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PROPOSTES PER A LA MILLORA EDUCATIVA

AL BARRI DE LA MINA
Natividad Jiménez Serradilla
Unioersitat de Barcelona

RESUM
E1 barri de la Mina es caracterirza per 1a seva gran problem)tica social, generada pe1
fet de concentrar un eievat nombre de persones en situació de desavantatge social i económic i per la fractura social que existeix en el seu interior. Quan aquesta fractura social
es trasllada ais centres educatius provoca problemes de convivéncia, i part de la població
abandona els centres pedagógics de1 barri. A1 1larg de més de trenta anys d'existéncia,
s'han establert molts plans de millora per al barri sense éxit, ja sigui per 1a manca de pressupost o per la falta d'una visió global que permeti incidir en 1es veritables causes de 1a
problemitica. Actualment, s'ha constitult el Consorci del Barri de la Mina per aconseguir
millorar les condicions d'aquesta zonaurbana, de manera que l'autora considera que ara
és un bon moment per replantejar e1 problema i formular algunes propostes d'actuació
des d'una perspectiva pedagógica. En aquest sentit, es dibuixen línies d'acció de carácter
general per a ia millora educativa del barri de la Mina i altres accions més puntuals per
donar suport a1 seu institut d'educació secundiria. Així, es descriu el context, s'ar,alttza el
concepte d'educació i d'escola del qual es parteix i s'estudien 1es causes de l'escassa valoració de l'escolarització per part de molts joves d'aquest barri.
PaReuI-ns cr-au: igualtat d'oportunitats, diferéncia cultural, entorn escolar, entorn
social, barri de 1a Mina.

EDUCAIION
IN THE NEIGHBOURHOOD OF LA MINA
PROPOSALS TO IMPROVE

ABSTRACT
The neighbourhood of La Mina is characterised by its social difficulties, caused by
the fact that a large number of socially and economically disadvantaged individuals are
concentrated there and due to the social fragmentation that exists in the neighbourhood.
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\ü/hen this social fragmentation is transferred to the educational centres
it makes coexistence conflictive and a sector of the population leaves the neighbourhood's educatio:
centres. Over the past 30 years, many improvement plans have been put in place bu:
without success either due to a lack of financing or to an insufficiently global vision tha:
would allow the true causes of the difficulties to be tackled. Currentl¡ the La Min¿
Neighbourhood Consortium has been set up to improve conditions in this urban are¿
and as a result the author feels that now is a good time to reassess the problems ani
devise actions from a pedagogic perspective. To this end, general acrion plans are dra$':,
up for the improvement of education in the neighbourhood of La Mina and orher mor:
specific action plans are devised to provide support to rhe secondary school. To sum up.
the conlext is described, the concept of education and school that is applied is analysei
and the causes of the poor assessmenr of schooling made on behalf of many young pecple in this neighbourhood is studied.
K¡y v¡oRos: equal opportunities, cultural differences, school environment, social

environment, La Mina neighbourhood.
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2.1.1.

El barri de la Mina es caracreritza per laseva gran problemática social, generada pel fet de concentrar un elevat nombre de persones en situació de desavantatge social i económic i per la fractura culrural i social que hi ha en el seu interior.
Aquest desavantatge i el tractament inadequat de la diferéncia cultural inrerna

politar:
una gr.:

res internes, peró que ajuden poc a resoldre la problemática del barri. Per a aixó
són necessáries mesures que permetin compensar el desavantatge económic dels
seus habitants i recompondre la fractura social interna. Afrontar aquesta situació és una qüestió fonamental de justícia social.
En els més de trenta anys d'existéncia del barri s'han formulat molts plans
de millora sense gaire éxit, a causa de la falta de pressupost o d'una visió global
que permeti incidir en les veritables causes de la problemática. Actualment, s'ha

constituít el Consorci del Barri de la Mina per aconseguir millorar les condicions del barri. Per aixó considero que és un bon moment per reflexionar i
330
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dificulten una real igualtat d'oportunitats per a tors i una convivéncia positiva.
Al barri de la Mina hi conviuen grups molt diversos, quant a la seva percepció de l'escolarització, i el rractamenr inadequat d'aquesta diversitat suposa un
obstacle per a tots. La conseqüéncia és una conflictivitat que provoca que parr
de la població abandoni els centres educatius del barri. Altrament, aquesra situació dificulta que els centres puguin dur a rerme Ia seva funció educativa. Des
dels centres educatius es duen a terme accions que van aconseguint ientes millo-
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PROPOSTES PER A LA MILLORA

EDUCMIVA AL BARRI DE LA MINA

apuntar algunes propostes des d'una perspectiva pedagógica, basades en la meva
experiéncia professional i, sobreror, en el coneixemenr de la particularitat del
barri que em dóna el fet d'haver-hi crescut.
En aquest treball faré unes proposres generals per ala millora educativa al
barri de la Mina i de suport a f institut de secund)ri a. Per a aixó descriuré el context, reflexionaré sobre el concepte d'educació i d'escola del qual es parteix i analhzaré les causes de l'escassa valoració de l'escolarització per part de molts joves
de1 barri. Tot aixó, a partir de la própia experiéncia personal i professional al
barri i a f institut, el suport documental i bibliográfic i el contrast amb alguns
professionals de I'educació de I'IES Fdrum 2004 (abans IES La Mina).

2, ANALISI

DEL CONTEXT, DE LA FINALITAT DE LEDUCACIÓ I
DE LA PERCEPCIÓ ON, L'ESCOLARITZACÍÓ

2.1. CoNrExt socrAl I rNsTrrucroNAr.
2.1.1. Context

social

El barri de la Mina de Sant Adriá de Besós está situat dins de l'área metropolitana de Barcelona i en constirueix una de les zones més desfavorides i amb
una gran probiem)tica social. Aquesta problem)tica social neix amb el barri, en
agrupar en un espai reduit un gran nombre de persones desfavorides econdmicament i diferents culturalment.l
A f interior del barri de la Mina es va produir un distanciamenr, en concentrar-se grups poblacionals culturalment diferents sense 1a suficient acció
social dirigida a Ia integració de tors, per Ia qual cosa aquesr distanciament va
augmentar fins a convertir-se en una aut¿ntica fractura social.2 D'entrada es
va produir lafractura entre els que mantenien vincles socials i culturals amb la
resta de la societat, estudiant o treballant fora del barri
paios-, i els que es van aillar o es van refugiar a I'interior-majorit)riament
d'un barri que els

1. Entre els anys 1973 i 1974 s'acaba l'ocupació dels pisos. El barri ocupa 17 hectirees i la
població era de 15.133 habitants, la qual cosa convertia la Mina en un dels barris més densos de
Catalunya. Lapoblació d'étnia gitana suposava un25 oA del tot¿I, fet que significava una de les concentracions gitanes més grans d'Europa. Font: Pt,qr,qponua o'ENtttats I VEINS DE LA MINA (2006).
2. Podríem considerar que existeix {ractura social quan la realitat esti formada per grups
socials desiguals, amb interessos desiguals i amb estils de vida diferents, i aquesta desigualtat, per
falta d'un tractament adequat, dificuka el ple desenvolupament d'un dels grups (el grup en qüestió
pot ser diferent en cada situació) i es converteix en un desavantatge social per a tots.
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no homogeni amb un percentatge elevat de giservia de protecció
-grup
ranos.3 És a dir, entre els que percebien que tenien possibilitats de competir en
la lluita per un lloc en la societat i els que, en percebre aquesta meta com a
molt llunyana o aliena a ells, desistien d'intentar-ho. Aquesta situació, al costat
de les insuficients mesures socials, va fer que s'entrés en un procés de continu
deteriorament i de conflictivitat que empenyia cap a l'enfrontament, el descens
col'lectiu i l'assistencialisme (Bourdieu, 1999).El barri va patir un procés de
degradació comunit)ria amb preséncia d'activitats incíviques i delictives que
van suposar una gran estigmatització per a tots. Entre la població, la problemática del barri de la Mina es va reflectir en una sensació generalitzada de discriminació, estigmatització social, autoconcepte social negatiu, falta d'ideals
socials i una actitud de passivitat que produia unes relacions veinals i escolars
conflictives. Tot aixó es va convertir en una llosa que dificultava l'ascens sociai
i provocava 1'aparició d'un autoconcepte social negatiu.
Des de l'inici, les administracions, davant d'una situació que les desbordava, inicien una série de plans per reconduir-la, sense gaire éxit.a Actualment,
s'está produint una transformació social i urbanística del barri que pretén la
superació dels déficits histórics, per alaqual cosa s'ha constituit el Consorci del

Barri de la Mina.5

2.1.2. Context institwcional de I'IES Fórwm

2004

I- institut del barri de la Mina (IES Fórum 2004, abans IES La Mina) és un
centre d'atenció educativa preferent (CAEP).6 Acull majorit)riament els joves

3. Inicialment, es podria identificar la població amb més vincles socials amb la població paia
la població menys integrada amb la població gitana, i possiblement 1a majoria de les vegades sigui
així. Tanmateix, conside¡o que hi ha població dels dos gruPs en les dues situacions'
4. En els anys nriranta es van aprovar el Pla Especial per a1 Barri de la Mina i e1 Pla d'Urgéncia de la Mina. En els anys norenta es van aprovar e1 Pla del Marge Dret del Riu Besós, el Conveni
Marc amb Benestar Social i 1a Proposta d'Actuació del Barri de 1a Mina. Font: PL.qraEoRMA DE
ENro,qo¡s v VtctNos DE LA MINA (2006).
5. L'i de setembre de 2000 es va constituir el Consorci del Barri de la Mina, que respon a 1a
voluntat de diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Aiuntament de Sant Adrii de Besós,
Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) d'aconseguir, de manera progressiva_i_en un
període de deu anys, una millora substancial al barri de la Mina. Actualment, el Consorci del Barri
áe la Mina esti duent a terme el Pla de Transformació del Barri de 1a Mina 2000-2010.
6. Aquesta qualificació comporta el reconeixement que en l'entorn hi ha una problem)tica
social, la promoció á'accio.rs de carácter compensatori orientades a una igualtat educativa i la provi
sió de1s ri"rr.ro, económics necessa¡is. Peró si els recursos no són suficients i els objectius no es
compleixen, es pot convertir en una etiqueta estigmatitzadora que no aiuda el centre.

i
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de la població més desfavorida del barri, que a més solen coincidir amb els que
més conflictives.
-..ryi valoren l'escolarització i, per aixó, presenten conductes
socialment i
adaptada
Aixó, lentament, motiva el rebuig de la població més
Aquesta
guetitza_barris.T
1'éxode d'un gran nombre d'alumnes a centres d'altres
social,
la
fractura
de
reflex
és
un
ció, que impáeix o dificulta la tasca educativa,
a
terme
es
duen
l'institut
Des
de
qrr. ár desplaga a I'interior del centre educatiu.

accions pér solucionar aquesta situació i lentament es va millorant, peró és
necessari fer accions de suport des d'altres institucions.
Normalment els alumnes procedeixen de les escoles de primária adscrites a
l'institut. Provenen de famílies que accepten l'escola del barri per als seus fills i
que no necessiten sortir d'ell pei satisfer les seves expectatives. Amb tot, moltes
famílies no confien en l'escoláritzaci6 com un instrument per a la integració i e1
progrés, sinó que la veuen com una obligació que han de complir. A més, els
.roiJ, ,qrett, ádrt comencen a sentir que ja poden prendre decisions, i una d'elles será la seva adscripció al sistema educatiu o no.

Malgrat haver rom)s escolaritzats gran part de la seva vida, hi ha algu-ns
hábits esóolars no assumits. Alguns dels que troben més dificultats per arrelar
podrien ser el compliment dels temPs, I'assisténcia regular, 1a correcta actirud a
la ciasse i el respecte pel materiai i 1es instal'lacions del centre escolar.
Fet i fet,.f..nt.. educatiu es configura com un lloc de trobada en el qual es
reflecteixen les formes de relació entre els habitants del barri. Així, per a la formació dels rols que assumeixen els joves, a més de 1es característiques personals
de cada ,.r, t"rrbé influeix el ro1 que la família rePresenta al barri. L'autoritat

persones concretes- contrasta
-ostentada Per
per persones segons e1
universaiista en f institut

patriarcal d'algunes famílies

amb la .o.r..piió
-ostentada
que
- representen.
E; general, les activitats escolars més valorades són les que responen a1s
seus inteiessos, reforcen la seva identitat i proporcionen gratificacions. Altres condicionants que influeixen en la valoració de les activitats són 1'actualitat dels
continguts, é1 ilo. on es desenvolupen o que siguin obligatdries o voluntáries.
La problemática social que es reflecteix en f institut fa que alguns el percebin codun lloc que limita lei seves oportunitats, de manera que s'aparten. d'ell i
l'abandonen per acudir a altres centres. D'altres poden arribar a percebre l'esco-

7. Segons el Prolecte Educatiu de Sant Adrii de Besós (PESAB), la població del barri de la
Mina era d"b.Azs persones l'any 2004 (extraoficialment es calcula que podria arribar a 1es 15.000).
El24 % de la població té merrys áe serze anys (de 1.638 a 3.600, segons si es calcula amb les dades oficials o no oficials). El mateix an¡ el total de matriculats als centres educatius del barri era de 564 alumnes (350 a primária i 214 a secund)ria). Aquestes dades demostren que un elevat nombre de nens
i joves acudeixen

a centres educatius

d'altres barris.
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la com un lloc de qüestionament del seu mode de vida. Aquesta realitat fa que
l'institut del barri de la Mina es caracteritzi per presentar uns niveil s alts áe con-

flictioitat, absentisrne i malestar docent.

2.I.2.1. Conflictivitat
La confiictivitat es tradueix en fets violents concrets que poden adquirir
infinitat de formes: actes disruptius que suposen la impossibilitat d'instruir per
part del professor; violéncia que ocasiona dany físic, verbal o psicológic; vandalisme quan la violéncia indirecta va dirigida cap a un objecte; robatoris de petits
estris, o assisténcia a l'escola de joves aliens al centre. En realitat, la conflictivitat
és impredictible i en ocasions desproporcionada. Els docents hi fan front i aconsegueixen controlar ia situació; tanmateix, una campanya revaloradora de f institut des de la resta d'entitats que intervenen en educació els ajudaria a millorar
la convivéncia al centre.

2.1,.2.2. Absentisme

Al barri de la Mina l'absentisme escolar es converteix en una problemática
social que no es pot combatre només des dels centres educatius. Estadísticament, l'absentisme a l'institut augmenta amb l'edat dels estudiants i especialment
en les noies. És ur* conseqüéncia de la poca valoració de l'escolarítzact'ó. Existeixen alumnes que rebutgen f institut i només romanen en ell per obligació.
Aquests alumnes solen ser una font de continus conflictes per al professorat i els
seus comPanys.

2.1,.2.3. Malestar docent

Linstitut del barri de la Mina presenta algunes condicions externes i internes a l'aula que propicien el conegut malestar docent.

Entre les causes externes o contextuals podríem enumerar les següents:
El professor es troba, freqüentment, en
la necessitat de compaginar diversos rols contradictoris, per exemple: ser ajuda i
jutge; plantejar-se objectius socials i individuals, o discrepar dels valors que promou la societat i ser representant de la societat i de la institució. Aquestes con-

-1. Compaginar rols contradictorls.
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tradiccions, eficara que siguin comunes a altres centres educatius, en e1 del barri
de la Mina s'accentuen i s'evidencien encara més en existir resisténcies a l'escolarització per part d'alguns estudiants.
2. Distanciament i aillament del professorat resPecte a les famílies. Existeixen
diferéncies amb moltes de les famílies quant als modes de socialització, algunes fins
i tot no identifiquen escolarització amb educació. Per aixó, un dels objectius del
professorat és la implicació de les famílies en 1'educació dels seus fills. Es van aconseguint éxits, peró, en moites ocasions, el que s'aconsegueix és el contrari del que
es pretén, perqué 1es famíiies perceben retrets subtils sobre el seu estil de vida.
3. Suport inswficient de les institwcions socials. No existeix la suficient relació
amb la resta d'institucions socials que intervenen en el procés educatiu. Aquest
suport insuficient provoca un augment de ia respons al¡ilítzacií del professor davant
de les problem)tiques educatives, la qual cosa el porta a buscar mesures internes
al centre educatiu per resoldre-les que, si bé són necessáries, no són suficients.
4. Discordanqd entre els objectiws d,el sistema educatiu i els interessos de I'alwmnat. Aquesta discordanga fa que els professors contínuament hagin de buscar recursos per conéixer els interessos dels alumnes i plantejar els continguts i
Ia metodologia sense que s'ailunyin excessivament dels objectius proposats pel
sistema educatiu.
5. La imatge delprofessorat co?n a col'lectiu. Moltes famílies i alumnes no
reconeixen l'autoritat al professorat com a col'lectiu, sinó que aquella s'atribueix
individualment als que aconsegueixen connectar-hi afectivament.

Entre les causes internes del maiestar docent es podrien enumerar les
següents:
1. Recursos materials i condicions de treball. Durant molts anys l'institut ha
anat arrossegant una falta de recursos didáctics, de mobiliari i d'instal'lacions
adequades. Actualment, amb l'edificació d'un nou centre, aquesta situació ha
millorat, peró també han augmentat les expectatives dels professors respecte al
material del qual voldrien disposar, sobretot amb l'avenq de 1es noves tecnologles.

2. Disciplina. Existeix una falta de disciplina que dificulta 1a tasca educativa.
Els professors es troben amb dificultats per compensar aquestes mancances disciplináries, perqué moltes vegades difereixen deis hábits familiars.

3. Oposició al professorar. Loposició i la resisténcia cap al pro{essorat es
relaciona amb el descrédit de la disciplina i amb 1a generalització de 1'escolaritat obligatória, que es viu com una imposició, per Ia qual cosa es reacciona
negativament contra els que es perceben com els seus rePresentants, els professors.
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4. L'esgotament docent. Els docents es troben amb unes problemátiques
que eis ultrapassen. Quan intenten buscar solucions, moltes vegades no troben
recursos per fer-los front, fet que els produeix una sensació d'impoténcia i esgotament.
Aquestes condicions externes i internes que influeixen en Ia tasca del professor no afecten igual tots els professors i solen ocasionar un malestar docent
que en molts casos deriva en absentisme laboral i abandonament de la professió
docent per inhibició o rutina. Aquestes actituds tallen la implicació personal i,
d'aquesta manera, redueixen la tensió que es deriva de l'exercici docent. En
altres professors, un excés de responsabiliuació prodtteix sensació d'impoténcia

i esgotament (Esteve, 1987).

2.2.

FuNcró

2.2.1. Funció

DE fESCoLA r FTNALTTAT DE ilEDUCACTó
d.e

I'escola en entorns desfavorits

La funció de l'escola en entorns desfavorits hauria de ser de motor per a la
transformació i superació del desavantatge social. Tanmateix, és difícil que
l'escola pugui eliminar o reduir els desavantatges socials, perqué aquesrs són un
efecte de les accions poiítiques i económiques. En realítat, convindria que les
accions educatives acompanyessin les accions polítiques i económiques d'una
maflera integral.
Una de les condicions perqué l'escola a ia Mina es constitueixi com a instrument de superació dels desavantatges és la recomposició de la fractura social
del barri i que aquesta situació es reflecteixi a les aules. Per a aixó hi hauria
d'haver accions educatives i socials dirigides a tots e1s habitants, sense deixar al
marge al grup socialment més adaptat.s lJna altra de les condicions perqué l'es-

8. Actualment, en el PESAB (Pro.jecte Educatiu de Sant Adrii de Besós) s'inclouen algunes
mesures específiques per al barri de la Mina; per exemple, contra l'absentisme escolar (p.21,27).
Tanmateix, s'adverteix que, a causa de les peculiars característiques del barri, no es descriuen totes
1es accions que s'hi estan desenvolupant, i per aixó remet al Projecte Educatiu de la Mina elaborat
pel Consorci de la Mina dins del Pla de Transformació (p. 2A, 49, 56). En el Projecte Educatiu de la
Mina 2003, les principals accions educatives de suport als centres escolars estan dirigides a combatre
l'absentisme i al reforE escolar. No apareixen accions cultur¿ls que complementin i ampliin l'activitat escolar (p. 13).
La major part d'actuacions amb finalitat formativa i d'inserció laboral estan dirigides al grup
de menys éxit escolar i en risc d'exclusió social. Aquestes actuacions estan descrites en el Pla d'Actuació Social elaborat pel Consorci de1 Barri de la Mina.
-r-rh

ten::.i
OUa:'j
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cola pugui complir la seva funció és una col.laboració més importanr de les
administracions. Fins ara aquesta col'laboració ha estat insuficient^, per inhibició
o per falta d'eficácia. Per exemple, les campanyes o les accions duteu terme al
barri de la Mina per reduir l'absentisme rro hr., esrat acompanyades d'una acció
revaloradora de l'institut, ni han suposat l'aportació de recursos económics i
humans perqué pugui respondre a les expectatives de tota la població, amb la
qual cosa l'únic que s'aconsegueix és augmentar la problem)tica del centre educatru.

En definitiva, l'objectiu seria evitar que els cenrres educatius es configurin
com un instrument de selecció social. Actualment, s'ha intentat eliminar la funció selectiva democratitzant l'ensenyament secundari, peró continua fent aquesta funció cada vegada que un jove deserta de l'escolaiització perqué no satisfá
les seves expectatives (connell, 1993) o, quan una vegada i'ha-completada,
només té accés a ocupacions precáries, situacions molt habituals al bairi de la
Mina. Així, doncs, aquestes dues situacions, 1'abandonament escolar i la desigualtat de resultat, són objectius a eliminar.

2.2.2. Finalitat

de l'edwcació

El procés educatiu en zones d'escassa valoració de l'escolaritzaci6 es caracteritza per les tensions i la conflictivitat. Lanálisi sobre la finalitat de l'educació
que es pretén pot donar-nos pistes sobre les causes d'aquestes tensions educatrves.
I- educació s'articula per intencions de pretendre formar algú de determi-

nada m¿nera, per tanr, és d'impossible neutralitat (Frigerio, 2OOa). per aixó, és
en les finalitats o en les intencions que subjeuen a 1'ácció educativa on possiblement podem trobar les causes de les tensions per poder acrua. ,obre .ll.s

i

reduir-les. El desajust entre les finalitats de l'eáucador i els interessos de
l'educand és la causa principal de les tensions educatives. En l'educ aci6
1uvenil, aquest fet es fa més evident, perqué s'incrementa en el subjecte de
l'educació la seva capacitatper rebel.lar-se á certes formacions que

en.Í1., p..-

tenen.

. En aquesta formació de f individu a través de l'educació, hi té un paper
important la selecció dels contingurs que es rransmetran. Els continguts hauiien
De les

propostes per

a joves

que han superat la secund)ria obligatória caldria destaca¡
de vehicles i explotació de sistemes
informitics) que s'imparteixen a l'IES Fórum 2004.
el batxillerat

escasses

i

els cicles formatius de grau

mitji (electromec)nica

JJ/
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ofertes culturals adede recollir els interessos del subjecte, la seva situació, les
q"rJ", l.f seu valo*o.i"i. Sl ,ro .r. p.r.t.i* de la situació i els interessos del subque dificultin o,impossibilitin
i.*;, t;.t;;.) afavorint que sorgeixin tensions
i les percepcions
l,acció educativa. er, .".r.ii, ,.r, á.qrr.ió millor als interessos
banda, és
D'altra
educatiu.
¡;i,l;"., ajudará qr.-rqr.r,r s'adháreixin al procés

.o.,rid.lrr .i ""tot social deis continguts Per 19 fomentar ia
facin
;;;'.;gr.ró social. p.. ;;;;;., trr.tr.i* de fixar ,n, .o.tii.tg,rts mínims qu.e

;;;;r.i"Jibl.

igurltrt d;opor,rrri,rts i una articuiació de la peculiaritat de cada
iJlui¿r, r.rr."d..rri,culár-lo d e I' )mbit ocial (Núñe z' 1999)'
individu
El model d,irrdi"il, q"e es pretén formar hauria de ser el d'un
la
suposar
de
hauria
l'educació
i
l,
societat,
lliure, amb recursos per accedir á

;;";rfi;

urra

s

un lloc preestabtert. Si aixd ocorre, 1'educació
també, en causa de tensions'
es convertelx en un mecanisme de contiol social i,
a proporcionar recursos ai
orientada
d'estar
ha
Ái .o.rt.".i, una acció educativa
subjecte perqué pugui abandonar el iloc a qué.pertany socialmtlt l:1i il1::
t a"t^rdi. r.tUri pi.,tr d. trobada entre el subjecte i Ia cultura, ote.r per crear

;;irii;rció

;;;;;¿;

a

demanda.

desajusts
En un entorn com el barri de la Mina, on freqüentment apareixen
que
convé
educatiu,
enrre els interessos dels individus i les finaiitats del sistema
docent,
dei
funció
la
Ia funció del docent ,rticuli aquesta situació. Quant a
que permet mostrar
Bernfeld (2005) postula una aut;ritat técnica, entesa com la
poden dur
l'educació
de
.., les quals els subjectes
les formes ,o.i"l-".rt
"d-.r",
a terme els seus ProPis objectius'

2.3.

Pr,Rc¡,pclÓ DE L ESCoLARITZACIÓ, MoTIVACIoNS I INTERESSoS

Al barri

valoració
de la Mina, hi conviuen grups de població amb diferent
grup que menys la
g-rans'
qu"e

de l'escolari tzació,rrrr.r'aif..¿'''cies

-ált

191

'ó"
molt .ro..rb.ór. Per a un ,.iro, de la població, 1'escolarització és 'sna
sector, és l'escenari de
manera d,accedir i ascendir a la societat; p.. ,,rn altre
diferent de la serra, eI qual arriba a.representar el-qü.estransmissió d'r.r*

;;";;

és

"rltr.a
actituds distionamenr del seu estil de vida. Aquestes concepcions produeixen
és
pr.rl^i;.r.áf, ihi difi;ult.., .rro.-'.-.nt la convivéncia, fins que abandonada
per un grup de Població.

I-accióeducativaambindividusogruPsquevalorenpoc.l'activitatescolar

segons Pros,hauria de basar en l'análisi de les causes, que podríem.classrtrcar
de
percepció
ia
o
de l,entorn, del sistema educatiu o á. l, subjectivitat
"*f"i"
alternatives.
l,eslolarització. A partir de les causes s'apuntaran algunes
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1. Qwant a l'entorn
col'laboració inswficient de la resta d'agents edwcadors. Des de l'interior
del centre
educatiu s'intenra que l'escolaritzacló sigui percebuda com a instrument d'accés i de promoció social, peró moltes ,r.grd.r es troba sola en aquest
intent. Des de les administracions educatives i des áe la resta d'enritars edüatives del barri s'hauria d'incidir més en aquest aspecre. No n'hi ha prou d'enviar
el nen o el jove a l'escola, sinó que s'hauiia de dátar de recursos el...rtr. educatiu per donar resposta a les expectatives del jove i s'hauria de dur a terme una
acció revaloradora de f institut.
freqüéncia es tracta el tema dels interessos com un elé-errt de la subjectivitat de
l'individu, sense incidir en els elements socials que ajuden , fo.-a.-lo. Existeix
una relació directa entre els recursos als quals es té accés i els interessos, de
manera que amb escassos recursos, els interessos també són escassos. En l,entorn del barri de la Mina els recursos culturals han estat insuficients, per la qual
cosa difícilment s'hi estimula f interés. Encarano existeix una biblioteca pública,
les opcions d'activitats extraescolars són escassíssimes, les accions per compensar les-des.igualtats educa-tives o de reforq escolar gairebé no existei*en, ,rápo.
no s'ofereixen activirats d'iniciació esporriva i el seguiment per a la inserció üupacional és insuficient.e Aquesra situició deriva ..r-rr" faltá d'interés dels joves,
i es justifica així l'abandonament de l'aposta educativa, quan la realitat á q".
sense aposta educativa no es pot despertar l'interés.
Finalitat de l'educació. una de les causes d'oposició al centre educatiu és
que, de vegades, és percebut com una manera de corrirol social.

2. Qwant al sistenta

edwcatiw

De-sajust entre els valors familiars i els transmesos a I'institwt. Per als joves
del barri, l'estil de vida familiar dels quals coincideix amb el transmés a l,escola,

9.

Linventari de recursos culturals i educatius del barri de la Mina es troba en desavantatge
Adriá de Besós. Segons dades del PESAB (projecte EduJatiu de Sant_Adrii de Besós), el barride la Mina és el que ré més habitants (p. 12). Si en comparem els
recursos educa¡ius amb el barri de Sant Adrii Nord, que té un nombre d-'habitants similar, el
barri
la Mina apareix en desavantatge quant a centres d'educació infantil i primiria, centres de secun{e
dária obligatória i guarderies (p. 14).
Quant a les entitats de l')mbit no formal dedicades a la infantesa i la joventut, també són insuficients. En la relació d'entitats elaborada pel Consorci només apareixen el C"sal Iniantil iJuvenil, el
Grup Unió, Rádio La Mina i els clubs esportius.
en comparació amb altres barris de Sant

339

NATIVIDAD IMÉNEZ SERRADiLLA

millor al sistema educatiu i la relael procés de socialització és més f)cil, s'adapten
p"ti'iva' En canvi' el desfasament entre la
ció entre pares
manera de vida

i p.ot.,,ot' 7' rne''
..rrrr.,'t.","*'l'ttttf i ia própia de la família Pot :uPosa,r
l:-*:, i
marglnaclo

;ü;iü;.rció. El procés s'agreuia en joves amb baixa autoestlma,
.rrrg'"rt)r;i; ;.;i'-;;ti"'qtitt"*tn.t :.t',:'Pt"mateix
it1 ::::t^ti?:lll.lt:::]::
procés es tnlusta perque
Tractamert ,gr)lilo'i' ia imposició.d'un
estudiants són més
alguns
que
,r,e .".á-fr. r, ¿Irát!""i' +-p"l¿' i s'ignora
lluny que alties de la cultura escolar'

hauria d'incloure la

Contingwts d'e l'ensenya'nxent' Una selecció iusta
i les activitats de f institut
vida quotidiana del j;;. ;; ;í, temes, els materiais
,.rrr.'r"..ifi.ar els aprenentatges més formals'
educatiu basat en el control de l'oferta és
Oferta i dr*^;¡;'-i;'i"t*'
de la realitat de l,estudiant' En
homogeneit zador i""... .r risc d,aliunyar-se
en l,atenció a la demanda corre el
canvi, un sistema .d,,.,ti,, basat exclusi,,,-..'t
ser segregac.ionista' Ambdues
risc de tenir un escás valor social i, per tant, de
de 1'elcolarit zaci6, per la qual
concepcions poden produir valoraciáns .r.gr,irr.,
ántinguts de valor social i innovar en
cosa es tractaria¿. arrá"'. f" demanda en
captar i promoure f interés dels subiectes'
l"¿rLi.rt. d. treball

i*

Per

3. Qwant

a lapercepció de I'escolarització

l'esl'escolarització' Per al grup que menys valora
cosa
poca
s'obté
sent.que
perqué
,J poc valor instrumental
deixa.de
que
t.r.,,.r'de'renúnciei
a canvi d,uns costos excessius, tant en
-el
, r"r-i de conseqüéncies laterals -el que viu i
fer_ com d,esforg ;i;;;ile
li succeeix mentrestant'
m'enys g:Tll:irTi
Awtoconc,pt'-''o';ol i escolar' Un dels asPectes
1:
la seva autoestlma' l¿
identitat,
seva
Ia
afecta
l,escolarització é, i,erp.ersiu, el que
les
dava.nt dels altres. Per a molts alumnes,
seva imatge davant;t^;i;;iJi
són fora de l,institut. no dins (Ferpositives
fonts de gratificació i les imatges

Valor instrwrnental

colarització,rqr.rr,

d'e

-

náttdez Enguita, 1 999)'

-

en la motivació dels
Expectatit;es. Les expectatives só¡ determinants

alumnesiel.orrt."tsocialproporcionaelsrecursosioportunitatsPeraconseles e*ptcttti"s' Al barri de la
guir els obi..rirr'.i.t i' qtl'f iosa influeix en
Aixó fa que algunes Persones'
Mina els recursos t itt tpá""itats són reduits'
objectius i opártunilats, amaguin la
davant d" l, pe.c.p.iJ dá d"r.qrilibri entre
la senJ'Jrplracions com a procediment per evitar
frustració ,.bri*".,t .]
"i".1i
sació de frustració.
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Ai barri de la Mina hi ha una problemática poiítica i econdmica que no hauríem de fer invisible desviant l'atenció només ales qüestions educatives i culturals (Martiniello, 1998). Per aixó, ettcara qr..ro-á, sigui a tall d'apunts, faré
algunes propostes per ampliar la perspectiva dels aspecie,

-..r*..t-educatius.

3.1.

DrRrcro¡,s A

LES

poLÍTreuES EDUCATTvES r socrALS

El sistema educatiu hauria de garantir efectivament la igualtat d,oportunitats educatives. El mecanisme que ha adoptat per fer-ho éI la qualifiiació de
centres d'atenció educativa.preferent (cAEp) per als centres qr. ., troben en
entorns desfavorits, amb l'objectiu d'orientar i áe facilitar l, ,.ra activitat. per a
f institut del barri de la Mina, aquesta qualificació no ha suposar una ajuda per
disminuir les seves problemátiques. IJ.ra possible
se.ia aápliai la
"lt...,rtira
qualificació a tot l'enrorn i establir zorres dlate.rció social
preferent, en les quals
els plans d'actuació no solamenr fossin educatius. Algunes accions que s,haurie.,
de regularen aquesra zona d'atenció social prefere.rtlodrien ser:
Per a la compensació del desavantatge económic:
El sistema educatiu hauria d'apostar per un auténtic ensenyamenr gratuit, -de manera que aquest no es limiti , ,d;rrdi.r. places escorars, sinó
iue
s'estengui a proporcionar llibres de text, material ...olrr, activitats
"rr.r"..olr.,
i transport escolar i brindar aliments, vestit i atenció médica a aquells
alumnes
que els necessitin.
Gratuitat de totes les ofertes culturals.
- oferir
places d'educació infantil gratuita per a rota la població dela zona.
- Prioritzar
els centres de Ia zona en la concessió de be[ues i ajuts.
-De suport al professorat:
.
Jfpllcar el professorar en l'elaboració i el seguiment dels plans estraté-

-

gics, reduint l'horari lectiu si és necessari.
Definir perfils de plantilles i dotar-les d,estabilitat.
- Irrcorporar
al centre altres professionals segons les necessitats: treballadors socials, educadors de carrer, monitors, educadJrs socials.

recursos i formació als docents.
-PerProporcionar
garantir la igualtat d'oportunitats dels

alumnes:

per

-

Garantir que el fet de residir en determinades zones no sigui un obstacle

a 1a promoció social.

-

Dur a rerme projectes específics orientats a 1,éxit escolar.
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DIRtcto¡s,A. fENTonN

augmentar el
Els organismes amb competéncies en educació poden ajudar a
a terme en
dur
poden
es
que
accions
Algunes
l'entorn.
pot.rr.iri .?rr..tiu de
aquest sentlt serlen:

Rehabilitar els espais comuns del barri, de manera que aquest resulti

acollidor per

a

tots els habitants.

-[¡g6u1¿¡accionsqueajudinamillorarlaconvivénciaiqueaPortin
interlocutors válids p., g.rrétr. relacions de confianEa'
exemple, establir i subvencionar académies d'idiomes,
á"-úri"", d'informática, d'activitats artístiques, centres d'iniciació esPortiva"' .
Proporcio.rr. .riri, de diileg a la cámunitat per poder Participar socialp..qré reconegui L seva problemática, la reformuli en termes

d,educació"no

for*rl."P.r

.r-r.r,,

"rpr.'itr.-1,
i tingui i...tttot per solucionar-la'
d. .,....ritrts

Mesures o.ieñtades a millárar la percepció de I'escolarització:
Establir mecanismes d'inserció ocupacional que ofereixin models posiajudin a elevar les expectatives de la població'
tius
:-. i que
' n.1 i-pli.r. les famíliás, dur a terme actuacions revaioradores de 1'escola en l'ámbit local i, sobretot, estimular 1'educació d'adults'
,1, ..rrt.., educatius perqué puguin desenvolupar la

Mesures de suport

seva funció:
"A.ti.ular
,,""tt'nÉ::r;b1ir

plans socials de col.laboració amb les escoles des dels Soverns

i
una xarxa comunicativa entre les administracions educatives
ies entirats del barri per atendre ies problemátiques de i'institut.
_ oferir activiiats educatives á. ..forE i complement de les escolars.
Dotar el centre educatiu dels recursos nécessaris que permetin donar

resposta a les expectatives del jove'
..
Establir plans d,acció per reduir i eiiminar l'absentisme escolar.
-

3.3.

DtRIcmr.s AL cENTRE EDUCATIU I ALS DocENTS

En el centre educatiu apareixen les conseqüéncies de les p.roblem)tiques
cosa, Ia seva actuaclo
socials, sobre les quals no li és possible inter-venir. Per la qual
una{unció educatiterme
a
dur
per
estl dirigida , ,rp".r. les dificultats que troba
la práctica pels
dutes,a
estat
han
aquí
ia
d. ü, ,."io.r, p.oporrá.s
"r.'Áfgrr'".,
o
planificada.
espont)nia
manera
de
do..rrir, o s,han fet e., aigun mo-.rr,,
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Accions per millorar la percepció de l'escolarització dels estudiants:
Adequar
continguts a la quotidianitat dels estudiants.
-Accions per els
reduir la conflictivitat:
Elaborar projectes que converteixin situacions de conflictivitar en una
oportunitat
d'establir punts de trobada amb els alumnes i convertir aquesrs
moments en una oportunitat educativa.l0
Accions per despertar i mantenir f interés i la motivació:
Establir unes condicions prévies que promoguin el treball educatiu, que
produeixin
el consentiment del subjecte. S'h" d. t.rrir., compre qu. el co.rsá.rtiment no és un pas previ sinó una conseqüéncia.
_ - Mantenir l'aposta educativa en el temps i no rendir-se davanr de les dificultats
ni sentir-se'n responsable.

Traduir les demandes dels estudianrs en continguts de valor social,
diversificar
les metodologies per captar i promoure el seu iñterés.
Partir d'uns continguts comuns peró diversificar les activitam per atendre la- diversitat dels estudiants.
Proporcionar maneres socials per encarrilar els interessos dels estudiants

per canals
socialment admesos.
Accions per millorar les expectatives escolars i socials:
. : Adequar-se a la singularitat del subjecte i als canvis socials que tenen lloc
fora de l'escola. Per fer-ho hauríem d'eliminar la rutina, que és ur, áel, obstacles
més greus i més freqüenrs per a una educació motivadora.
CONCLUSIÓ

.. Les prop_ostes de millora educativa al barri de la Mina haurien de partir
d'una anilisi del context, intentanr superar els estereotips que s'hi han foráat de
marginalitat, exclusió social o guero gitano. Moltes deles accions socials i educatives que s'han dur a terme a la Mina han estat dirigides a resoldre aquesres
problemátiques sense una visió global de Ia situació del barri. L'alternativa seria
fractar-Io com un entorn en desavantatge social i económic respecte a altres
entorns i amb una fracturacultural i social interna.
El desavantatge social i económic es reflecteix en els alts índexs d'atur i
1O_.
Un exemple d'actuació pedagógica per convertir un momenr especialment conflictiu,
_
com és l'hora del pati, en oportunitat educativa és el projecte dut a terme a l'institut de la Mina
"Activitats esportives en condicions especials a l'hora de pati per millorar la convivéncia en cenrres
educarius, (Ribera-Nebot, 2oO3).
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inestabilitat i en els escassos recursos culturals i educatius de i'entorn. Segons
l'análisi presentada en aquest treball, f inventari d'aquests recursos al barri de la
Mina es troba en signifiiatiu desavantatge en comparació amb eis altres barris
de Sant Adri) de Besós, tant pel que fa a l'educació formal com a l'educació no
formal.

Lafractura social entre els que estan més integrats a la societat i els que ho
esran menys ha anat generant p-bl.-et de convivéncia, fins que I'espai públic
ha estat abrrrdonrt pei la població més integrada. En el centre educatiu també es
reprodueix aquesra brerxá social. Cada grup de població valora de manera difere-nt l'escolarització, cosa que produeix actimds dispars a l'escola i hi dificulta
enormement la convivéncia, fins que també és abandonada pel grup de població
més integrat socialment. Per tant, els centres educatius es configuren com un

indicadoi tant de les problem)tiques socials dei barri com de les millores, que
també s'han de reflectir a les aules.
I-objectiu principal de les accions que es porten acap al barri de la Mina
hauria d" ser gá.ar,.tir una igualtat d'oportunitats per a tots eis seus habitants.
Per fer-ho, s'ha de recompondre la fractura social i comPensar els déficits económics i socials. Per recompondre la fractura social, s'ha de continuar atenent el
grup menys integrat amb mesures compensatóries, peró també cal oferir recursosl accions culturals i educatives a la població més integrada. Per compensar
els déficits económics, no hauríem de desviar l'atenció només a qüestions educa-

i culturals, sinó que s'haurien d'aplicar igualment mesures de promoció
económica. Una proposta a concretar i valorar seria la d'establir una zona d'atenció social preférent, en la qual les mesures fossin també polítiques i económila població.
ques
- i els projectes incloguessin tota 1.100
habitatges dins del barri, i está previst
Actualment, s'estan construint
que siguin ocupats el 20i0, la qual cosa suposará l'arribada d'una nova població.
Óonriá...- que aixó significá una ocasió per recompondre la fractura social i
una nova opoitr.ritrt per formular plans sociais, tenint en comPte la nova situació, tal com ha estat plantejada en aquest article.

tives
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