la lluita entre els rumors 

injustificats sobre la immigració i els antirumors que es fomenten des del procés 

educatiu. Viu la fragilitat d’aquest procés. Constata que sovint la formació que 

impartim ensenya què es pot dir i què no es pot dir en un ambient determinat i què és 

políticament correcte, però no arriba a transformar els criteris arrelats prèviament a 

les persones. Sembla que només aconsegueix la correcció expressiva que s’ha de tenir 

en un lloc concret, no el canvi de les postures profundes. Creu que ha de continuar, 
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perquè ella també té ben arrelats els seus propis criteris d’acollida a “propis i 

estranys”. 

Finalment la Laura ens fa un repàs de 30 anys d’escoles d’adults des de les seves 

vivències. Les dificultats que ha anat trobant en el desenvolupament de la seva tasca 

per part de les administracions municipals i autonòmiques. Les fluctuacions en les 

percepcions dels diferents governs. A través del relat de la Laura, la Maria pot 

comprendre perquè en alguns centres o entitats el professorat veterà tenen el centre 

com una mena de propietat. És en gran part la seva obra. La Laura lamenta que no 

sigui valorat el treball dels centres de formació d’adults com a eixos de creació de 

ciutadania responsable a través de la formació. El temps li ha anat confirmant moltes 

de les coses que ja intuïa quan va començar aquest itinerari formatiu. 

El conjunt de relats que presentem no esgota les vivències de tants professionals 

encoratjats o que han llençat la tovallola, desanimats o que han tornat a recollir la 

tovallola llençada, resistents o passius, gaudint o fastiguejats, hipercrítics sempre amb 

“els altres” o crítics amb els altres i autocrítics a la vegada amb ells mateixos, 

pessimistes o optimistes, rígids o flexibles, o... de tot una mica. Però creiem que 

reflecteixen alguns del retrats representatius presents entre nosaltres. 

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

Agraïm, a l’Angelina Fullat les seves aportacions que ens van arribar a través de 

l’Elisabet Moreras de la Fundació Servei Solidari. I a la Laura Vidal de la Fundació 

Marianao. Han estat recollides en dos dels relats. Gràcies. 
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Retalls de vida: El professorat 

La Lídia, una mestra de primària 

La Lídia havia treballat tota la vida a l’ensenyament. Era mestra. Primer va estar en una 

escola concertada, però les ingerències de la direcció que exigia una bona imatge 

davant dels pares per embolcallar les notes o les actituds deficients d’algun alumne, i 

el fet de cobrar menys en aquella època, la van decidir a presentar-se a oposicions de 

primària. Era, doncs, mestra de la Generalitat. Havien passat molts anys des de les 

primeres experiències com a mestra. Havia passat per més d’una escola. S’havia anat 

fent gran, tenia menys energies, se sentia cansada i el xivarri dels infants i el seu 

bellugueig constant havia començat a amoïnar-la. Li agradava la seva feina, però havia 

perdut vitalitat. Per això va decidir demanar el canvi a una escola d’adults, ja que deien 

que el ritme era més tranquil, que no s’havia de posar ordre, que no s’havia de fer 

callar, que no hi havia tanta exigència en l’aprenentatge, ni pares inoportuns que 

reclamaven un tracte preferent per al seu fill. Fins i tot un amic, professor d’institut li 

havia comentat que treballar amb adults era com no treballar. 

Com que per accedir a un centre de formació de persones adultes de la Generalitat no 

hi havia una llista específica, ni es demanava cap formació prèvia sobre com aprenen 

els adults, en el primer concurs de trasllat va demanar una plaça en una escola 

d’adults. Tenia força puntuació per tots els anys que havia passat a l’escola primària i 

també per cursos de formació que havia fet sobre jocs d’infància, manualitats a 

l’escola primària, el valor educatiu dels contes i algun més que no recordava i que van 

anar sortint regirant carpetes per trobar els certificats corresponents amb les hores 

ben especificades. 

Va començar al Centre de Formació d’Adults amb més d’una activitat educativa: L2 

inicial per a persones immigrades, alfabetització i un grup de graduat al matí amb força 

joves del PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial). El primer dia a la classe 

de L2 per a persones immigrades va veure a la llista que no hi eren tots a classe. Hi 

hauria molts absentistes en aquell centre? Uns sabien llegir i escriure en anglès, 

francès o àrab. Alguns tenien titulacions superiors i això no deixava de provocar-li un 

cert neguit. Com podia ella ensenyar una llengua a un enginyer o una advocada, si 

ningú no l’havia preparat? També hi havia algunes persones del grup que tenien 

dificultats per llegir i escriure i no entenien el que ella escrivia a la pissarra, ni els fulls 

que els va donar el primer dia amb el dibuix d’un nen negre preguntant a una nena 

xinesa, “hola, com et dius?, d’on ets?”. Si no sabien llegir i escriure no podrien 

aprendre a parlar en català, li va comentar a la cap d’estudis. 
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A mitja classe va sonar el mòbil d’un paquistaní, que es va posar a parlar en veu alta en 

panjabi, interrompent l’explicació. Va fer un gest d’expulsar-lo de la classe i de 

prendre-li el mòbil, però era més alt i fort que ella, un home madur que, la veritat, 

imposava una mica. Un altre, que ella no sabia que tenia un problema de pròstata es 

va aixecar també a mitja classe per anar al lavabo, sense demanar permís, sense donar 

cap explicació. Les companyes i els companys que el coneixien del curs anterior ni es 

van immutar. Tot plegat semblava un desori que anava augmentant la seva confusió. 

Quan va voler fer un joc de presentacions i algunes es van posar a comentar en veu 

alta que no havien vingut a perdre el temps, sinó a aprendre, va aixecar la seva veu 

aflautada, característica de mestra imposant ordre: “Nois, calleu”, es va dirigir al grup 

de dones i homes, la majoria pares de família. Com que era una persona sensible de 

seguida va tenir una sensació de ridícul, no eren infants! 

L’alfabetització, va pensar, serà més fàcil. Tinc experiència d’anys d’ensenyar a llegir i 

escriure als nens. Si fa o no fa, del que es tracta és d’ensenyar el mateix. Va buscar a 

casa seva els fulls que ella feia servir per als nens de 6 anys que havien de resseguir 

lletres, fer sanefes, encerclar o fer quadrats i triangles a lletres determinades, 

enganxar gomets, retallar i enganxar lletres, pintar de diferents colors,… Va notar de 

seguida que alguna cosa no funcionava. Al dia següent molts ja no van tornar, 

especialment els homes de mitjana edat i també alguna dona, però, en canvi, un 

grupet de dones seguien amb entusiasme resseguint lletres i enganxant gomets. Us 

transcric l’avaluació que al final del trimestre, amb bona lletra rodona, acompanyava 

l’àlbum d’una de les alumnes d’alfabetització, amb un arbre ple de fruits-gomets a la 

portada, totes les lletres, les peres i pomes que havia anat resseguint, les fletxes de 

direccionalitat i el pallasso que havia dibuixat calcant una fotografia d’una làmina. 

Informe 1r trimestre de l’Alumna Fàtima [nom inventat] de la classe 
d’alfabetització.  

Ha rebut 14 classes i mai no ha faltat!, per la qual cosa té Matrícula d’Honor en 
Assistència i Puntualitat.  

El seu gran interès a aprendre és favorable; malgrat que li costa “moltíssim”, 
s’esforça a posar atenció i vol aprendre com les altres… 

En fi, valoro la seva actitud constant (dins del marc de les seves possibilitats): 
el seu comportament, la seva puntualitat, el seu treball, interès i alegria de 
seguir cada dia ENDAVANT 

[Signat per la professora] 

Barcelona, 22 de desembre de 2013 

 

Amb el GES i els joves del  PQPI la cosa va ser més angoixant i esgotadora. Tots els 

problemes d’ordre, manca d’atenció, desinterès que li havien explicat els professors de 

secundària allí hi eren presents, sense que el centre, a diferència dels instituts, tingués 
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tradició en el tractament d’aquest col·lectiu i aquests reptes. Així com a la Lídia no 

l’havien preparat per treballar amb persones adultes, els centres de formació de 

persones adultes no estaven preparats per ensenyar adolescents/joves, encara forçats 

per les famílies a assistir-hi i “fer alguna cosa”. La possibilitat d’un nou fracàs penjava 

com una maledicció sobre el cap d’aquests nois i noies, que afirmaven externament la 

seva absoluta indiferència davant d’un suspens, però que fracàs rere fracàs els anava 

marcant amb una autoconsciència d’incapacitat que dificultaria qualsevol 

aprenentatge posterior. Els dies que li tocava PQPI, la Lídia arribava a casa desfeta, 

desarmada per la seva manca de preparació, i pensant si no s’hauria equivocat 

demanant una escola d’adults. 

El primer dia que va haver de fer un examen no sabia com assegurar-se que no 

copiarien. Li havien explicat al centre que una professora que venia d’un institut de 

secundària abans de fer una prova escrita havia regirat i havia fet treure les coses que 

portaven els joves a les motxilles, i després va obligar els nois i noies que s'aixequessin 

les mànigues per comprovar que no portaven “xuletes”. Les protestes van ser tan 

fortes que la cap d’estudis va haver d’intervenir-hi. “Eren adults responsables –

afirmaven que els havien dit repetidament al centre – i els estaven tractant com a 

nens!” Com garantir que no copiarien, com comprovar-ho? 

Han passat uns quants trimestres, no gaire. La Lídia ha començat a assistir a algun 

curset, ha preguntat molt a les companyes que porten més anys i que semblen 

satisfetes amb la seva feina, ha obert els ulls de forma receptiva, ha fet algun seminari 

amb professors i professores d’altres escoles d’adults, ha buscat material adequat per 

als joves i per a les persones adultes i comença a sentir-se bé. Només li sap greu la 

manca d’informació i la manca de preparació que ningú no li va donar i ningú no li va 

exigir i, en conseqüència, els alumnes que s’hauran pogut quedar pel camí, que hauran 

abandonat no per problemes personals, sinó per manca d’una preparació prèvia, un 

material adaptat i metodologies pròpies de l’edat jove i adulta. 

L’Annabel i la diversitat cultural 

Estem en una reunió de coordinació del col·lectiu. En aquestes reunions ens trobem 

una representant de cada grup, la coordinadora – em dic Annabel - i alguns voluntaris 

per posar en comú quines necessitats tenen els grups, el col·lectiu, programar 

activitats, revisió i valoració del dia a dia, de les activitats, etc. Ens serveix per donar 

veu a tothom d’una manera més dinàmica que les assemblees que fèiem de tot el 

col·lectiu.  

Avui hem parlat, entre altres coses, de les sortides que faran durant el trimestre, de la 

preparació del carnaval i dels temes que es treballaran per Sant Jordi. En un moment 
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de la reunió parlem dels canvis que hi ha hagut de voluntaris, alguna baixa, alguna 

incorporació i de la necessitat de tenir més voluntaris per cuidar els nens i nenes dels 

grups que vénen a aprendre castellà mentre les seves mares estan a classe. Són mares 

amb nens més petits de tres anys que no tenen on deixar-los o que, per la seva cultura, 

els costa deixar els infants i prefereixen endur-se’ls amb elles. Davant aquest fet es va 

optar per obrir un espai on poguessin estar els nens i les nenes jugant i d’aquesta 

manera les mares, per la seva part, podien estar a la classe més relaxades i 

concentrades en l’aprenentatge. La sorpresa ve quan just parlar d’aquest tema una 

dona expressa la seva indignació perquè als immigrants se’ls dóna de tot i a elles quan 

van arribar no els van donar res, ningú les ajudava i van haver d’espavilar-se.  

Quan vaig sentir els seus arguments em van venir de cop molts sentiments. Uns 

d’impotència per no poder parar aquests tipus de comentaris que expressen que als 

immigrants se’ls regala tot i ho tenen tot fet, res més lluny de la realitat. Altres de 

desil·lusió per sentir aquest comentari d’una dona del nostre col·lectiu, ja que portem 

uns anys fent un treball cap a la convivència i la coneixença mútua i quan semblava 

que la situació estava molt millor sorgeixen situacions com aquesta i et fan tocar de 

peus a terra i veure que és una feina de pluja fina a llarg termini. Però també és cert 

que davant el comentari altres dones també van intervenir dient que té raó a dir que 

en aquells moments elles ho van passar malament, però que si ara es poden fer les 

coses d’una altra manera doncs molt millor, també algunes voluntàries intervenen i al 

final la dona, diu; era broma hombre! Bé, és cert que no era broma, però com a mínim 

li han fet sentir que aquell comentari no el podíem deixar passar sense fer una reflexió 

del que deia i del perquè el col·lectiu treballa per tenir un altre tarannà.  

L'any 2004 el col·lectiu comença a funcionar amb grups d’Alfa (alfabetització), Neo 

(neolectors) i un petit grup de dones del Marroc. Arribem al 2013 amb 4 grups de 

dones que volen aprendre o dominar la lectoescritura en castellà. Aquesta realitat ha 

fet que ens trobéssim dificultats de convivència per part dels dos col·lectius, 

“l’autòcton” i el nouvingut i que situacions similars com la que acabo d’exposar es 

repeteixin en el nostre dia a dia.  

Per part del col·lectiu de dones autòctones (sempre parlaré de dones perquè només 

tenim 3 homes) ens trobàvem en general tres tipus de comentaris. En primer lloc, 

reprodueixen estereotips i prejudicis en relació amb el col·lectiu de dones magribines i 

la immigració en general. Per exemple, les persones immigrants es beneficien 

indegudament dels recursos i ajuts socials: beques de menjador, pisos de protecció 

oficial, les persones immigrants van més al metge i col·lapsen el sistema sanitari, les 

persones immigrants no es volen integrar, etc.  

En segon lloc, lectures restringides de fets puntuals protagonitzats per dones 

magribines en clau etnocèntrica. Qualsevol acció qüestionable segons els nostres 
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estàndards de conducta que fa una persona pertanyent al col·lectiu de dones 

magribines s’atribueix al col·lectiu en general i no a la persona. En aquest sentit hi ha 

alguna dona magribina i algunes dones autòctones que quan fem celebracions 

s’emporta menjar en una bossa de plàstic. En la nostra societat això no està ben vist. Si 

ho fa la Maria o l’Ana o la Pepi se les critica a elles. Si ho fa la Habiba, la Fatima o la 

Hakima es critica al col·lectiu de dones magribines en general.  

I en tercer lloc, manca d’empatia davant de l’experiència migratòria del col·lectiu de 

dones immigrades. Al llarg d’aquests anys hem fet diferents experiències comparant 

les històries migratòries dels dos col·lectius de dones: les dones vingudes del sud 

d’Espanya durant els anys 60-70 i les dones magribines arribades en els darrers anys. 

Objectivament les històries són paral·leles: el marit arriba primer i s’instal·la, després 

arriba la dona i els fills, sovint viuen moltes persones amuntegades en una mateixa 

casa sense intimitat i espai per viure dignament, les persones immigrades es 

concentren en els mateixos barris, tenen moltes dificultats econòmiques per tirar 

endavant.  

Les dones autòctones no accepten que ambdós col·lectius van viure processos similars. 

Per a elles no té res a veure una cosa amb l’altra. El que veuen és que elles no van 

rebre cap ajuda i que a les dones magribines se les ajuda per tot. Malgrat fer-los 

adonar que el règim polític ha canviat, que hem passat d’una dictadura a una 

democràcia, que abans no existia cap tipus d’ajuda i que ara aquestes ajudes 

existeixen per a tothom, hi ha com un sentiment de “gelosia” que només els fa veure 

que la nova immigració té uns facilitats que elles no van tenir5.  

Per altra banda, per part del col·lectiu de dones magribines ens vam trobar, en primer 

lloc, amb malentesos derivats de les dificultats de comunicació. Les dones d’aquí 

critiquen les dones magribines perquè no saluden i no els parlen quan es troben a 

l’entrada de l’escola. Consideren que això és mostra de mala educació. Només qui ha 

viscut en un país estranger sense parlar ni entendre la llengua del lloc on es trobava es 

pot imaginar el que arriba a costar adreçar-se a una persona autòctona. La por que et 

diguin alguna cosa que tu no entens et porta a evitar la comunicació! En segon lloc, hi 

ha comportaments considerats no adequats, segons els codis de funcionament 

sociocultural del nostre país. El col·lectiu magribí, pel que nosaltres coneixem, té el 

costum que quan es fa un pica-pica es posen el menjar en un plat i van a seure. 

Nosaltres, aquí, el que fem és estar a peu dret i anar agafant les coses d’una a una. 

Això és a vegades una altra font de crítica. Les dones d’aquí consideren que acaparen 

                                                      

5 
El desmantellament actual d’aspectes de l’estat del benestar està modificant en part les situacions 

d’igualtat, però no les sensacions de competència per uns béns socials cada vegada més escassos. 
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el menjar. I per últim, es dóna una absència o mínima participació a les assemblees, 

actes extraordinaris o sortides.  

Aquesta situació ens preocupava i va fer que ens plantegéssim un projecte de 

sensibilització intercultural dins el col·lectiu amb quatre eixos bàsics: fomentar espais 

de trobada, el coneixement de la cultura de l’altre, potenciar els punts en comú i 

facilitar la comunicació. Amb aquests punts clau al cap vam començar a crear espais i 

situacions concretes en què el projecte es fes visible i comencés a caminar. Una de les 

idees va ser realitzar tallers de cuina on els dos col·lectius estiguessin barrejats i on les 

dones magribines ensenyessin els seus plats i a l’inrevés. Un espai on unes aprenen de 

les altres i on a través del menjar puguin veure que tenim diferències culturals però 

que a la vegada també tenim moltes coses que ens uneixen.  

Quan hi ha una festivitat o celebració religiosa assenyalada, en qualsevol de les dues 

cultures, les dones expliquen per què se celebra, què fan, etc. Es realitza d’una manera 

molt senzilla: dues o tres dones van a les altres classes per explicar la seva festa o 

tradició. Tot i les limitacions de vocabulari i fluïdesa verbal que poden tenir els grups 

més inicials és un bon exercici ja que fa que posin tots els seus coneixements de la 

llengua i recursos comunicatius en funcionament. I, sobretot, aquest apropament va 

més enllà de l’aprenentatge de la llengua i de les diferents cultures. És una altra 

activitat que ens ajuda a potenciar la coneixença mútua, aprofitant les festes i 

tradicions culturals i religioses d’ambdós països. També ens interessa fomentar la 

coneixença personal, l’empatia i que a partir d’aquestes trobades se sentin més 

properes, es reconeguin com a companyes del col·lectiu i puguin obrir altres moments 

de relació com, per exemple, saludar-se pel carrer, a les festes, pels passadissos, etc., i 

parlar.  

En un sentit més organitzatiu, al principi sempre fèiem assemblees al final de trimestre 

i després una festa. Amb l’augment del col·lectiu de dones magribines, on un bon 

nombre eren dones que no entenien gaire el castellà, es va veure que no hi assistien 

gaire i que, en qualsevol cas, se’ls feia molt llarg, tant a les dones autòctones com a les 

dones magribines, ja que s’havia d’anar traduint tot. Llavors es va valorar com a millor 

opció treballar els temes que es plantejaven a les assembles (valoració de la marxa del 

col·lectiu, propostes de millora, tractament d’algun problema puntual sorgit del dia a 

dia del col·lectiu, revisió del funcionament, etc.) per grups i després posar-los en comú 

a l’equip coordinador. Així la participació en l’organització i creixement del col·lectiu 

per part de les dones seria més alta i, per altra banda, les festes serien un moment 

comunitari més lúdic, sempre amb dinàmiques i elements que afavorissin el 

coneixement mutu i la interrelació entre totes les dones.  

En totes les festes fomentem que hi hagi jocs on estiguin totes barrejades o introduir 

elements d’intercanvi cultural com, per exemple, al Nadal les dones autòctones canten 
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nadales i les dones magribines canten cançons típiques del seu país. Al principi a 

moltes dones magribines els feia vergonya sortir a cantar, però cada vegada, amb el 

bon clima, que es va creant són menys les que no surten i més les que s’animen a 

participar-hi, sentint-se així més còmodes i acollides per la comunitat. En els jocs 

sempre proposem que hi hagi barreja cultural i barreja de grups, per afavorir la 

coneixença mútua i la interrelació, com dèiem abans, ja que la primera tendència és, 

d’entrada, col·locar-se físicament en llocs separats. Un dels jocs que hem realitzat és 

repartir una carta a cada persona i buscar la parella, per exemple, parelles de famosos. 

Un cop han trobat la parella s’han de presentar per després poder presentar-se una a 

l’altra a la resta del col·lectiu.  

Un altre joc va ser repartir números de l’u al set a tothom i tot seguit fer els grups; els 

que tenen l’1 junts, els que tenen els dos, etc. Un cop tenim els grups presentem una 

caixa on trobem papers amb proves diferents. El joc consistirà a fer sonar una música 

mentre la caixa va passant de mà en mà. Quan la música para la persona que té la 

caixa i el seu grup han de realitzar una prova que agafen a l’atzar. Les proves poden ser 

marcar gols en una porteria, cantar o ballar una cançó, fer mímica, etc. Proves que 

sigui d’on sigui la persona pugui realitzar conjuntament amb els seus companys creant 

un clima de confiança on tothom s’ajuda, riu i es van diluint les barreres culturals i 

socials, cosa que ajudarà a millorar la comunicació entre elles, enriquint a la vegada 

l’aprenentatge tant al col·lectiu com a l’aula. 

Quant a la participació al col·lectiu les noies magribines joves són un bon exemple. Al 

col·lectiu hi va haver un moment en què teníem noies joves que portaven anys aquí i 

que ja tenien un bon nivell del castellà, d’altres que eren filles d’algunes dones dels 

grups de castellà i que demanaven poder participar d’alguna manera en el col·lectiu. 

Amb aquesta nova situació va sorgir la idea que participessin com a voluntàries en 

grups d’Alfabetització. En aquests grups la majoria de dones són dones grans que van 

arribar aquí fruit de les migracions dels anys 60 i 70. Moltes d’elles molt permeables 

als estereotips i prejudicis contra el col·lectiu estranger. El fet que aquestes noies els 

ensenyessin a llegir i a escriure i, a més a més, d’una manera altruista ha estat un 

element molt positiu per anar canviant la seva manera de pensar. Hem trobat una 

nova manera de relacionar-se amb elles on els rols s’han vist canviats. 

Tot i el que hem avançat encara queden molts elements a treballar. Un d’aquests, molt 

important i que ens porta polèmica dintre del col·lectiu, és el tractament de la igualtat 

de gènere als grups de castellà. Quan vam començar a caminar al 2004 es van apuntar 

a les classes de castellà només dones. L’any següent hi va haver la demanda d’un home 

que es volia incorporar i les dones del grup van demanar que se’ls deixés aquell espai 

per a elles. Es va pensar en aquell moment que eren les que tenien més necessitat de 

trobar un altre espai fora de l’àmbit familiar, un espai i unes relacions que sovint 



  
17 

havien perdut quan van venir aquí i que tenien l’oportunitat de retrobar a les classes. 

Ja en aquell moment es va parlar que llavors no estàvem sent del tot coherents amb 

els principis del col·lectiu, ja que nosaltres lluitem per una societat on els homes i les 

dones han de ser tractats de la mateixa manera i amb les mateixes oportunitats. Fins i 

tot el primer any les voluntàries d’aquests grups eren només dones. Quatre anys 

després es van incorporar homes com a voluntaris i no hi va haver cap problema. No 

obstant això, ens està costant més donar el pas d’incorporar homes en els grups de 

castellà, per no trencar aquests espais i els vincles que s’han creat entre elles.  

Un element a tenir en compte en aquesta situació i que marca d’una manera especial 

és que les persones nouvingudes dels grups de castellà són totes dones magribines i 

només puntualment s’hi han incorporat una o dues persones d’altres nacionalitats. Si 

tinguéssim grups formats, per exemple, per xinesos, romanesos, filipins, etc., 

possiblement no ens haguéssim plantejat en cap moment mantenir grups només de 

dones. En ser totes magribines, amb la intenció de respectar la cultura nouvinguda, 

s’ha produït aquesta situació especial que volem anar canviant. Per no fer-ho de cop 

s'està parlant de crear un grup nou mixt i a partir d’aquí anar generalitzant i 

normalitzant als altres grups la igualtat de gènere. 

Per finalitzar m’agradaria puntualitzar que quan hem parlat de les dificultats de 

convivència, com en altres situacions de la vida, el que he explicat són generalitzacions 

ja que hi ha dones autòctones que no tenen cap problema amb el col·lectiu de dones 

magribines i que es relacionen amb normalitat amb elles i hi ha dones magribines que 

es relacionen amb normalitat amb les dones autòctones i participen en les activitats. 

Per una altra banda, volem que el col·lectiu sigui un lloc d’acollida per tothom i on 

tothom hi pugui dir la seva des del respecte mutu. És important que tothom pugui dir 

el que pensa, és bo que hi hagi un clima de confiança per poder expressar estereotips 

però també és important que en el nostre treball cap a la bona convivència siguem 

capaços de poc a poc anar fent un treball de transformació, transformació individual i 

a la vegada col·lectiva cap a una societat més oberta i respectuosa.  

I per últim, ens preguntem per què no participen tant les dones magribines en les 

activitats col·lectives, i ens vénen al cap diferents idees: tenen nens petits i les 

obligacions familiars i els horaris escolars són incompatibles amb les activitats que 

s’organitzen, vénen al nostre col·lectiu només per raons pràctiques , per aprendre la 

llengua, i no els interessa res més, etc. Però també ens plantegem quin és el concepte 

de participació que tenen elles i quin és el nostre. Sembla lògic pensar que, si les 

nostres cultures són diferents, la nostra idea de participació i la seva també poden ser 

diferents i el que per nosaltres és participar poc, per a elles no ho és.  
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En Quim, un home de l’entitat 

En Quim és un home gran. No el conec gaire, però les meves referències em semblen 

suficients com per poder dissenyar el seu perfil de professor. Col·laborem junts en una 

entitat que es defineix com d’acollida i formació de persones joves i adultes. En Quim, 

que fa molts anys que hi fa classes amb més o menys intermitències, diu que no 

sempre l’entitat ha estat com ara. Al començament, en els anys vuitanta, l’entitat es 

caracteritzava més aviat per la seva dinàmica crítica i reinvidicativa com a associació 

del barri, juntament amb altres associacions i entitats amb les quals estava i està 

coordinada. Però la formació de persones adultes sempre ha estat la seva tasca més 

visible.  

Al llarg dels anys la col·laboració d’en Quim ha estat molt irregular en funció del temps 

que li deixava la feina i les seves pulsions particulars. És una mena de testimoni dels 

canvis socials d’aquestes dècades reflectits en una institució formativa concreta. La 

seva mirada trasllueix un intent de trobar sentit i significat a la situació actual, amb una 

mica d’ironia i força bon humor. No acostuma ni a jutjar, ni a comparar amb els temps 

passats. Crec que no li interessa. Li preocupa més el present que el passat i, per 

descomptat, li preocupa el futur. Diu que ha vist com el color de la pell dels alumnes 

anava canviant, passant del blanc total, amb pocs matisos de morenor, a l’arc iris 

actual. Gaudeix de les classes perquè són una descoberta diària. Abans eren una cosa, 

donava ciències i matemàtiques perquè es feia el graduat escolar, ara dóna llengua, L2 

per a persones immigrades. Diu que a la formació de persones adultes sempre ha 

viscut la diversitat, sempre hi ha hagut diversitat de coneixements previs, de 

motivacions, d’expectatives, de possibilitats de dedicació dels alumnes, d’edats, de 

gèneres, com a cosa normal, normalitat que ha anat virant en funció de les persones 

que hi participen i de la societat. La diversitat en persones adultes, explica, sempre ha 

estat la norma, abans i ara.  

L’entitat gairebé cada curs ha arribat a un penya-segat. A la primera època hi havia 

persones contractades fent formació preocupacional amb un munt de voluntaris que 

feien formació general i donaven el títol de graduat. Després es van acabar els diners 

per tenir persones contractades i durant una llarga època tothom era voluntari. Com 

que la gestió dels nombrosos cursos i del voluntariat exigia un munt d’hores, sempre hi 

havia una o dues voluntàries que es dedicaven pràcticament a temps complet o 

semicomplet a les gestions pertinents. Al Quim sempre li ha meravellat aquesta 

dedicació. De tant en tant, quan s’acabava el curs, les coordinadores voluntàries deien 

que el curs següent no podien o no volien continuar i el Quim pensava “fins aquí ha 

arribat l’entitat”. Però, no. Al curs següent el penya-segat havia quedat enrere i una 

altra companya assumia la tasca de gestionar l’entitat. En Quim mai no s’ha pogut 
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explicar ben bé aquest fet. Ho atribueix als miracles inefables de la solidaritat que 

constata cada dia.  

Amb el pas dels anys, el reconeixement de les administracions per la feina feta, va 

permetre a l’entitat contractar de nou coordinadores per a les diferents tasques i per 

gestionar el volum de voluntariat, sempre important, aprofitant esgotadorament totes 

les subvencions que apareixien. I vet aquí que arriba la crisi actual, és a dir, la reducció 

de les molles que queien de les taules benestants o administratives. No hi ha diners 

pels temes socials, pels que no en tenen o pels que van justos! Dels altres no cal que 

en parlem. “Quien tuvo, retuvo”, que diuen en castellà. I tornem al penya-segat 

reincident de l’entitat… 

En Quim recorda com el compromís de l’entitat pel desenvolupament d’una 

consciència i unes pràctiques crítiques que eren vida de la institució i de les 

formacions, a mesura que han anat passant aquests anys ha anat cedint centralitat o 

exclusivitat a la preocupació més tècnica pels aprenentatges i la seva qualitat. Al 

començament es convocava els alumnes al primer de maig, per exemple, o a 

reivindicacions del barri o ciutadanes. Més endavant, quan els públics van anar 

canviant, es convocava a manifestacions a favor dels sense papers i sempre es 

participava com a entitat. Això és història. Ho diu com a constatació. No es pot negar – 

explica – que queda una atmosfera intangible d’aquest passat, però molt difuminada 

en una societat diferent que també ha canviat de pulsions: de la il·lusió pel canvi dels 

vuitanta al desencant i la indiferència posterior,  amb nous moviments socials i una 

solidaritat sempre present, més concreta, menys emmarcada en els objectius de canvi 

social. Fins a la indignació actual.  

La societat canvia, les entitats canvien, les persones canvien i els professionals 

redefineixen la seva tasca, sovint sense adonar-se’n. Són altres professionals, diferents 

d’aquells i aquelles que vivien amb passió les expectatives col·lectives d’un canvi social 

més igualitari. (En Quim quan parla de professionals es refereix tant a persones 

voluntàries com a les contractades. Creu que els voluntaris i les voluntàries s’han de 

considerar i han de ser també bons professionals. Han de saber què fan i fer-ho bé, 

encara que no tinguin contracte. Tanco el parèntesi). Doncs bé, aquests nous 

professionals, contractats o col·laboradors, tenen “professionalitat”, i una sensibilitat 

davant els temes socials, però es resisteixen a “implicar-se” en perspectives més 

àmplies i absorbents de l’entitat, intentant fer de la seva vida privada un reducte 

inexpugnable al marge de la feina o del compromís voluntari, tot i que no sempre ho 

aconsegueixen. Fan de les classes –quan no s’està contractat – un moment de 

solidaritat, preocupació i qualitat, delimitat en el temps, despreocupant-se dels actes 

que fa l’entitat per donar-se a conèixer o per “transformar la societat”. No obstant 

això, hi ha reductes indomables com la terra d’Astèrix que formen part del joc dels 
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contraris socials amb més o menys força, més o menys presència. I de nou, no obstant 

això, hi ha molt voluntariat que a més de les classes està implicat en mil moviments 

d’acció social i resistència a la desigualtat creixent. 

En Quim s’ha llegit això últim i em demana que obri un nou parèntesi sobre aquest 

objectiu de “transformar la societat”. És una mica ampul·lós, em diu i una 

redundància. La societat porta en el seu ADN la transformació, tant si es vol com si no 

es vol. El problema és en quina direcció. I amb això sempre hi ha forces oposades. En 

Quim creu que s’ha d’empènyer en la direcció que cadascú creu més positiva, sense 

esperar resultats immediats, però amb la seguretat que l’esforç serà eficaç en el joc de 

les dinàmiques contràries. Se’m posa a cantar Labordeta: “También será posible / que 

esa hermosa mañana / ni tu, ni yo, ni el otro / la lleguemos a ver. / Pero habrá que 

forzarla, / para que pueda ser”. No canta del tot malament! 

Val a dir que a l’entitat no s’ha deixat mai de banda un respecte profund i una 

preocupació pels alumnes, però en un clima de solidaritat més individualista, com 

m’ha apuntat en Quim. No és estrany, penso jo, que si a la societat priva un sistema 

que cada vegada posa més l’accent en l’autointerès individual en exclusiva, el 

“bientener” més que el “bienestar”, la depredació de recursos públics i privats, la 

competitivitat en el resultat, no en l’esforç, aquest clima sigui una atmosfera que tots i 

totes respirem, contaminant les morals individuals i col·lectives. No deixa de ser 

sorprenent i prodigiós que en aquest cultiu neixin solidaritats nombroses i diverses. Es 

fan les classes, doncs, s’intenten fer bé, però a l’entitat li costa comunicar que el seu 

objectiu final és crear ciutadans actius que coneixen i saben aprofitar el que la societat 

els ofereix, que saben reivindicar els seus drets, però que alhora són conscients que cal 

aportar a la societat per pur egoisme, perquè si tots aportem molt, tots en gaudirem 

molt. 

En Quim em mira sorneguer. “Queda una mica solemne aquest final de paràgraf”, em 

diu. Se n’en fot una mica, però em sembla que s’ho creu. És un professional de 

l’ensenyament que s’ha anat preparant, que ha fet cursos específics i tallers, que ha 

anat aprenent, que aprecia i respecta els alumnes, que té una passió per les classes 

ben fetes, que se les prepara (bé, em diu, que alguns dies les porta només 

embastades), però que alhora sempre està una mica insatisfet del resultat. Hi ha dies 

que surt de classe més content que uns altres. Sempre es pregunta perquè hi ha dies 

que connectes amb la gent i dies que no tant, grups amb els quals tot va rodat i grups 

que costa que arrenquin. 
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La Mercè: una tallerista de castellà i català 

La Mercè va néixer a Barcelona, i ara té 58 anys, acabats de fer. Ja de jove va saber que 

era persona de lletres, tot i que no tenia clar com s’expressarien aquestes lletres. A 

l’escola va “fer” francès – ja que no es pot dir que estudiés o aprengués aquesta 

llengua -, tal com feien tots els nens de la seva generació, i va mostrar un interès molt 

especial per la gramàtica (castellana, és clar) i la literatura. Sortosament, als 15 anys va 

decidir començar a estudiar anglès a l’escola Berlitz, ubicada en aquella època al carrer 

de Pelai de Barcelona. Aquest va ser el primer cop en què la Mercè va sentir que 

entrava de debò en contacte amb una altra llengua, experiència molt estimulant i 

satisfactòria. A causa de la prematura mort dels seus pares, la seva adolescència va ser 

una mica complicada, circumstància que indirectament va afavorir que anés a viure 

una temporadeta a Dublín amb uns amics, on va poder practicar l’anglès que havia 

après.  

En tornar d’Irlanda, i sempre treballant de dia i estudiant als vespres, la Mercè va 

llicenciar-se en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, si bé mai no va 

pensar a ser acadèmica. Per una d’aquelles casualitats de la vida, va assabentar-se que 

existia una diplomatura en Treball Social, i s’hi va llençar de ple, convençuda que 

aquell era el camí que volia seguir, ja que implicava treballar amb persones, el 

contacte humà. Simultàniament, l’empresa alemanya per la qual treballava li va pagar 

els estudis de llengua alemanya al Goethe Institut, ampliant així una mica més el seu 

món lingüístic; ara, no només podia comparar i jugar amb el llatí, el català, el castellà i 

el poc francès que recordava, sinó que també podia fer-ho amb l’anglès i l’alemany. 

Quina gran satisfacció per a la Mercè, i quina pesadesa pels amics que l’envoltaven!  

Va iniciar-se com a treballadora social amb una institució de reinserció social on va 

acabar gairebé especialitzant-se en treball amb persones que havien delinquit motivats 

per la seva drogodependència, la majoria dels quals eren joves. Durant aquells anys, la 

llengua, sobretot la parlada, va ser la seva principal eina de treball, si bé la Mercè no 

en va ser conscient fins més tard; per primera vegada, estava conjuminant els seus dos 

grans interessos: la llengua i el treball social, cosa que ja mai no deixaria de fer. 

Per circumstàncies de la vida, i no per casualitats de la vida, la Mercè es va casar amb 

un anglès establert a Dinamarca. Va tenir, doncs, l’oportunitat d’aprendre una nova 

llengua, amb tot l’enriquiment cultural que això suposa, i amb noves possibilitats de 

jocs i comparacions amb les llengües ja més o menys conegudes. Sortosament, després 

d’un temps d’aprenentatge del danès, també va poder treballar com a treballadora 

social a Dinamarca, aquest cop amb joves amb disminucions físiques severes.   

Al cap de quatre anys i mig de viure a Dinamarca, i per raons laborals del seu marit, 

tant aquest com la Mercè es van traslladar a Escòcia, on, en començar a treballar, va 



  
22 

tenir una inesperada sorpresa lingüística: l’anglès que es pensava que sabia no li servia 

de gran cosa per entendre i fer-se entendre amb la majoria de les persones de Fife (un 

dels comtats de l’est d’Escòcia), i menys encara amb les persones amb qui treballava. 

Més sorpresa encara va ser el descobriment que no eren només els “fifers” que tenien 

un marcat dialecte, sinó que cadascun dels comtats tenia el seu.  

De mica en mica s’hi va anar acostumant, i va arribar a entendre, millor que molts 

anglesos d’origen, certes parles dialectals, cosa que li va causar doble satisfacció. Una 

altra sorpresa lingüística va ser trobar similituds entre certes paraules i girs dialectals 

escocesos o anglesos i el danès, cosa que, segons li van dir, s’explica sobretot per 

l’intercanvi mercantil que hi va haver entre Escòcia i altres parts del Regne Unit i els 

Països Escandinaus en temps passats i, també, per les invasions dels víkings. 

Al cap d’onze anys vivint i treballant a Escòcia – primer amb joves sota la tutela de les 

autoritats locals, i més endavant amb persones grans vivint a la seva comunitat – la 

Mercè va retornar a Barcelona havent viscut (i molt plenament) quinze anys fora del 

seu país. Per bé que no havia perdut mai el contacte amb la seva ciutat, ja que cada 

any visitava la seva família i els seus amics, la tornada i el reassentament no li van ser 

fàcils. Va decidir treballar només mitja jornada, ja que les circumstàncies li ho 

permetien, i dedicar la resta del seu temps a la família, els amics i les activitats que 

més li interessaven. Durant aquests quatre anys d‘ençà de la seva tornada, la Mercè ha 

treballat - de vegades alternant dues activitats alhora - en els camps d’adopcions 

internacionals, centres de dia per a persones grans, oferint cursos per als seus 

familiars, donant suport d’anglès per a joves tutelats i com a tallerista de castellà i 

català per a persones immigrades, on es troba en aquest moment. 

Si bé les coses no són mai com un les voldria, sembla que la Mercè ha trobat una bon 

equilibri entre el que ha de fer i el que vol fer, i també ha trobat la resposta a la 

pregunta de què en faria de les lletres que tant li agradaven de joveneta. Ara sap que 

serveixen per ser transmeses, per facilitar el contacte amb les persones, per estar 

obert al món, i per comunicar-se amb el món. 

Malgrat la formació que les circumstàncies de la vida i les seves inquietuds li havien 

aportat, quan va començar a ensenyar el castellà i el català a persones joves i adultes 

immigrades en una xarxa d’intercanvi de coneixements que té la seva seu en un centre 

cívic, es va adonar que no tenia prou coneixements ni metodològics ni didàctics en 

aquest camp. Per la pràctica adquirida i per la seva pròpia predisposició ha cercat 

sempre una proximitat amb les persones que treballa que, en el moment actual, són 

les dones i els homes que estan aprenent una altra llengua. Aquesta sintonia buscada i 

d’alguna manera natural sap que facilita molt l’aprenentatge. Però veia que no era 

suficient. 
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Per això, va començar a apuntar-se a cursets d’alfabetització, de psicopedagogia 

adulta, d’ensenyament de la L2 i a comparar el que s’hi deia amb la seva pròpia 

experiència d’aprenent de noves llengües de forma organitzada o autodidacta; a tenir 

sempre una actitud que qüestiona el que fa i com ensenya; a avaluar els resultats i no 

mostrar-se mai satisfeta del tot; a ser crítica amb ella mateixa, això sí sense angoixar-

se; i a buscar per Internet quan pot, nous materials, noves aportacions en allò que està 

fent. 

La Mercè no ho sap, però aviat serà experta per la pràctica i la reflexió en 

l’ensenyament de les nostres llengües a persones estrangeres, persones en el seu cas 

sovint amb problemes d’habitatge, de feina, de la contínua exigència de renovar els 

“papers”, els permisos de treball, de residència; de famílies allunyades per la distància 

o de la insistent penúria econòmica, que vénen a classe carregats amb tot aquest 

fardell, però que necessiten conèixer les nostres llengües amb un nivell suficient com 

per poder-se comunicar o cercar feina. 

En Josep Lluís, un professor jubilat 

En Josep Lluís - Jollu, com el coneixien els seus amics per abreviar -, va llegir amb 

atenció la proposta de codi ètic d’una associació de professorat jubilat: “Els àmbits en 

què un/a jubilat/ada pot intervenir, en cap cas serà un lloc de treball que pugui ocupar 

de manera continuada i remunerada un/a professional en actiu. En la seva intervenció 

un/a voluntari/ària no ha de suplir la feina i responsabilitats de l'Administració.” A part 

de la fosca redacció políticament correcta “d’un/a jubilat/ada”, etc. (la veritat és que 

Jollu mai no havia sabut com redactar frases com aquestes, si tot en femení, si tot en 

masculí, anar variant al llarg de l’escrit, si posar la @ que no sempre servia), a part, 

doncs, d’aquesta qüestió, va quedar preocupat per aquest capítol del codi ètic dels 

seus companys jubilats.  

Ell havia estat professor durant molts anys. Li agradava la professió, s’ho havia passat 

bé amb els nois i noies. També havia tingut dies de maldecaps i mal rotllo, però els 

oblidava amb facilitat quan veia aquelles cares adolescents descobrint i valorant la 

vida, i posant a prova els profes. Quan el van jubilar i s’anava resituant en la nova vida, 

no sense una certa sensació de confusió interna, una companya li va dir: “Per què no 

véns a l’associació on col·laboro fent classes d’acollida de persones immigrades? 

Ensenyem les beceroles de la llengua de comunicació. Falta gent, t’ho passes bé i 

retornes a la societat el bagatge que has adquirit” (La companya sempre s’havia 

distingit per la seva inquietud social, amb un punt d’amable pedanteria). “Però, jo no 

he fet mai classe amb persones adultes” “No t’amoïnis, els primers dies estarem amb 

tu, t’acompanyarem a l’aula, farem algunes reunions per parlar de les dificultats que 

trobem i els mètodes que fem servir, i molt aviat muntaran un seminari sobre Com 
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ensenyar i aprendre amb persones adultes al qual podràs apuntar-t’hi. Aviat tindràs 

veterania”, li deia amb un somrís de confiança irònica. 

Els primers dies trobava estrany que no hi hagués puntualitat estricta a l’entrada de 

l’aula, que algú marxés abans d’acabar la classe indicant amb un gest inescrutable del 

cap i dels ulls que havia de fer una altra cosa suposadament més important, que sonés 

algun mòbil i com a molt la professora li fes un senyal que havia de sortir a parlar fora, 

que algú o alguna s’endormisqués enmig de les mirades malicioses dels companys – 

després sabria que venien molt cansats de la feina, havent dormit només unes hores -, 

que algú més jove entrés amb la gorra entregirada o algun negre amb un casquet de 

llana al cap. El mocador d’algunes dones no li cridava tant l’atenció. Ja estava 

acostumat a veure a classe algunes noies adolescents amb el hijab.  

Se li feia estrany que al llarg de la setmana compartís la classe amb més d’un professor 

i que s’haguessin de comunicar i coordinar per correu electrònic o telèfon. Era cert que 

ell tampoc estava disposat a dedicar-hi més dies dels que s’havia compromès. Li 

sorprenia que tot i que hi havia unes pautes, no existia una programació estricta; que 

no hi hagués ni un departament, ni un cap de departament. Hi havia una coordinació 

pedagògica que cobria els aspectes més rellevants de l’organització educativa. Però 

l’autonomia a l’aula era absoluta, amb un manual o unes fotocòpies a seguir que calia 

adaptar a les sensacions del dia i a l’assistència força irregular. La qualitat de 

l’ensenyament no venia dictada, doncs, per normes o avaluacions externes, sinó pel 

propi compromís amb els alumnes. Aviat va entendre que a cada nivell corresponien 

uns coneixements diferents, però que aquestes diferències de nivell eren força 

“líquides”. Que cada trimestre quan començava un grup calia resituar el nivell en 

funció de les persones assistents i dels seus coneixements. 

Aquesta sensació de certa disbauxa anava contrarestada per l’interès per aprendre 

que posaven els alumnes adults. Per les ganes de treballar, només que la classe tingués 

un cert ritme i unes activitats mínimament engrescadores. Pel gran coneixement 

d’idiomes que molts tenien, tot i que no dominessin el català o el castellà. En Jollu va 

pensar en el seu anglès tan balbucejant! Però també li va cridar l’atenció la diferència 

de nivells, des de llicenciats a persones amb dificultats en la lectura i l’escriptura. I es 

queixava de les diferències a l’aula quan estava en actiu! Això sí que eren diferències! 

Va treure del seu bagatge professional totes les eines per fer parelles, treball en grup, 

activitats de descoberta, simulacions, teatre improvisat, fotografies,..., que 

acompanyaven el material que li havia facilitat l’associació. Va portar un dia la 

gravadora per gravar les converses que es feien a classe. Els alumnes van riure molt de 

sentir-se la veu en una llengua que no era la seva. A en Josep Lluís li va servir per 

treballar la fonètica i incidir en les estructures sintàctiques no prou correctes. Va 

pensar que la tornaria a portar de tant en tant.  



  
25 

Al llarg dels anys havia acumulat un ampli repertori que li podia ser útil, si era capaç 

d’adaptar-lo, rebutjant tot allò que no estigués en consonància amb l’alumnat adult. 

Havia anat, doncs, acomodant la seva pràctica docent i havia començat a passar-s’ho 

bé de nou i a veure la utilitat de la seva feina. Les salutacions al començament i al final 

de la classe eren testimoni del bon rotllo que s’havia creat. 

Però li preocupava l’aspecte ètic de la seva aportació com a jubilat a la societat. La 

seva dedicació i el seu esforç resultava que no era ètic segons el codi de l’associació de 

professorat jubilat, ja que es feia un ensenyament de forma continuada i ho hauria 

d’haver fet un professional en actiu. Clarament estava suplint la feina i les 

responsabilitats de l’Administració, perquè sens dubte era responsabilitat de 

l’Administració acollir i donar formació a les persones adultes immigrades!  

Però tot era molt estrany, perquè pel que li havien comentat a l’entitat, la retallada de 

les subvencions havia estat brutal, portant permanentment al límit la seva viabilitat i la 

de les nombroses entitats que com ella depenien per a la gestió de les subvencions 

públiques. A més, li comentaven que les normatives de les escoles d’adults amb el seu 

rigor i burocràcia tendien, potser involuntàriament, a deixar fora els nivells més 

inicials, fins i tot el de les persones que tenien dificultats per llegir o escriure.  

Va mirar al seu voltant. Hi estaven col·laborant de manera voluntària molta gent jove, 

gent de mitjana edat, gent de les universitats en pràctiques, més d’un jubilat i jubilada, 

no solament ell i la seva companya. Si tots els col·laboradors i col·laboradores plegaven 

no es podrien fer classes. ¿Anirien les persones immigrades a la Plaça de Sant Jaume a 

reclamar el seu dret a l’educació, uns com a residents del país, d’altres “sense papers” i 

la majoria víctimes de l’anomenat benvolentment i fal·laçment “Mercat”? No, 

tornarien a casa seva sense formació. Conseqüències, l’Administració tranquil·la, el 

codi ètic complert, i un país que aniria deixant a la vorera educativa els sectors més 

vulnerables. Un país on qui té formació té moltes ofertes formatives i a qui no té 

formació se li van tancant progressivament les portes. 

En Josep Lluís no deixava de donar-li voltes. Quins deuen ser els arguments per què 

antics, actius i preocupats professionals de l’ensenyament escriguin un codi ètic amb 

aquestes formulacions? “En la seva intervenció un/a voluntari/ària no ha de suplir la 

feina i responsabilitats de l'Administració”. Quines són les responsabilitats de 

l’Administració?, es preguntava. Tot hauria de ser responsabilitat de les 

administracions, segons alguns plantejaments. Tot podria ser feina de les 

administracions. En aquest cas, quin era el paper de la societat civil? O potser, pel 

contrari, el que estava fent s’hauria de considerar “públic” pel seu objectiu - acollir 

formativament sectors molt vulnerables - encara que realitzat des d’una entitat 

jurídicament privada i, per tant, si era una tasca “pública” hauria d’estar finançat amb 

diners públics.  
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El cap començava a recordar antigues discussions sobre el paper de les 

administracions, l’individu i la societat organitzada en una societat complexa. Pensava 

que en qualsevol cas cal que tornem a la societat allò que ella ens ha donat. Que les 

persones tinguem objectius durant tota la nostra vida, perquè això ens fa ser persones 

positives i optimistes.  

Creia en l'educació, en la formació de les persones per esdevenir éssers humans en 

plenitud. El millor és poder tenir una educació des de la infantesa (aquí hauria obert un 

parèntesi sobre el concepte d’educació, però ho va deixar estar). Però a vegades això 

no és possible i passen els anys i no tan sols no ho aconseguim, sinó que la vida ens 

porta cap a uns altres indrets, on no podem realitzar els nostres somnis i on hem de 

començar de nou. Això és el que passa a moltes persones adultes, a molts dels 

nouvinguts a casa nostra. Cal acollir-los, estem contents que vinguin. Cal facilitar-los 

tot allò que puguem, a fi que es puguin espavilar i sentir-se segurs i valorats. És igual, 

pensava en Jollu, que jo estigui jubilat com que no, la idea és la mateixa. La diferència 

està en què ara puc organitzar el meu temps. Hi ha persones que hem tingut grans 

oportunitats. Cal que tornem a la societat allò que ella ens ha donat. 

Però, deixa’t d’històries, es va dir, que cal preparar la classe de demà: “la societat on 

vivim, drets i deures”. Ni triat expressament. Ja entreveia en Haled i en Liu Che, 

l’Abdoul o la Zahra saludant somrients a l’entrada de classe, “bona tarda, professor”. 

La Maria i en Sebas 

La Maria 

El centre de formació de persones adultes Saratoga es troba en un barri popular i amb 

molta història d’una població gran i propera a Barcelona. Fa més de 30 anys que 

funciona, i la seva oferta és força àmplia i variada. És una entitat molt vinculada a 

l’entorn, i sovint col·labora amb les entitats de tota mena que hi ha al barri, des del 

grup de Sevillanes als Castellers. Al centre hi treballen 12 professors a temps complet i 

que depenen del Departament d’Ensenyament, i una desena de col·laboradors amb 

més o menys dedicació. 

Fa un parell d’anys va arribar al centre una professora d’història que es diu Maria i que 

venia de Secundària. La Maria té 42 anys i havia participat en el concurs de trasllats 

després de treballar 15 anys ensenyant socials. Havia passat per tots el cursos d’ESO i 

n’havia fet de tutora. 

Temps enrere li agradava molt donar classe als joves, però ai las!, les coses han canviat 

molt. Ara pensa que les classes s’han tornat ingovernables, i que estan plenes de noies 

i nois que no tenen cap interès a aprendre. Per això se’n va atipar, o potser li van 
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mancar ganes de buscar nous camins i noves dinàmiques a les seves classes. Va optar 

per marxar. Com que li havien dit que a adults s’estava més tranquil, ho va demanar. I 

amb els punts que tenia, li va ser fàcil aconseguir el trasllat. 

Ben aviat es va adonar que les coses no eren com li havien dit. L’educació d’adults 

també porta problemes i maldecaps. Per començar, només arribar al Saratoga, el 

professorat no la va rebre massa bé. De braços oberts, res de res. 

El claustre estava clarament conformat i francament enfrontat. Hi havia 7 o 8 

professors i professores que estaven al centre, pràcticament des del seu principi. Als 

altres professors del claustre no se’ls veia gaire. Feien les seves classes i se n’anaven. 

Així doncs, hi havia dos grups clarament posicionats. 

La Maria va pensar que els profes amb els quals va parlar es comportaven com si el 

centre fos casa seva. Hi passaven moltes hores. I sovint sentien el centre com si fos la 

seva propietat. Ella pensava que és lògic que et preparis les classes, però ja està. Si hi 

ha molta gent que vol aprendre castellà o català i no hi ha prou mestres és problema 

de l’Administració.   

Com que el centre és petit, als professors els toquen tasques que al centre del qual 

venia la Maria se n’encarregava altra gent. Això va fer que aviat va viure les primeres 

picabaralles entre els dos grups del professorat. N’hi havia que es negaven a fer res 

que no fossin les classes. I és clar, els altres es queixaven. Al centre hi ha molta més 

feina. Només posem per exemple l’atenció i l’orientació de les persones que vénen a 

buscar informació, i fins i tot feines de secretaria, contactar amb les entitats, 

l’Ajuntament, els alumnes adults que volen fer una associació, etc. etc. 

Si amb això no n’hi ha prou, va haver de sumar-hi les dificultats de les pròpies classes. 

De fet, mai havia estudiat res sobre l’aprenentatge de les persones adultes. Per això, el 

seu temps li va portar preparar materials i estratègies per millorar les seves classes. I a 

més a més també es va trobar amb problemes de disciplina pura i dura amb els 

alumnes del grup de joves que es preparen per a l’accés a les proves de Cicles 

Formatius, que tenen més ganes de gresca que d’estudiar. 

Total que el seu primer any va ser ben difícil. Fins i tot li van venir ganes de tornar a 

demanar per canviar. Però a poc a poc hi va anar entrant. Va veure clar que allò de 

marxar de secundària per deixar de tenir problemes no era ben bé així. Ans al contrari. 

Això sí, va anar descobrint que l’educació de persones adultes té la seva cosa, té el seu 

encant. 

En Sebas 

En Sebas va arribar al Saratoga el mateix any. També era professor de secundària, però 

encara ho és, perquè no ha deixat la seva feina a l’institut, i col·labora dues tardes al 
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Centre d’Adults. En Sebas feia dos anys que s’havia divorciat, i la veritat és que ara 

tenia molt més temps que abans. La seva filla, que ja és gran i va a la Universitat, passa 

més temps a casa del xicot que a casa seva. Per això en Sebas es va apuntar a donar 

classes de castellà per a estrangers. 

Des que va entrar al centre va tenir l’actitud d’ajudar en tot allò que pogués. El grup al 

que donava classe estava format sobretot per xinesos. Ell es va preocupar per conèixer 

coses de la Xina, conèixer cadascun dels alumnes i de seguida hi va connectar.  

No tenia formació específica d’educació d’adults, però no li va costar que les seves 

classes rutllessin i el grup de classe fos cada cop més cohesionat. Segurament la seva 

actitud va ser un element clau, però això sí, s’ho va haver de currar de valent.  

Com que és un bon esportista i a la seva edat no para de participar en curses i trials, 

ara ja és l’encarregat d’organitzar activitats esportives o lúdiques del centre. Prepara 

activitats adaptades a les diferents edats i condicions, que tenen molta participació. 

En Sebas i la Maria van arribar al centre amb una actitud ben diferent. Però amb poc 

temps, i perquè els dos s’han arromangat i hi han posat ganes i empenta, ara són dues 

peces clau del Saratoga. 

Sóc dona i tinc 23 anys 

Sóc dona i tinc 23 anys quan em contracten per fer de coordinadora dels cursos de 

llengua en una entitat. Sóc educadora social, especialitzada en educació d’adults. 

Titulació que, curiosament, no em permet treballar a escoles d’adults oficials. He 

treballat en molts llocs i en àmbits molt diferents (lleure, infància en risc, centres 

residencials, plans de desenvolupament comunitari, una escola d’adults, una 

associació de veïns...).  

Des que vaig començar a estudiar em vaig veure atreta per l’educació de persones 

adultes i per l’àmbit de la immigració. Després vaig conèixer el món associatiu i el 

treball comunitari, amb totes les seves variables i possibilitats. Doncs bé, la nova feina 

unifica tot això: immigració, treball comunitari i educació d’adults. És evident que la 

feina m’encanta i que començo amb il·lusió i ganes, però també és per a mi tot un 

repte. El projecte fa anys que funciona i té una dinàmica forta i consolidada. Les classes 

de llengua tenen la seva estructura i el seu funcionament, que ja em ve donat quan 

començo a treballar. He de coordinar un grup gran de voluntaris i voluntàries que fa 

anys que hi col·laboren.  

Després d’un temps d’observació, veig que la majoria de classes funcionen molt bé, 

però els criteris metodològics no acaben de coincidir amb els meus, que he anat 

contrastant amb els llocs on he treballat. Sempre he cregut, i encara ho crec, que 
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l’educació té un potencial enorme per canviar el món. Però perquè això sigui possible 

cal partir d’uns criteris i d’una metodologia que permeti i potenciï la transformació 

social. Per què ho dic això? Doncs segurament perquè he estudiat Freire i he vist la 

profunditat dels seus plantejaments i la coherència amb les aportacions de molts altres 

pedagogs, però també perquè crec que com a educadors i educadores hem de tenir 

aquest objectiu com a horitzó. Un horitzó llunyà i potser inassolible a gran escala que 

ens motiva per seguir caminant. Encara que el dia a dia ens obligui a preocupar-nos 

per altres coses, al final, la nostra actitud, els materials, la metodologia, la dinàmica, 

etc. ajudaran a fer possible o no aquesta transformació personal o col·lectiva. 

Però, com motivar al canvi? Com dir al grup de voluntàries i voluntaris, només arribar, 

que potser estaria millor fer-ho d’una altra manera? Faig observacions i suggereixo. 

M’agradaria que les classes d’aprenentatge de la llengua seguissin el model 

comunicatiu i les d’alfabetització el mètode de la paraula generadora i els grups 

interactius. Per què aquesta opció educativa? Doncs perquè, després de diferents 

experiències, penso que són les eines necessàries (d’entre les que conec) per assolir 

aquell objectiu de canvi i transformació que comentava abans. Però també crec que 

em queda molt per aprendre i que l’educació ha de ser dinàmica i adaptada al seu 

temps i al seu entorn.  

Ara bé, entenc que no tothom té al cap aquest objectiu ni aquestes formes de fer. Una 

professora de la universitat em va dir que les educadores tendim a repetir els models 

educatius (familiars i escolars) que hem viscut al llarg de la nostra vida, sobretot si no 

fem un esforç d’aprenentatge i d’introspecció per tal d’esforçar-nos per aplicar noves 

didàctiques i tècniques. Suposo que és per això que al principi m’és difícil motivar el 

canvi. Hi ha qui s'hi resisteix: “com faré la classe si cada alumne té una fitxa diferent?” 

“Si parlen a classe hi haurà molt de xivarri!” Començo a preparar materials. Fem 

formacions. Un expert en el tema avala aquests plantejaments. Em convenço a mi 

mateixa que vaig pel bon camí. Fem reunions i el canvi es comença a perfilar. Un dels 

voluntaris comenta: “abans no teníem mètode però teníem molt bona fe, ara tenim 

mètode però no el sabem fer servir.” Però a poc a poc el dominen, els materials i la 

metodologia. Coneixen Freire i s’adonen del potencial transformador que té 

l’alfabetització: “quan estàs a classe no te n’adones, però després, si penses que 

aprendre a llegir i a escriure li pot canviar la vida a una persona, veus que el que estem 

fent és quelcom revolucionari.” 

Tot i que fem reunions per grups i reunions d’avaluació al final de trimestre, el 

seguiment ha de ser continuat i és en els espais informals on podem extreure més 

informació, donar pautes, consells, compartir idees... Per exemple, la Núria sempre 

arriba abans i m’explica què farà aquell dia. A vegades jo li dono algun consell i ànims, 

perquè sempre diu que ella no en sap (i per experiència, cursets i intuïció en sap 
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molt!). Cadascú incorpora recursos de la seva motxilla d’experiències i la Núria 

reprodueix algunes de les activitats que fa als tallers de memòria a les classes de 

llengua. D’altres vegades porta propostes que jo acabo adoptant (com el dia que va 

portar CD amb cançons tradicionals). Fa uns dies estava una mica desanimada perquè 

aquest curs els alumnes sembla que no segueixen el ritme que ella voldria portar i 

molts han abandonat les classes. Es fa una pregunta clau, “què esperen els alumnes del 

curs? quines expectatives tenen?”. Guardo aquesta pregunta al calaix perquè és cert 

que no ho preguntem sovint això, de manera que adaptem els cursos a les nostres 

pròpies expectatives. Hauríem de fer un petit diagnòstic inicial a les aules per saber qui 

són els nostres alumnes, quins coneixements previs tenen, què volen estudiar i què 

esperen d’aquell curs. 

Val a dir que aquest trimestre tenim uns col·laboradors de luxe, la veritat! El Xavi feia 

les pràctiques de pedagogia el curs passat i es queda amb el grup d’acollida. L’Àngela 

feia les pràctiques d’educació social i també es queda amb aquest grup. L’Olga també 

és educadora i acompanyarà el Xavi. Va estar amb ell uns dies fent observació i van 

veure que hi havia moltes més possibilitats si entraven tots dos junts a classe. Després 

tenim la Maria José i la Fina, que tenen molta experiència perquè han fet classes 

d’espanyol durant molts anys a l’estranger. La Núria, la Laia, la Carme i l’Albert fa ja 

quatre anys que col·laboren a l’entitat. L’Enric i la Patrícia van començar l’any passat 

amb alfabetització i continuen aquest any...  

……… 

- A veure, quin nivell tenen els alumnes? – pregunta la Maria José abans d’entrar a 

classe. 

- Mira, aquest grup ja va fer 1r l’any passat, tenen un bon nivell i moltes ganes 

d’aprendre. Aquests 3 són italians, no han fet el curs abans, però ja saps que de 

seguida ho enganxen. La resta pot seguir bé el ritme per fer el 2n, però els primers dies 

de classe hauràs de temptejar una mica. 

- Però per què estan tots al mateix curs? 

- Perquè en principi haurien de passar tots els que van fer 1r el trimestre anterior, però 

no s’hi han apuntat tots, ha entrat gent nova i hem hagut d’ajuntar grups. 

- Però quin nivell tenen? 

- Nosaltres li diem 2n al que seria un A2 del Marc Comú Europeu. 

- I quants són? 

 - 25. 

- 25? Això és molt! Mai havia fet una classe amb tanta gent! 
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- Tranquil·la, normalment després el grup es redueix bastant, molts no poden seguir 

venint per problemes laborals, qüestions familiars,…. 

- I el material? 

- Comença amb això per fer una mica de repàs i després veurem si podem començar 

amb l’A2 d’aquesta editorial. 

- Per què feu servir aquest material? 

- Perquè és fàcil de trobar i de fotocopiar. Està bastant bé. Tot i que si tens alguna 

proposta serà benvinguda! 

- D’acord. El primer dia veuré quin nivell tenen i els preguntaré què volen estudiar. Si 

vols podem dividir el grup, jo puc venir un altre dia a fer classes. 

-Ja, això estaria molt bé, però l’aula està ocupada els altres dies. Només quedaria lliure 

divendres a les 7 de la tarda. 

- Bé, a veure com va avui. Ja t’enviaré un correu electrònic. 

 

Correu electrònic rebut de Maria José 

Los alumnos hacen una breve presentación de sí mismos. Todos coinciden en que 

quieren trabajar sobre verbos y gramàtica. 

Hacemos ejercicios fonéticos diferenciando el sonido /r/ del sonido /rr/. 

Se distingue entre presente y pasado. 

Se trabaja sobre un tiempo de pasado: el pretérito indefinido y se construyen frases. 

 

Correu electrònic enviat a la Maria José i a la Núria 

Perfecto, entonces te parece que prepare fotocopias del material de nivel A2? 

 

Correu electrònic rebut de Maria José 

No, no hagas fotocopias porque yo intentaré diseñar unos ejercicios fáciles que 

combinen verbos en tiempo de pasado y vocabulario, para que practiquen en parejas. 

En la primera clase han trabajado, pero lo han pasado mal, ahora se trata de que cojan 

confianza. 
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Correu electrònic enviat a la Maria José i la Núria  

Ok, me parece bien, pero Núria tiene que compartir el mismo material en las clases. En 

la clase de hoy hacemos el repaso que te enseñé. Ya la semana que viene podéis 

trabajar con el material que traigas. Nos vemos! 

……… 

Àngela, vine, que t’explicaré com ha quedat el grup d’acollida. Mira, s’hi han apuntat 

molts xinesos. Ja saps que de vegades, al principi, com a molts altres alumnes, els costa 

participar i demanen que repeteixis. El Baba, el Jian i l’Ana ja van fer aquest curs el 

trimestre passat, però repeteixen. El noi de Bangladesh hauria de fer alfabetització, 

però només pot venir a les tardes. Al grup d’acollida intentem fer activitats més orals 

perquè tothom pugui seguir el ritme, no ens basem tant en l’escriptura. Com sempre, 

hi ha una mica de tot, però segur que te’n surts. T’ho passaràs bé, a tu que t’agrada fer 

teatre!! 

 

Correu electrònic rebut de l’Àngela 

Hola!! El primer dia ha anat molt bé. Hem fet presentacions i hem repassat els 

números i l’abecedari, tot i que no estic segura que s’hi hagi d’insistir gaire. Vam 

repetir l'alfabet diversos cops, i de vegades em saltava alguna lletra (com si 

m'equivoqués) i ells m’anaven corregint. Hem rigut molt! Pel proper dia queda per fer 

el bingo. Ja em direu com queden els grups que faran el Xavi i l’Olga el dimecres. Una 

abraçada i que tingueu un bon dia! 

 

Correu electrònic enviat a l’Àngela 

No insisteixis en l’abecedari. Hi ha a qui li costa molt aprendre-se’l i se sent malament 

davant dels altres. Si et sembla, podem penjar un abecedari que es vegi bé a la classe i, 

quan calgui, hi fem referència. 

 

Correu electrònic rebut del Xavi 

Bon dia, 

La classe va anar molt bé, això és el que vam fer: 

- Assistència: 21. 

- Presentació: vam presentar-nos un a un (Me llamo...,Soy de...., Vivo en..., Tengo ... 

años).  



  
33 

- Presentació del curs: data de final de classes, tema certificats, normes bàsiques 

(escriure a llapis als llibres, no emportar-se'l a casa, etc.). 

- Petita prova de nivell: vam fer un dictat (el text de la pàgina 13, exercici 14). Amb això 

i les primeres impressions de la presentació ja tindré alguns elements pel treball en 

parelles i per fer grups segons els temes. 

- Exercicis 12 i 13 de la pàgina 13.  

Una pregunta: podem pujar el portàtil a classe?? 

A reveure! 

……… 

Les avaluacions finals també són molt importants, ens serveixen de cloenda i a la 

vegada ens permeten programar el següent curs. Amb els alumnes m’agrada fer 

alguna activitat que em permeti veure el seu aprenentatge durant el curs. Aquest 

trimestre, per exemple, hem fet una mena de concurs on havien de respondre 

preguntes sobre els diferents punts del temari. També em sembla molt interessant que 

els mateixos alumnes avaluïn el curs en tots els seus àmbits (dinàmica, materials, 

professors/es...). És bastant complicat fer aquesta avaluació quan els nivells de llengua 

són tan baixos, però sempre es pot trobar la manera de fer-ho. Últimament pregunto, 

primer de forma individual i després tots junts, què és el “que més t’ha agradat, que 

no t’ha agradat i què t’agradaria”. Correm el risc que diguin que tot els agrada per 

cortesia, però si anem estirant la corda sempre surt alguna crítica constructiva. Aquest 

és el moment en què aquells alumnes més “acadèmics” demanen més gramàtica i més 

verbs, quan ens hem esforçat a seguir una metodologia comunicativa que vagi més 

enllà de la conjugació repetitiva. D’altres alumnes, en canvi, diuen que no volen veure 

els verbs ni en pintura i, tot i que no han après les conjugacions de memòria, saben dir 

les estructures comunicatives correctament. A més, surten altres coses interessants: 

llegir articles del diari, fer dictats, llegir informació sobre el treball... Les dones, que ja 

tenen molta més confiança amb el grup i amb les professores han estat clares. Volen 

que cada classe segueixi la següent estructura: una introducció oral, exercicis de 

gramàtica, lectura i dictat. Tot plegat ens ajuda a fer-nos una idea de les expectatives 

dels alumnes i a contrastar-les amb la metodologia que creiem correcta, a millorar 

introduint nous recursos i formes de fer.  

Amb els formadors/es fem una reunió trimestral. D’aquesta manera ens coneixem tots 

i totes i ens adonem que tenim les mateixes realitats, dubtes i dificultats a l’aula. 

Aquells que tenen més experiència expliquen, per exemple, que és normal que baixi 

l’assistència al final i que el grup sigui heterogeni. A més, entre tots, busquem 

estratègies i alternatives per superar aquestes dificultats (fer grups, fomentar l’ajuda 

mútua, fer activitats molt diverses...). És un bon moment també per donar pautes 
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sobre la metodologia que es vol seguir. Quan algú diu, “el més important és que 

llegeixin” explico que també és molt important la part oral i que dins de l’aula s’han de 

practicar totes les habilitats, entendre, parlar, llegir i escriure, sempre adaptant-nos a 

com està el grup aquell dia. També és important fer activitats diferents orals, escrites, 

de gramàtica, de conversa, en grup, en parelles, amb material manipulatiu,.... Alguns 

aprofiten per fer demandes (llibres, diccionaris...) que es podran satisfer en funció dels 

recursos que tenim. D’alguna reunió surt una espurna que ens fa engegar un nou 

projecte: les parelles d’intercanvi d’idiomes. Al final, si més no, hauríem de tenir la 

sensació que formem part d’un equip que camina en la mateixa direcció pel mateix 

camí, cadascú amb les seves sabates i amb el seu bastó. 

Al final, els canvis es produeixen a poc a poc i sense que ens n'adonem. Hi ha dos 

exemples que em semblen molt representatius. El primer va succeir fa un temps, quan 

la coordinadora general del projecte va entrar en una classe d’alfabetització a buscar 

un alumne. Va haver de preguntar, “que no han vingut els professors?”, perquè no els 

veia. Estaven tan “amagats” entre els alumnes que no els havia reconegut. La mateixa 

voluntària que em deia, “com faré la classe si cadascú té una fitxa diferent?”, ara es 

mimetitza amb els alumnes per tal d’atendre les seves necessitats individuals i 

permetre que puguin seguir el seu propi ritme. El segon exemple va passar fa uns dies, 

a la darrera reunió del curs. Les professores del grup de dones em comenten que es 

volen reunir per programar el curs que ve. Volen seguir fent les xerrades de salut, 

d’educació, sortides... Però també volen introduir novetats, com per exemple, que un 

cop al mes la classe la faci una alumna sobre un tema que conegui, “perquè creiem que 

no aprofitem allò que elles saben i ens poden ensenyar a nosaltres”. Com deia Freire, 

es dilueixen les fronteres entre educador i educand.  

Però no només aquí es dilueixen les fronteres. Perquè he après molt dels voluntaris i 

voluntàries, col·laboradors i col·laboradores. I també he après molt dels alumnes 

(participants). M’han ensenyat a través de les seves demandes, de les seves preguntes, 

propostes, idees... Potser encara em podrien ensenyar molt més si els donés 

l’oportunitat i els mitjans per fer-ho. Perquè “tot està per fer i tot és possible”... 

En Pere, les normes són les normes 

En Pere treballa com a substitut a les llistes d’interinatge del Departament 

d’Ensenyament. Físic, de formació universitària. És un noi precís i amb molt 

coneixement científic. Li agraden els joves. “Tenen problemes amb la disciplina, però 

un cop marques els límits tot roda millor”. Des de fa un any, les llistes l’han destinat a 

una escola d’adults de la ciutat de Barcelona. No té cap formació prèvia en l’educació 

d’adults i no acaba d’acostumar-se al funcionament. “A vegades es generen problemes 
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a classe entre la gent gran i els més joves que no sé com gestionar. A l’institut les 

normes les veia més clares”.  

Li agrada transmetre el coneixement científic, però detesta perdre temps a gestionar 

conflictes a l’aula. “Les normes no són qüestionables. Les normes existeixen per 

tothom, i aquí els tractem com a nens”. En alguna ocasió jo li havia comentat que amb 

persones adultes la flexibilitat és necessària, ja que un adult té responsabilitats i 

complicacions en la vida diària. Quan tenim un grup jove, cal unes normes més rígides 

perquè els límits són importants, però amb un grup adult cal altes dosis de flexibilitat. 

De fet molts professors de l’escola decideixen les normes bàsiques de funcionament 

conjuntament amb els alumnes. És la manera que els alumnes agafin la responsabilitat. 

Tot i així, ell ho té clar: “si algú no compleix les normes, es queda fora. La vida és així, i 

quan abans ho aprenguin, millor”. Sovint discrepa d’alguns companys del claustre de 

l’escola. “Hi ha qui és massa permissiu per aconseguir que continuïn amb el curs. Jo 

prefereixo quedar-me només amb sis a classe, però assegurar-me que aquests sis 

aprenen. Al final m’aproven tots els que es queden”.   

És un professor estricte, sistemàtic i amb grans coneixements tècnics. “Vull que els 

meus alumnes aprenguin el màxim. Em prenc seriosament la meva professió i no baixo 

el llistó de coneixements perquè això sigui un GES”.  

Jo he intentat transmetre al Pere la nostra filosofia de l’escola. Personalment, dedico 

gran part del meu esforç docent a estimular i positivitzar l’autoestima dels aprenents. 

Amb una base real i ajustada. Però sempre positiva. Al llarg de la meva trajectòria, he 

comprovat que el principal límit per l’aprenentatge se’l posen els mateixos aprenents 

amb les idees incorporades de baixa autoestima i experiències passades de fracàs 

escolar. És per tant, imprescindible, potenciar aquest canvi de mirada envers 

l’aprenentatge. En aquest punt, m’ha estat molt difícil, però, fer-me entendre pel Pere. 

I de vegades observo com alguns alumnes fan un retrocés i tornen a deixar de veure 

allò que sí que saben fer i les seves potencialitats, quan el Pere els fa passar per la roda 

de les normes estrictes i l’alta exigència.  

Començar de nou: en Marc 

En Marc va acabar la carrera de filologia l’any 2004. Sempre havia tingut clar que es 

volia dedicar a la docència. Per aquest motiu, tot just l’any següent, es va matricular al 

CAP, el curs per obtenir el Certificat d’Aptitud Pedagògica, amb tota la il·lusió del món. 

Hi anava dos cops a la setmana, en horari de tarda. El curs consistia en un bloc sobre 

teoria de l’educació i en un altre bloc més pràctic, enfocat en l’ensenyament de la 

matèria sobre la qual es pretenia ser professor. A cada estudiant se’l derivava a un 

institut, coordinat per un tutor de pràctiques. A en Marc li va tocar un institut de la 
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part alta de Barcelona. Li van assignar una tutora de mitjana edat i va tenir tres 

companyes de grup, amb les quals s’havia de coordinar per dur a terme una única 

sessió on ells havien de ser els professors. La matèria que els va tocar va ser els 

dialectes catalans. Tot i ser únicament una sessió, van dedicar molts esforços a 

preparar el tema i a temporitzar les activitats. Van ser moltes les hores que s’hi van 

passar preparant un material didàctic nou i adaptat a l’alumnat que els havia tocat. En 

Marc havia de parlar dels dos blocs (oriental i occidental) en els quals es divideix la 

llengua catalana. El dia que havien de fer la sessió en Marc estava molt nerviós, però 

tan bon punt va començar els nervis van desaparèixer. Va tenir de temps uns vint 

minuts, i després va passar el relleu a les seves companyes. En acabar la tutora els va 

donar la seva opinió i van haver de presentar una memòria d’aquestes pràctiques.  

En Marc ja tenia el CAP. I ara, què? Sentia que no havia après prou com per ser capaç 

de resoldre totes les problemàtiques que poden sorgir en una aula i per portar el pes 

d’una classe. Pensava que hagués estat millor poder fer més sessions pràctiques i no 

pas tanta teoria. No obstant això, va començar a buscar feina en aquest sector. 

Després d’uns mesos, l’oportunitat li va venir d’una escola de secundària concertada 

de les afores de Barcelona. La il·lusió es barrejava amb els nervis. El primer any va ser 

molt dur i no sabia com fer-ho per tal de fer-se respectar. Es va topar amb alumnes 

amb necessitats educatives especials que ell no sabia com atendre per poder treure el 

100% del seu potencial. Va trobar-se amb alumnes totalment desmotivats, amb 

alumnes brillants, amb alumnes immigrats amb problemes per entendre’l. En 

definitiva, amb una casuística molt diversa. Per això, va haver de preparar molt 

material didàctic de diferents nivells i va haver d’adaptar també el sistema d’avaluació. 

En Marc va passar tres anys en aquesta escola, i durant aquest temps va compaginar la 

tasca en aquesta escola amb un nou repte: l’ensenyament a persones adultes. Quins 

dos móns tan diferents! Amb l’alumnat adult no tenia problemes de comportament, 

cosa que facilitava molt una part de la seva feina, encara que sí que se li feia encara 

més palès les diferències de nivell entre l’alumnat. Molts d’ells provenien d’altres 

països amb una mentalitat molt diferent, d’altres amb prou feines sabien llegir i 

escriure, d’altres tenien objectius enfocats en l’obtenció d’un títol més enllà de 

l’aprenentatge, etc. Com tot, els començament van ser durs i en Marc va trobar molt a 

faltar una formació més específica dins del CAP sobre l’ensenyament a adults, tot i que 

va assistir a nombrosos cursos per tal de millorar i d’aprendre més sobre aquest món 

que ha resultat ser la seva passió i, finalment, el seu mode de vida.  

Amb problemes de salut: l’Andreu 

L’Andreu tenia ganes de canviar…més que ganes, ho necessitava! Feia gairebé un any 

que estava de baixa, no podia suportar ni un segon més a aquells joves impertinents i 
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malcarats de 3r de l’ ESO. Havien acabat amb la seva salut física i mental. Se sentia 

abatut. 

Ara que es trobava millor el metge dels serveis territorials – segons ens va explicar - li 

havia recomanat que demanés una escola d’adults “Allà hi estaràs molt bé Andreu, allò 

és un altre món. Et donaré el reconeixement de Col·lectiu C, per la teva malaltia, i hi 

accediràs preferentment” . Ell no havia sentit a parlar mai en els 35 anys de docent que 

portava d’això del Col·lectiu C i poc sabia de què es feia a les escoles d’adults, però si 

els serveis territorials li aconsellaven devia ser un bon lloc. 

Va tornar a mirar els punts acumulats que tenia per veure si podia accedir a algun CFA 

proper a casa seva. Vaja, en tenia molts. Estar proper a la seixantena tenia aquests 

avantatges!, i seguint la normativa, l’article 25 li havien dit, ho tenia guanyat! Sense 

pensar-s’ho més ho va demanar. Era una nova possibilitat, i ell de mestre ja en sabia! 

Estava neguitós per la novetat, però també content per haver aconseguit la plaça que 

demanava, un lloc més tranquil. La seva primera sorpresa al setembre va ser que la 

seva especialitat cobria tot un àmbit, “el científic tecnològic”, i que havia d’entomar 

l’altra part de l’àmbit de les ciències que ell no dominava gens: Biologia, Física i 

Química... Quin embolic! Quin pal! Feia almenys 40 anys que no havia estudiat ni 

ensenyat biologies! i la física i la química mai no li havia agradat gens! I a més no 

tenien llibre!! Com s’ho faria? Aquell dossier .... sabria fer-lo? 

La segona sorpresa va ser veure un munt de “ninis” i “chonis” voltant per l’escola. Els 

tindria ell?  

La tercera va ser quan va entrar a l’aula. Sí, tenia els joves, poc més grans que aquells 

que l’havien posat fora de si, però també unes senyores d’uns 45 anys i un parell 

d’homes madurs d’entre 50 i 55 anys. Com s’ho faria? 

El primer dia va entrar posant lleis, plantejant normes estrictes. Tenia clar que no 

podia donar confiança a aquell públic. Els “alumnes” i les “alumnes” adultes van 

començar a queixar-se a la tutora del tracte desconfiat i com a criatures “No podeu 

sortir al lavabo”. “Si no aixequeu la mà no podeu parlar”.... El segon dia no va saber 

gestionar el temps, ni el ritme tan divers dels alumnes i la classe se li va començar a 

enfonsar. 

Durant la segona setmana ja li havien sorgit els primers conflictes manifestos a l’aula. 

Els adults més grans no entenien les explicacions que feia i van començar a queixar-se 

d’aquelles classes magistrals amb conceptes i exemples tan allunyats de la realitat. Els 

joves passaven d’ell i miraven el mòbil o xerraven entre ells. Algunes companyes del 

seu departament, que l’estaven assessorant en la part didàctica pròpia de 

l’aprenentatge adult, ja no sabien com explicar-li que es tractava de persones adultes, 

que sobretot els més grans tenien llibertat per anar al lavabo o sortir abans de classe si 
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tenien alguna necessitat sense haver d’explicar gaire per què marxaven, que els 

exemples o els llibres no podien ser infantils, que calia acceptar i partir de l’experiència 

de la gent, que s’havia de tenir “control” de l’assistència, però que les persones adultes 

tenen problemes familiars, laborals, o de salut que fa que no sempre puguin assistir a 

classe, que la diversitat a l’aula era normal, que... Ell aparentment seguia la línia 

metodològica del centre, però en entrar a l’aula era incapaç d’aplicar res del que 

havien comentat i retornava al seu model de l’escola primària i la secundària. 35 anys! 

Va començar a faltar alguns dies. Semblava que allò que li havia dit el metge dels 

serveis territorials no era cert. Ell no sabia com gestionar un grup tan heterogeni, amb 

tants ritmes diferents, amb tantes motivacions diverses, amb tants problemes 

emocionals i, fins i tot, mèdics....L’estava començant a superar la situació. El 

comportament de la majoria dels adults era respectuós cap a ell, però percebia en les 

cares que no el comprenien i que el donaven per impossible. Potser el seu propi caos 

mental, la seva depressió o el que signifiqués el diagnòstic psiquiàtric que li havien 

donat, se li havia tornat a manifestar des de feia dies...Les nits d’insomni i els dies 

tèrbols es traspuaven en les seves frases inconnexes, en els seus exemples confusos.... 

Després d’un parell de mesos la situació es va convertir en insostenible. La mirada 

perduda, el caminar lent i amb aturades estranyes.....plantejava interrogants en els 

alumnes que es preguntaven: “què li passa?” 

Un bon matí no va tornar... De nou enfrontar-se a la gent l’havia bloquejat, havia 

despertat els seus fantasmes! Potser si algú li hagués dit on anava, què es trobaria, si 

l’haguessin preparat.... Potser si li haguessin donat una tasca més administrativa....ara 

el seu cap estaria més clar ! 

D’ençà uns anys als centres de formació de persones adultes estan arribant 

professionals “catalogats” com a “col·lectiu C”, que són professorat funcionari al qual 

s’ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix una llei de 1995 de prevenció de 

riscos laborals. Segons l’article 25 d’aquesta llei els treballadors no han d’ocupar 

aquells llocs de treball que a causa de les seves característiques personals “puguin ells 

com els altres treballadors i altres persones relacionades amb l’empresa exposar-se a 

situacions de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions 

transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels llocs de treball 

respectiu”.  

Normalment són professors o professores als quals se’ls ha diagnosticat algun 

problema psíquic o psiquiàtric (els casos de discapacitats físiques o sensorials tenen 

fàcil o millor encaix). Però en el primer cas, les baixes freqüents per malaltia, els 

comportaments que externament es consideren o són objectivament estranys, les 

dificultats per gestionar una aula de primària o secundària, les queixes continuades de 

les mares, dels pares i, sobretot, de les AMPA a la inspecció, però, per una altra banda, 
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les dificultats de l’estructura funcionarial per donar-los tasques administratives o de 

suport paral·leles a l’aula, a vegades les inèrcies corporatives o les resistències del 

sistema sanitari o dels propis interessats a obtenir la llarga malaltia, fa que sovint se’ls 

recomani anar a una escola d’adults, aprofitant les normatives o resolucions que els 

afavoreixen en igualtat de condicions.  

Respon aquesta situació a la imatge que alguns sectors tenen, fins i tot entre els 

professionals i dins de la pròpia administració educativa, que la formació de persones 

adultes és un lloc on les exigències de tota mena són menors. No s’és conscient que als 

centres de formació de persones adultes hi són presents els col·lectius de joves tot just 

sortits del sistema educatiu, encara desganats educativament, sota la pressió dels 

pares molts d’ells, i sense haver fet el canvi psicosocial que els fa conscients de la 

necessitat de la formació o, si més no, d’uns coneixements i titulacions inicials. Que 

alhora hi ha persones madures que ja que hi dediquen temps i esforços tenen urgència 

per aprendre i exigeixen qualitat en l’ensenyament i un tracte de comprensió davant 

les demandes inexcusables de la seva vida laboral, familiar o social. D’alguns 

participants que pertanyen a sectors amb risc d’exclusió, que demana inconscientment 

una atenció educativa més enllà de la mera instrucció. De moltes persones adultes que 

tenen la sensació i a vegades el convenciment poc real de les seves dificultats per 

aprendre pel fet de no ser ja tan joves, i a les quals se’ls ha de saber mostrar i 

desvetllar les seves capacitats i competències permanents i adquirides. De la barreja 

de nivells d’instrucció i de coneixements diversos que les trajectòries vitals tan 

diferents es donen en una mateixa aula i que requereix per part del professorat 

preparació específica i una sensibilitat acusada per conduir una classe. 

En alguns centres d’adults la presència d’aquest “col·lectiu C” representa un terç o més 

del professorat de forma simultània o continuada, fent força inviable un projecte 

educatiu que doni resposta a les necessitats de l’entorn. A les reunions de professorat 

dels centres de formació d’adults hi ha una consciència clara, unes queixes soterrades 

o explícites que les escoles d’adults no són la solució per aquest tipus de persones 

malaltisses!  

A l’escola de l’Andreu lamentaven la situació! Entenien les necessitats de les persones 

malaltes. El que demanaven és que almenys no hi hagués una concentració en els 

centres d'adults. Veien per experiència que aquesta no era la solució per a la salut 

d’aquest col·lectiu. Un darrere l’altre tornaven a agafar la baixa sine die.  
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La Laura, una mestra que estima la seva professió, reflexiona sobre la 

formació d'adults i les relacions institucionals 

Als inicis de 1980, en plena transició democràtica, tothom era conscient que 

començava una nova etapa. Era necessari fer una aposta forta cap a la formació de la 

ciutadania i molt especialment l’adulta. No podíem oblidar que un percentatge 

important de la població no havia tingut accés a l’ensenyament en el seu moment, o si 

més no, havia estat molt precària. Per això, ja en dècades anteriors, moltes entitats --

sindicats, ateneus, parròquies, associacions de veïns-- i un munt de voluntaris van 

buscar espais per poder impartir classes en horari nocturn a moltes persones. Aquests 

llocs, la majoria molt precaris, sense serveis adequats i amb manca d’espais, no tenien 

una ubicació pròpia i exclusiva per a la docència sinó que en molts casos eren 

compartits i són els que ens vam trobar la meva generació quan ens iniciàvem en la 

docència. 

S’impartien classes en locals, en els baixos d’un edifici, es compartien aules d’escoles 

de nens de primària a partir de les cinc de la tarda quan aquests marxaven. Sempre 

depenent d’un espai disponible al barri o al municipi. En moltes ocasions cada curs 

escolar començava en un lloc diferent depenent de les disponibilitats d’espais. Alhora 

també hi havia una manca de professorat per cobrir la demanda del moment i pocs 

recursos de suport per a tasques administratives i de consergeria. Hi havia un buit legal 

molt important que digués quines eren les competències que havia d’assumir 

l’administració local i quines l’autonòmica. Aquesta indefinició va fer que molts 

professionals haguéssim de patir les conseqüències fins a tal punt que en algunes 

ocasions es van arraconar les iniciatives progressistes dels claustres i l'administració no 

va tenir mai cap pressa per resoldre els problemes de fons. Així doncs, depenia molt de 

la sensibilitat de l’equip de govern municipal i autonòmic perquè aquestes necessitats 

bàsiques estiguessin més o menys cobertes. 

Va haver-hi molts ajuntaments que a l’inici d'aquesta època van sufragar durant anys 

les despeses de contractació de professorat per ampliar la plantilla dels claustres, a 

vegades fins i tot al 100%, alhora que oferien espais i recursos per impartir la docència. 

Així també va haver-hi claustres amb plantilles de professors dependents de 

l'ajuntament i de la Generalitat alhora. Per aquest motiu, el mapa d’escoles d’adults a 

Catalunya no era equilibrat segons les necessitats de la població i del territori ni 

tampoc va tenir la mateixa intensitat i implantació, sinó que va ser qüestió de les 

sensibilitats respectives dels municipis, de la Generalitat o de les persones concretes 

responsables en una o altra institució.  

Aquestes situacions han estat, potser, un dels greus problemes que hem arrossegat, 

hem patit durant molts anys, fins i tot encara existeixen a l’actualitat, i que hem hagut 

de fer front els mestres que treballem a les escoles d’adults i, d’una manera una mica 
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especial, els coordinadors o equips directius. Hem gastat moltes energies per 

reivindicar espais dignes on poder impartir les classes, així com també aconseguir 

ampliació de plantilla i recursos. Alhora també hem hagut de transmetre i conscienciar 

els representats polítics municipals de la necessitat de la formació d’adults i que 

aquesta ha estat i serà molt necessària per a la ciutadania, per a la millora del seu 

benestar, no només acadèmic sinó professional i personal. Fer-los entendre que no 

només és important l’aportació econòmica vers les escoles (quan la fan), sinó també el 

reconeixement públic amb fets. Fer-los entendre que els mestres treballàvem pel 

municipi, barri, ciutat..., que som una eina fonamental per ajudar a la cohesió social i al 

benestar de la ciutadania. 

La formació d’adults no ha de tenir un tracte inferior a qualsevol oferta d’ensenyament 

que es proposi o s’ofereixi al municipi o ciutat. Si volem que augmenti el nivell 

d’instrucció i cultural de la població i que aquesta tingui igualtat d’oportunitats, es 

recicli en aquells temes incomplerts, que conegui la cultura i la llengua del país, s’obri a 

l’aprenentatge d’idiomes nous i també a la informàtica hem d’apostar valentament i 

fortament per la formació al llarg de la vida. És una eina fonamental per al benestar i la 

llibertat de les persones. Aquest missatge des de fa molts anys l’hem transmès des dels 

centres i les aules de formació d’adults als representats autonòmics i municipals, 

sobretot a aquests darrers, que són els que hem tingut més a prop. No sempre hem 

rebut la mateixa atenció i sensibilitat i reitero novament: hem gastat moltes energies.  

L’atzar va voler que m’estrenés treballant en una escola d’adults de l'entorn de 

Barcelona i mai m’hauria imaginat que arribaria fins avui dedicant-me a aquest món. 

L’inici no va ser gaire fàcil perquè mai m’havien parlat a la carrera què volia dir 

treballar a l’àmbit de la formació d’adults. Aquell mateix curs ja vaig començar a 

reciclar-me en cursos específics sobre aprenentatge d’adults, psicologia, mètodes 

didàctics ..., i fins i tot un postgrau sobre el tema. Gràcies a això vaig fer una immersió 

ràpida i efectiva per treballar amb persones adultes, sobretot per aprendre aspectes 

psicològics per intentar fer la feina amb coherència i atendre adequadament la 

diversitat que teníem a l’escola. En aquests cursos ens trobàvem molts mestres en la 

mateixa situació i amb les mateixes inquietuds i problemes. El que no constava en el 

programa de formació ni tampoc en els continguts de la carrera era cap ressenya de 

com havíem de conviure i coordinar-nos plegats amb l’administració, tant autonòmica 

com municipal, sobretot aquesta darrera, ja que és la que tenim més a l'abast. 

Pel que fa a l’administració autonòmica durant tots aquests anys hem viscut canvis de 

governs i de conselleries (C. d’Educació, C. de Benestar Social i Família, C. 

d’Ensenyament...), i diferents maneres d’orientar i entendre la formació d’adults. Hi ha 

hagut canvis de lleis, de normes, de continguts curriculars ..., i per tant una adaptació 

contínua per part de les escoles.  
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Pel que fa a l’administració local del poble on treballo, també hem viscut canvis de 

govern que han afectat més directament els centres, sobretot en referència a la 

sensibilitat i tractament vers la formació d’adults. Com ja he fet esment abans no a 

tots els equips de govern municipal hi ha hagut aquesta atenció vers les escoles 

d’adults, a vegades d’una manera superficial sí que han aportat econòmicament 

alguna partida pressupostaria, però ha mancat allò essencial i és creure que la 

formació de les persones adultes al llarg de la vida és fonamental per al benestar de 

l’individu i de la societat.  

Des de serveis socials i àmbit sanitari ens deriven al centre persones amb problemes 

com a teràpia (“vés a l’escola d’adults que t’anirà bé per sortir de la rutina, per 

relacionar-te”,diuen alguns), als de la “renda mínima d'inserció”, als PIRMI, se´ls posa 

l'assistència a l'escola d'adults com a contraprestació a la paga mensual; des de centres 

educatius aconsellen a alumnes que vinguin a finalitzar els mòduls o a treure’s el 

Graduat en Educació Secundària (“no t'amoïnis si no aproves, sempre podràs anar a 

una escola d'adults”); des de l’atenció a la diversitat i acollida de nouvinguts (“a 

l’escola d’adults podràs trobar cursos d’alfabetització, o de castellà i català “). 

Els pares acompanyen els seus fills adolescents a matricular-se als centres perquè 

creuen que així els fills podran acabar els estudis que arrosseguen, però no saben que 

aquests han de madurar i veure la necessitat d’estudiar i esforçar-se per aconseguir 

allò que no han fet en l’etapa d’escolaritat obligatòria. 

Hi ha un estereotip creat sobre la formació d’adults a la societat, i lamentablement a 

l’administració educativa, i fins i tot dins del mateix col·lectiu de mestres i professors: 

hi ha gent que creu que la tasca que fem a les escoles és superficial, que no treballem 

gaire, que no és feixuga perquè no tenim problemes de disciplina amb l’alumnat, que 

és una feina relaxada, i d’anar fent ...  

Alguns professionals de primària i secundària volen passar els seus darrers anys de 

docència als centres d’adults pensant que seran tranquils i sense gaire estrès. Doncs us 

asseguro que d’això res de res. A vegades han arribat als centres companys d’instituts 

o escoles de primària i els ha costat molt adaptar-se a la vida quotidiana d’un centre de 

formació d’adults. Vénen amb esquemes de treball i organització que són totalment 

diferents. El/la mestre de l’escola d’adults ha de ser molt versàtil, poder impartir 

diferents matèries no sempre de la seva especialitat, comprendre la casuística de 

l’alumnat adult i, quan cal, marcar uns rols de comportament i convivència. En moltes 

ocasions treballem sense llibres de text i confeccionem els materials en funció de les 

necessitats de l’alumnat. Per aquest motiu també he de dir que la reivindicació des de 

fa molts anys de l’especificitat de la formació d’adults és molt necessària i impres-

cindible per aconseguir els objectius essencials i bàsics de la formació de les persones 

al llarg de la vida.  
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Per concloure vull dir que quan un tema tan important te’l creus profundament, 

estimes la professió i veus els resultats al llarg dels anys (concretament 30 d'ençà que 

vaig començar) faig una valoració molt positiva de tot el camí personal fet i sobretot 

perquè estic treballant per a les persones, per al seu benestar i creixement personal. 

Però no hem d'abaixar la guàrdia perquè encara hi ha molt per fer, ja que encara hi ha 

molts centres amb mancances, i també ens veiem obligats a seguir demostrant a les 

administracions la rellevància de la formació de les persones al llarg de la vida. 
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Breu ressenya profesional del grup de treball i de les 

col·laboracions 

Xavier Aranda Nicolas 

Des del 1991 està vinculat a la formació d’adults en centres penitenciaris. Actualment 

és director docent i professor al CFA Jacint Verdaguer de la presó Model de Barcelona i 

professor associat al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la 

Universitat de Barcelona. 

Mònica Díaz García 

Dissenyadora Gràfica i Mestra d’Educació Primària. Des del 2003 vinculada a 

associacions de formació d’adults, com a treballadora i com a col·laboradora, a 

l’Associació Cultura Viva i al Col·lectiu Suma de Sant Boi de Llobregat. 

Marta Ferrer i Puente  

Docent vinculada al món de la formació de persones adultes des de l’any 2000. Cap 

d’estudis del CFA La Concòrdia (Sabadell). Professora convidada en el “Màster de 

Formació de Persones Adultes” UAB-UB els cursos 2008-09/ 2009-2010.  Ha estat 

professora associada a la UAB en l’assignatura “Contextos educatius” dins el marc de 

Formació Bàsica Compartida. 

Alfons Formariz Poza 

Mestre d’educació de persones adultes. Professor de l'assignatura “Alfabetització i Educació 

Bàsica d'Adults”, a la Diplomatura d’Educació Social de la URL (1993-1996) i de les assignatures 

“Educació d'Adults” i “Formació Permanent” a la UB (1996-2006). Secretari del Consell 

Assessor de Formació de Persones Adultes de la Generalitat de Catalunya (1993-2007). 

Col·laborador d’EICA i de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de 9 Barris Acull . 

Marta Martínez Ripoll  

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diploma 

de capacitació de professora d’espanyol per a estrangers a International House 

Barcelona. Curs de postgrau Educació i Immigració per la UOC. Treballa al Consorci per 

a la Normalització Lingüística de Barcelona. També ha treballat en escoles de 

secundària i en la correcció i traducció de textos orals i escrits. 

Bep Masdeu Asperó 

Mestre d’educació de persones adultes, ha impartit els crèdits de "Sociologia de 

l'educació" i "Alfabetització i educació de persones adultes" a la Universitat de 
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Barcelona, ha estat director de l'IES Llobregat de l'Hospitalet de Llobregat i ha 

participat com a ponent en cursos de formació dels equips directius dels centres de 

secundària. Col·laborador d’EICA. 

Natalia Núñez Gimeno 

Llicenciada en Ciències Ambientals. Màster en Formació de Persones Adultes (UAB-

UB). Ha estat col·laboradora a EICA, al CFA La Concòrdia (Sabadell) i al programa de 

formació a persones preses de Can Brians. Ha treballat de professora d’adults a 

l’escola Maria Saus de Canet de Mar. 

Isis Sainz Planas 

Diplomada en educació social, especialitzada en educació d’adults. Ha treballat i 

col·labora a l’Escola d’Adults de la Verneda, així com en d’altres entitats i projectes 

d’acció social i de desenvolupament comunitari. Actualment coordina els cursos de 

llengua d’Apropem-nos. 

Mª Isabel Soler Garcés 

Diplomada UAB Mestre de Primària. Postgrau en Formació d'Adults UAB. Membre de 
la Junta Central de Directors de Catalunya de Formació d'Adults. Treballa des de 1983 
en la Formació d'Adults i des de 1990 forma part de l'equip directiu del CFA La Llagosta 
amb el càrrec de directora. 

Carme Vila Morera 

Treballadora social a l’IReS (Fundació Institut de Reinserció Social) i a l'Intress (Institut 

de Treball Social i Serveis Socials). Anteriorment havia treballat durant deu anys com a  

Treballadora Social  Residencial a Rimbleton House i al “Older People’s Service” de 

Glenrothes, Escòcia (RU), depenents de l'àrea de Treball Social de Fife Council. 

Actualment col·labora al Centre Cívic “Can Basté” fent classes, dins de la Xarxa 

d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris Acull. 

 


