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LA GUIA EN 10 IDEES

LES MOBILITATS INFANTILS A L’ESCOLA
Què tenen a veure les històries de l’Amadou, l’Alba i en
Fareed, protagonistes d’aquesta guia? Totes presenten
experiències de mobilitat infantil. Però què són exactament les mobilitats infantils? Es tracta de moviments en
l’espai – principalment físic, però també educatiu, virtual o imaginari – que fan els nens i nenes, així com dels
discursos i les representacions culturals que els acompanyen. Això inclou des de migracions a nivell internacional fins a canvis de casa dins de la mateixa població,
passant pels trajectes per anar a l’escola, els viatges
durant les vacances i els canvis de centre educatiu. Les
mobilitats infantils tenen diferents causes i conseqüències, diferents punts d’origen i de destí, diferents rutes
i trajectòries. Tot això fa que puguin prendre múltiples
formes i que es converteixin en un fenomen d’allò més
complex.
És evident que no tots els infants tenen la mateixa capacitat de moure’s, ni tampoc de fer-ho com volen. Darrere les mobilitats hi ha desigualtats i violències que
faciliten, forcen, limiten o impedeixen el moviment de
certes persones. Per això, a la guia de vegades es fa
servir l’expressió “(im)mobilitat”, que recull la interdependència de la mobilitat i la immobilitat. Si ens centrem en la infància, hem de tenir present la vulnerabilitat
d’aquest col·lectiu, que de vegades viu el fet de (no)
moure’s com una imposició. Però no oblidem tampoc
el seu paper actiu i la seva capacitat de transformar la
realitat: els nens i nenes prenen decisions referents a la
seva (immobilitat, negocien amb les persones adultes i
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construeixen representacions sobre el fenomen. Els infants, en definitiva, també són protagonistes de les mobilitats.
Donat que la majoria d’infants de la nostra societat va a
l’escola, es pot dir que les mobilitats infantils es manifesten de manera especialment significativa en aquest
context. Tanmateix, als centres educatius sovint es desconeixen algunes dimensions del fenomen, o se’n tenen
visions parcials i esbiaixades. Així, es tendeix a posar
tota l’atenció en les migracions internacionals, oblidant
d’altres formes de mobilitat menys mediàtiques, però
igualment rellevants. Això també queda reflectit en els
desequilibris pel que fa a la quantitat i el tipus de recursos recollits en els diferents apartats de la guia.
Sigui com sigui, totes les experiències de mobilitat infantil poden plantejar reptes a l’escola i, alhora, esdevenir oportunitats d’aprenentatge. Vet aquí l’esperit de
la guia: pensar l’escola com un espai on conflueixen diferents trajectòries per interrogar-nos sobre el fenomen
i les seves implicacions pràctiques. Per fer-ho, es presenten les històries de set nens i nenes que permeten
aprofundir en algunes de les formes de mobilitat infantil
més habituals al nostre entorn:
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• AMADOU – Mobilitat quotidiana
• ALBA – Mobilitat residencial per la crisi de 			
l’habitatge
• FAREED – Migracions econòmiques, reemigració
i retorn
• PATRICIA – Desplaçaments forçosos i refugi
• ILIAS – Viatges i visites al lloc d’origen familiar
• JUDIT – Immobilitat geogràfica, mobilitat virtual
• DANIEL – Mobilitat escolar
Què fa l’escola amb totes aquestes trajectòries? Què
en diu al respecte? I quines eines té a l’abast per acompanyar-les de manera més informada, crítica i justa?

PRESENTACIÓ DEL RECURS
LA GUIA
El recurs que teniu entre mans és una guia adreçada a
persones educadores. El seus objectius principals són:
- Informar i conscienciar sobre el fenomen de les mobilitats infantils.
- Presentar les implicacions pràctiques de les mobilitats infantils a les escoles, plantejant reflexions que
posin el fenomen sobre la taula i que facilitin intervencions inclusives.
- Compartir recursos, idees i propostes per treballar
el fenomen a l’aula i millorar l’acompanyament de
l’alumnat amb diferents trajectòries de (im)mobilitat.
La guia també és una devolució a les escoles que em
van obrir les portes per realitzar la tesi doctoral. Una
devolució en forma de transferència de coneixement
que faig extensiva a tota la comunitat educativa. Així,
aquestes pàgines han estat escrites pensant en el personal docent dels centres d’Educació Primària com a
principals lectors i lectores. Però tant l’alumnat com les
seves famílies i d’altres persones que treballin en l’àmbit educatiu i/o que hi estiguin interessades, també en
són potencials destinatàries.
La guia comença amb una introducció al fenomen de
les mobilitats infantils (apartat anterior) i una presentació del recurs (aquest apartat). A continuació, es presenten set històries de mobilitat infantil. Cada història
comença amb un relat en primera persona d’un infant
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de 10 a 12 anys, acompanyat d’una il·lustració. A partir
dels relats, es plantegen definicions i aclariments conceptuals, per una banda; i per l’altra, debats i implicacions per als centres educatius (tot plegat amb molts
enllaços per aprofundir-hi). Finalment, es proporcionen
materials i recursos per saber-ne més. La guia també
inclou un recull de vuit activitats per treballar les mobilitats infantils a l’aula i un decàleg de reflexions a mode
de síntesi.

ELABORACIÓ I ENFOCAMENTS
El contingut de la guia s’ha elaborat a partir de la tesi
doctoral Imaginaris i experiències de (im)mobilitat en la
infància. Un estudi etnogràfic a la regió metropolitana
de Barcelona. Es tracta d’una recerca sobre mobilitats
infantils basada en el treball de camp realitzat en dues
escoles i en una sèrie d’entrevistes amb infants. En
aquestes entrevistes es van fer servir tècniques interactives i visuals, que van permetre conèixer, de manera
significativa i respectuosa, les experiències dels i les
protagonistes.
És important subratllar que la recerca es va dur a terme el curs escolar 2017-2018 (abans de la pandèmia
de Covid-19) en dos centres públics situats en barris
econòmicament desafavorits de la regió metropolitana
de Barcelona. Són entorns on predominen mobilitats
que evidentment tenen més pes a la guia que d’altres. I
és que la guia no s’ha elaborat amb voluntat d’exhaustivitat ni de representativitat: certes experiències n’han
quedat fora i les que s’hi inclouen, es presenten a partir
de casos concrets. Més que plantejar una tipologia general de les mobilitats infantils, el que es pretén és mostrar realitats sovint poc conegudes, contextualitzar-les i
posar-les en relació entre elles.
La importància de la recerca també es veu reflectida
en les set històries presentades. Es tracta de casos inventats però basats en experiències recollides durant el
treball de camp. Són casos paradigmàtics (no pas este-
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reotipats) que condensen una sèrie d’elements clau de
la investigació: les trajectòries de (im)mobilitat, el paper
de la casa/llar, la importància dels vincles socials i familiars, la dimensió (im)material de l’entorn... Les històries
estan redactades des d’un “aquí” indefinit que es pot
ubicar a qualsevol zona urbana del territori català.
La guia s’ha elaborat des de diversos enfocaments. Tot
i l’autoria adulta, s’ha procurat trencar amb la mirada de
les persones adultes, posant el focus en les vivències
dels i les protagonistes. A més, s’ha treballat atenent
les diversitats existents entre l’alumnat: gènere, origen,
racialització, classe social, estructura familiar, etc. I és
que, com veurem, la forma que prenen les seves (im)mobilitats està condicionada per la interrelació d’aquests
eixos de diferència i desigualtat. I un últim aclariment:
malgrat que les migracions poden entendre’s com un
fenomen en si mateix, aquí són tractades com una forma més de mobilitat. Delimitar-les i diferenciar-les d’altres formes de mobilitat no és fàcil, i fins i tot pot semblar artificial. Però tenint en compte els objectius de la
guia, fer-ho d’aquesta manera permet desplegar una
visió més holística, relacional i crítica sobre el fenomen.

EN RESUM...
Les mobilitats infantils són un fenomen complex, amb
moltes formes i dimensions. Més enllà del “fet migratori” i de la “matrícula viva”, aquesta guia recull tota
mena d’experiències de (im)mobilitat infantil presents a
les escoles. Més enllà de veure-les com un problema o
fer-ne una celebració acrítica, les següents pàgines són
una invitació a la descoberta i l’aprofitament d’oportunitats per a un millor acompanyament de l’alumnat. Així
doncs, aquesta guia NO és:
- Un manual d’instruccions sobre com fer les coses
a l’escola.
- Un llistat de recursos didàctics i mesures específiques per implementar a l’aula.
- Un informe científic que analitza el fenomen de
manera detallada.
En canvi, la guia SÍ que és:
- Una transferència de coneixement per a la comunitat educativa basada en la recerca.
- Una eina divulgativa per conèixer i reflexionar, per
obrir debats i fer preguntes que permetin plantejar
canvis a l’escola (i més enllà).
- Un granet de sorra per a una educació inclusiva,
transformadora i justa.
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7 HISTÒRIES
DE MOBILITAT
INFANTIL
9

AMADOU
Mobilitat quotidiana
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Em dic Amadou i visc a vint minuts a peu de l’escola.
Cada matí, després d’esmorzar, ajudo els meus germans
petits a carregar-se la motxilla a l’esquena, m’asseguro
que la porta de casa quedi ben tancada i em guardo les
claus a la butxaca. Llavors baixem corrents per les escales, esquivant veïns endormiscats. Quan som al carrer,
les curses s’acaben: estiro els braços, obro les mans i els
meus germans se m’agafen ben fort. Ja saben que no es
poden deixar anar fins que arribem a l’escola.
El camí és entretingut, tot i que m’agradaria que les voreres fossin més amples, que hi hagués més arbres i que els
cotxes no anessin tan de pressa. També m’agradaria que
no hi haguessin sots al terra. Alguns companys i companyes que van en patinet diuen que és perillós, i els cotxets
i les cadires de rodes tampoc ho tenen fàcil. Fa un temps
anàvem a l’escola en autobús, però han apujat el preu del
bitllet i agafar-lo cada dia ens costaria una fortuna.
A la tarda els meus germans surten esverats de classe
i a mi em costa tenir-los agafats fins a casa. Quan acabem de berenar, és la meva estona de trobar-me amb els
amics. Normalment anem a la placeta de sota casa o fem
un tomb. De tant en tant ens arribem al camp de futbol
que hi ha darrere les vies del tren, i organitzem partits de
futbol amb altres nens i nenes del barri. No suporto quan
arriben els grans i ens fan fora, dient que s’ha acabat la
nostra hora. I encara suporto menys quan hi ha baralles
o quan em fan comentaris desagradables pel color de la
meva pell. De vegades ve la policia, però això no em tran-
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quil·litza gaire. De fet, algunes companyes de classe diuen
que elles mai s’acosten a les vies, que no és un lloc segur.
Em fa ràbia no poder jugar tranquil!
A banda d’això, el barri m’encanta. Hi he viscut tota la vida
i en conec tots els racons. És en aquests llocs on passo
les tardes i els caps de setmana, vivint aventures amb els
meus amics sense que ningú (ni pares, ni mestres) ens
digui què hem de fer. M’ho passo tan bé al carrer que no
entenc com alguns companys i companyes (com la Judit,
que coneixereu a la sisena història) no hi van més. Hi ha
tantes coses a fer!
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Conceptes i aclariments
La mobilitat quotidiana a escala local inclou els trajectes que es fan dins del barri o municipi per realitzar les
activitats del dia a dia. En el cas dels infants, es tracta
d’accions tan diverses com anar a l’escola, trobar-se
amb les amistats, visitar familiars, comprar, fer activitats
de lleure, desplaçar-se a llocs de culte... Es tracta d’una
forma de mobilitat infantil a petita escala (normalment
té lloc a l’“espai públic”), però no per això menys important.
Cal tenir present la importància del carrer com a espai
de joc, aprenentatge, sociabilitat i atenció a la infància.
El confinament per la Covid-19 ho ha fet evident, negant
la possibilitat d’accedir-hi per un temps. Així doncs, el
nombre i l’estat de places, zones verdes i d’altres espais lúdics poden fer que un barri o municipi sigui més o
menys inclusiu. I és que aquests espais haurien de basar-se en un urbanisme no només centrat en els adults,
amb infraestructures de mobilitat que garanteixin l’accessibilitat i la seguretat de tothom, inclosa la infància.
Un disseny que, de mica en mica, ens acosti a les “ciutats per a la infància” de què parla Francesco Tonucci.
Implicacions per a l’escola
Donat que aquesta forma de mobilitat infantil té lloc al
carrer, sembla que l’escola hi tingui poc a dir. Però tenint
en compte els debats sobre el disseny urbà, hi ha una
qüestió que vincula directament la mobilitat quotidiana
i l’escola: el camí escolar. Els camins escolars són una
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estratègia educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facin el camí d’anada i tornada
de casa a l’escola a peu, tot fomentant els valors del
respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre
la comunitat educativa i l’entorn. Normalment es posen
en marxa a partir de projectes participatius impulsats
per l’escola, l’AFA i l’alumnat, que reben el suport del
districte i/o municipi, com a Gavà, Terrassa, Cabrera de
Mar o El Prat de Llobregat.
Però les mobilitats quotidianes no es limiten al trajecte a
l’escola. És necessari que els centres facin una reflexió
més profunda sobre l’entorn on s’ubiquen, i sobre les
possibilitats que té el seu alumnat de moure-s’hi. És interessant parlar de tot això a l’aula: conèixer les percepcions que té l’alumnat de l’espai públic pot ser un primer
pas per entendre de quina manera s’hi vinculen i quin ús
en fan. Enlloc de reproduir discursos que estigmatitzin
(“aquests nanos no surten mai del barri”; “sempre són al
carrer”) es pot fer una anàlisi conjunta de les desigualtats en l’accés a l’espai públic i una reflexió sobre el dret
a la ciutat. Enlloc de caure en perspectives del dèficit
sobre el carrer (sovint vist com un espai inherentment
perillós) es pot contextualitzar la seva importància en la
vida dels infants i pensar estratègies perquè hi puguin
accedir de manera autònoma i segura.
Es tractaria de treballar amb l’alumnat aspectes com la
història del barri o el municipi; les barreres i oportunitats de l’urbanisme; les dimensions socials i educati-

ves de l’entorn; el teixit comercial i associatiu; aspectes
mediambientals... Sense perdre de vista el joc! Si volem que l’escola tingui un paper destacat en la creació
d’entorns menys centrats en els adults i més inclusius,
és imprescindible crear espais on els infants es puguin
relacionar i fer activitats. Els Plans Educatius d’Entorn
i els patis oberts (com els de Sant Boi de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Granollers o Barcelona)
són passos importants. Se’ns acudeixen d’altres bones
pràctiques en aquesta línia?
Recursos i idees (per saber-ne més)
- Per seguir reflexionant sobre el tema del trajecte a l’escola...
• Pel·lícula Camino a la escuela:
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4

- Urbanisme i infància, algunes reflexions:
• Què és un barri? Aquesta és la pregunta que s’intenta respondre al documental Veïns de la Trini, realitzat per
l’alumnat de l’Institut-Escola Trinitat Nova en el marc del projecte “Cinema en Curs”:
•

https://vimeo.com/341596900

Conversa organitzada pel diari ARA amb cinc infants i joves sobre el model de ciutat que desitgen:

https://www.ara.cat/tema_del_dia/ciutat-mida-als-infants_0_2128587130.html

- Francesco Tonucci, un referent:
• La ciutat dels infants, llibre de referència publicat el 1997 i que ha inspirat el projecte que duu el mateix nom
– Projecte “La ciutat dels infants”: https://www.lacittadeibambini.org/es/
• Ponència (Editorial Graó): https://www.youtube.com/watch?v=ykc8-7DmxTY
• Entrevista al Diari de l’Educació:
https://diarieducacio.cat/francesco-tonucci-un-alcalde-que-escolta-els-infants-fa-gimnastica-democratica/
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- Projectes i iniciatives
• Projecte “Ciudades amigas de la infancia” d’UNICEF: https://ciudadesamigas.org/noticia/urbanismo/
• Projecte “La pell de la ciutat”, sobre infància i transformació urbana
– Notícia del programa Catakrac de BTV sobre la implementació del projecte a les Glòries (Barcelona):
https://www.youtube.com/watch?v=fqyJ_p7Taac

– Reflexió d’Elena Guim, membre del projecte:

https://arquitecturayeducacion.wordpress.com/2016/06/15/el-papel-de-la-infancia-en-las-transformaciones-urbanas/

•

Pla del joc a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, per aconseguir una ciutat on es pugui jugar més:

•

Programa “A partir del carrer” (Ajuntament de Barcelona), per acostar infants i joves a la xarxa de serveis i equipaments de proximitat: https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/programa-partir-del-carrer
Iniciativa per convertir Tiana en un “poble educador”: http://www.juntstiana.cat/programa2019/poble-educador/
Perspectiva sobre la ciutat i els drets de la infància a l’Amèrica Llatina:

•
•

•

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/ciutat-jugable

		

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45102-la-ciudad-derechos-ninas-ninos-adolescentes
–Projecte “Peatoniños” de la Ciutat de Mèxic: https://www.youtube.com/watch?v=rysW4J2a5P0
–Projecte “Criança Fala na Comunidade” a Glicério (Brasil): https://www.youtube.com/watch?v=aDsidK2oR60

Posada en marxa d’una escola mòbil als carrers de Sucre (Bolivia):

https://www.youtube.com/watch?v=wrGd216oPV0

- I per reflexionar sobre el disseny dels patis...:
• Article d’opinió de Sílvia Majoral:
•
•

http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2020/01/27/els-infants-a-la-ciutat/

Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere d’Equal Saree:

https://archive.org/details/ElPatiDeLescolaEnIgualtatEqualSaree/page/n1/mode/2up

Col·lectiu Punt 6. Cooperativa d’arquitectes, urbanistes i sociòlogues que treballen amb perspectiva de gènere
interseccional i desenvolupen projectes de disseny i adaptació d’espais de jocs, patis, camins escolars...:

http://www.punt6.org/ca/
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ALBA

Mobilitat residencial
per la crisi de l’habitatge

16

Em dic Alba i ens han desnonat. Això vol dir que ens han
fet fora de casa. Tot va començar fa uns quants mesos,
quan les meves mares es van quedar sense feina i van començar a tenir dificultats per pagar les factures que s’anaven acumulant sobre la taula. Però tinc clar que aquesta
situació no és pas culpa seva: els responsables que no
puguem seguir vivint a casa nostra són un banc que volia
guanyar diners i la policia, que ens en va fer fora de males
maneres.
No som l’única família del barri que es troba en aquesta
situació: entre el veïnat hi ha diverses persones que no
poden pagar el lloguer o la hipoteca. Moltes han canviat
de casa i algunes fins i tot s’han vist obligades a marxar
del barri, on cada cop tot és més car. Tinc amics i amigues que han canviat de casa diverses vegades en molt
poc temps. D’altres (com la Patricia, que coneixereu a la
quarta història) comparteixen un pis molt petit amb d’altres famílies. Em pregunto com s’ho fan per fer els deures,
jugar, descansar...
Quan ens van desnonar ens vam instal·lar a casa de l’àvia,
que viu una mica lluny però ens està cuidant molt. També
ens han ajudat la treballadora social, algunes veïnes que
coneixem de tota la vida i una assemblea de persones
desnonades on les mares van des de fa uns mesos (i que
fa que estiguin cada cop més animades). Tothom diu que
aviat trobarem una solució; de moment, però, segueixo
una mica trista. De vegades no tinc ganes de parlar amb
ningú i ploro sovint perquè tinc la sensació que m’han pres
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un tros de la vida que ja no podré recuperar. Trobo a faltar
les joguines, les vistes des de l’habitació, l’olor de les galetes que feia el veí...
Penso en altres nens i nenes que han canviat de casa
perquè ha nascut un germanet i el pis ha quedat petit; o
perquè els pares s’han separat. Entenc com se senten,
però a ells no els han fet fora com a nosaltres. Ara mateix
només desitjo tornar al barri i no haver de canviar d’escola
com li ha passat al Daniel...
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Conceptes i aclariments
La mobilitat residencial fruit de la crisi de l’habitatge fa
referència als canvis de domicili per desnonament hipotecari o de lloguer, així com per altres causes vinculades a aquest fenomen. En aquest cas es planteja a
escala local, és a dir, dins del mateix barri o municipi,
però aquesta forma de mobilitat també es pot donar
entre poblacions allunyades. Aquí es posa l’accent en
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i se’n subratlla el
caràcter forçós o involuntari, però els canvis de domicili també poden donar-se per transformacions del grup
domèstic, dinàmiques laborals o decisions personals.
Tornant a la crisi de l’habitatge, cal tenir present quina
és la situació. El primer trimestre de 2019 hi va haver
més de 3.500 desnonaments a Catalunya, aproximadament un 70% dels quals en llars amb menors d’edat a
càrrec. Les causes d’aquesta situació s’expliquen, de
manera resumida, pel tractament que es fa de l’habitatge com una mercaderia enlloc d’una necessitat bàsica.
Això provoca que l’accés a l’habitatge digne sigui un
dret reconegut però no garantit al nostre país. En casos
com el de l’Alba, a més, es produeix una segona vulneració: la dels drets dels infants.
Aquesta realitat té d’altres dimensions que queden en
segon pla però que també afecten la infància: la sobreocupació de pisos, la pobresa energètica, l’ocupació
d’habitatges buits... Sense oblidar l’impacte emocional
d’aquests fenòmens, especialment destacable en llars
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monomarentals o amb persones dependents a càrrec.
Tot plegat fa que les persones afectades despleguin estratègies de resistència i xarxes de solidaritat de tipus
familiar i comunitari. Un exemple són els avis i les àvies,
que van convertir-se en un coixí per amortir el cop de
la crisi de 2008. Els grups d’habitatge i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca també hi juguen un paper
clau, aturant desnonaments i lluitant per garantir un habitatge digne per a tothom. Quin és el paper de l’escola
en tot això?
Implicacions per a l’escola
L’escola encara no pot aturar desnonaments. Però quan
un canvi de domicili comporta un canvi de centre educatiu, la relació entre la mobilitat residencial i l’escola es
fa evident. Tenint en compte el debat que hi ha al voltant
de l’habitatge, sorprèn el silenci sobre el tema a la majoria d’escoles, sobretot en aquelles on la problemàtica
és més palesa. Així doncs, l’escola hauria de tenir més
presents les situacions d’emergència en matèria d’habitatge de l’alumnat per donar-hi resposta des de l’àmbit
que li pertoca.
Situacions com la de l’Alba desencadenen vivències
traumàtiques entre els infants, que afecten el seu rendiment escolar, la seva motivació i les seves relacions
interpersonals. Un canvi de casa, encara que sigui a
pocs carrers de distància o al poble del costat, pot suposar un daltabaix emocional. De quina manera s’han
d’acompanyar aquestes experiències a l’escola? Com

s’explica un desnonament a l’aula? Fins on es pot intervenir i des de quina mirada? Entendre cada situació
i posar-la en context és un pas necessari. També és
important reconèixer el caràcter multidimensional del
fenomen: s’ha parlat de la dimensió emocional, però
també hi ha aspectes materials (ex. accés a recursos,
vinculació amb objectes i amb l’entorn) i relacionals (ex.
vincles amb els membres de la llar, relacions de veïnatge) que haurien d’estar igualment atesos.
Aquest escenari fa que diferents figures puguin actuar.
La Comissió Social de l’escola i els i les professionals
de Serveis Socials són importants, però la intervenció
no pot quedar-se aquí. L’acció tutorial és indispensable,
i ha de ser l’acompanyament de referència i la figura de
coordinació en aquests casos. Les tècniques d’integració social (TIS) i les educadores emocionals (als centres
que en disposen) també poden tenir-hi un paper clau.
Totes aquestes figures poden conèixer la tasca que es
fa als grups d’habitatge, i fins i tot establir-hi contactes,
contribuint així al procés d’empoderament que es busca. En alguns d’aquests espais activistes s’hi han engegat projectes pedagògics interessants, com les escoles
populars de Manresa o la Bordeta. En aquesta línia, cal
no oblidar l’acció comunitària i el teixit associatiu, incloses les entitats de lleure associatiu. Tot plegat amb l’objectiu d‘aconseguir una millor articulació entre agents
que poden acompanyar les vivències d’aquests infants.
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Recursos i idees (per saber-ne més)
- Alguns estudis i reflexions sobre la crisi de l’habitatge
• Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants,
un informe de l’Observatori DESC i la PAH sobre les conseqüències de l’emergència habitacional entre els nens
i nenes.: https://observatoridesc.org/es/node/4309
• Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos, un estudi realitzat
per la PAH-Madrid, Enclave de Educación i Qiteria sobre desnonaments, famílies i infància des d’un enfocament
de drets (i amb els propis infants com a protagonistes de la investigació!)
– Vídeo de presentació de l’estudi: https://www.youtube.com/watch?v=s-gk18TLm7c
• Martorell-Faus, M., Carrasco, S. (2020). Itinerarios de movilidad y precarización: experiencias y narrativas infantiles sobre la crisis habitacional. Revista Española de Sociología, 29(2), 249-265.:
•
•

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/71908/49367

Prats, M., Baylina, M., Ortiz, A. (2015). Lectures de l’impacte de la crisi econòmica en la vida quotidiana dels
infants a Catalunya. Treballs de La Societat Catalana de Geografia, 80, 179–197.:

https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/90615- Projectes i iniciatives

“Infancia y desahucios”, campanya engegada per la PAH-Madrid, Enclave de Educación i Qiteria arrel de l’estudi
Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos. La campanya consisteix en una Escola de Drets i en accions d’incidència política:

http://www.infanciaydesahucios.enclavedeevaluacion.com/

–Una de les accions d’incidència política (a l’ONU):

•

https://diarieducacio.cat/dues-nenes-testimonis-pah-lexamen-despanya-compliment-dels-drets-linfant-lonu/

“Barrio Maestranza”, un èxit de lluita veïnal del moviment social Ukamau, que ha aconseguit tirar endavant un
projecte d’habitatge social en un barri de Santiago de Xile:
https://elsoberano.org/derechos-sociales/vivienda/abre-sus-puertas-barrio-maestranza-innovador-proyecto-de-vivienda-social-en-chile/

- Contes infantils i llibres sobre canviar de casa
• Quan perdem la por. Un conte inspirat en la lluita de la PAH, de Lúa Todó i Joan Turu, que explica la lluita per la
defensa d’un habitatge digne a partir de l’experiència d’una nena.:
https://pol-len.cat/llibres/quan-perdem-la-por-2o-edicio/
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•
•
•
•
•

•
•

La pel·lícula de la vida, de Maite Carranza. Un conte que narra la pobresa, la precarietat i els desnonaments des
de la vivència d’una nena, que té una idea genial per fer front a la seva situació:

http://www.bucdellibres.cat/blog/vida-maite-carranza/

Aquí vivió. Historia de un desahucio, d’Isaac Rosa amb il·lustracions de Cristina Bueno. Una novel·la gràfica
sobre la problemàtica de l’habitatge:

https://www.rtve.es/noticias/20160316/aqui-vivio-lucha-contra-desahucios-llega-comic/1318901.shtml

Canviem de casa, de Marta Altés. Escrit des de la perspectiva d’un infant que s’enfronta per primer cop al fet de
dir adeu perquè ha de canviar de casa: https://www.blackiebooks.org/catalogo/canviem-de-casa/
Otto se muda a Villacuadrado, d’Antonio Cartier i Helena Écija. Per treballar el canvi d’entorn d’un infant per
motius laborals dels seus pares, així com els canvis, els descobriments i les diferències entre entorns.:

https://www.chelenecija.com/portfolio/otto-se-muda-a-villacuadrado/

El espejo en la casa de mamá/El espejo en la casa de papá, de Luis Amavisca i Betania Zacarias. Sobre l’experiència d’un nen que, quan els seus pares se separen, passa a tenir dues cases... Un conte amb doble portada
i que es pot començar a llegir per un costat o per l’altre (per la casa de la mare o la del pare!):
–Vídeo del conte narrat: https://www.youtube.com/watch?v=otZmIwxP-v0
¿Cuándo se irán estos?, d’Ute Krause. Un altre conte sobre la vivència de la separació dels pares, sobre el fet
de tenir dues cases i sobre la convivència... Explicat des d’un punt de vista molt original!:
–Vídeo del conte narrat: https://www.youtube.com/watch?v=XKJQwB_3UPE
Recull de contes sobre canvis, mudances, encaixar o adaptar-se a un lloc nou:
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8019241_614/llibre/bookcontents.php?page=16&section=3&viewis=&username=

- Pel·lícules
• La vida de calabacín (Ma vie de courgette). Pel·lícula d’animació sobre una infant amb una situació domèstica i
residencial complicada. Tràiler:
•
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https://www.youtube.com/watch?v=XcYxqUR5P9c

Boyhood (Momentos de una vida). Pel·lícula filmada durant deu anys en què es mostra la infància d’un nen estatunidenc (i la seva mobilitat residencial pel país). Tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=fPCzKI8W5P8

FAREED

Migracions econòmiques,
reemigració i retorn
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Em dic Fareed, vaig néixer al Pakistan i fa dos anys que
visc aquí. El meu pare va arribar fa més de sis anys per
treballar a la perruqueria del meu oncle, que havia vingut
dos anys abans. Durant tot aquest temps, i malgrat la
distància, estàvem en contacte amb el pare: ens trucàvem
molt sovint i ell va venir a visitar-nos un parell de cops.
M’encantava sentir-lo parlar de com és la vida aquí, del
mar i dels idiomes que estava aprenent.
Em feia venir tantes ganes de conèixer aquest lloc!
Fins que un dia la mare em va dir que marxaríem a viure
amb ell: ja era hora d’estar tots junts en una mateixa
casa, en un mateix lloc. Per fi coneixeria el país on vivia
el pare! Però realment estava preparat per marxar del
Pakistan? Vaig passar unes setmanes organitzant el viatge
i acomiadant-me de tothom. No va ser fàcil. Un cop l’avió
es va enlairar, i mentre veia com el meu país es convertia
en una catifa de colors, se’m va fer un nus a la gola. El nus
només es va afluixar quan vaig abraçar el meu pare, que
ens va recollir a l’aeroport.
Però els dies següents el nus va tornar a estrènyer-me
la gola amb força. Trobava a faltar tantes coses...
La casa nova em semblava estranya i freda, com la gent
del meu voltant. El menjar, els jocs, la mesquita, les olors,
els idiomes, tot era nou, tot era diferent. Els primers dies
d’escola notava com si el nus m’hagués de sortir per la
boca, de tant com m’estrenyia! Però gràcies a la mestra
i als companys i companyes, de mica en mica em vaig

24

alliberar d’aquella sensació. Seguia pensant en el Pakistan,
però no amb la tristesa d’abans. A més, al cap d’un temps
va néixer la meva germana, que està aprenent totes les
coses d’aquí més de pressa que no pas jo.
Ja fa dos anys que vaig arribar i sembla que els canvis
no s’aturen. El pare i la mare diuen que les oportunitats per
treballar aquí ja no són tan bones com fa un temps. Els he
sentit parlar d’anar a Londres i fins i tot de tornar
al Pakistan. No sé si tinc ganes de canviar de país un altre
cop... De moment, l’únic que sé és que passarem les
vacances allà, on no he estat des que en vam marxar.
No com l’Ilias, que va al país de la seva família cada estiu...
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Conceptes i aclariments
Les migracions per raons econòmiques suposen un
canvi de lloc de residència motivat per la voluntat de
millora de les condicions materials de vida. Sovint es
tracta de projectes familiars iniciats per un dels membres, que poden donar lloc al que es coneix com a “reagrupament familiar”. De vegades es produeix una “reemigració” (una migració a un tercer país, com Gran
Bretanya en el cas d’en Fareed) i també existeix la possibilitat de retornar al país d’origen de manera temporal
o definitiva, ja sigui una part del grup familiar o la seva
totalitat.
Es fa difícil resumir les migracions en poques paraules perquè existeixen moltes variables per analitzar-les.
Les de tipus econòmic es combinen amb factors ambientals, de gènere o sociopolítics (com veurem amb la
quarta història) i dibuixen tota mena de trajectòries sobre el mapamundi. Aquí ens centrem en les migracions
internacionals del Sud al Nord Global. És el que també
es coneix com a “migracions de la globalització”, perquè van iniciar-se entre finals dels 90 i principis dels
2000, quan es parlava d’un món cada cop més “globalitzat”. Aquest context va provocar el moviment de treballadors i treballadores de països del Sud a països del
Nord. Però les migracions també poden ser Sud-Sud,
Nord-Nord, o fins i tot no creuar cap frontera internacional. En aquest cas parlem de migracions internes, com
les que hi va haver a l’Estat espanyol els anys 50 i 60
del segle passat.
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Val la pena esbossar algunes característiques del context espanyol i català, que van passar de ser exportadors
de mà d’obra (emigració) a ser importadors (immigració)
en poques dècades. Per entendre aquesta immigració
econòmica estrangera cal tenir presents tant la geografia com el passat colonial del país, que n’expliquen
els fluxos principals. Malgrat que la crisi econòmica de
2008 va frenar la immigració (algunes persones fins i
tot van tornar als seus països d’origen) no han deixat
d’arribar persones d’arreu del món. Això fa que la nostra societat sigui diversa en termes culturals, lingüístics
i religiosos, fet que comporta reaccions que van de la
inclusió i el respecte al racisme. Un racisme malauradament emparat per lleis i sistemes de control migratori
que han fet que es compari Europa amb una fortalesa.
Les migracions internacionals per raons econòmiques
també tenen una dimensió d’edat o intergeneracional. Els infants participen directament o indirecta dels
projectes migratoris familiars i de vegades en són els
destinataris (l’educació hi té molt de pes). Alguns nens
i nenes no protagonitzen un procés migratori com a tal,
però són fills/es de persones que sí que ho fan. Això fa
que mantinguin “relacions transnacionals” amb països
on no necessàriament han viscut però on es troba part
de la seva família. També hi ha infants que migren sense
cap adult, que es troben en situacions de vulnerabilitat
i són objecte d’estereotips i discriminacions. En resum,
la infància té un paper clau en les diverses formes que
prenen les migracions internacionals per raons econòmiques. Què passa amb tot això a l’escola?

Implicacions per a l’escola
Les reflexions sobre les migracions internacionals i l’escola són inacabables. El curs 2018-2019 a Catalunya
uns 75.000 alumnes eren estrangers, 62.000 dels quals
en escoles públiques. Però les estadístiques no capturen la complexitat del fet migratori a l’escola, ni tampoc els reptes de les darreres dècades. Aquests reptes
fan referència a aspectes com la llengua, la religió, el
desconeixement del sistema educatiu, les expectatives
del professorat o el racisme, i han propiciat transformacions educatives importants. Destaquen els Equips
d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC), responsables de coordinar les aules d’acollida destinades
a l’alumnat estranger incorporat al sistema educatiu català.
Però hi ha un altre fet important: a diferència d’altres
formes de mobilitat, les migracions internacionals són
objecte de molta atenció a l’escola. Això es dona tant
en un sentit de celebració de la “diversitat cultural” – de
vegades de manera superficial, anecdòtica i folklòrica
– com en un sentit de “problema” – sovint a través de
discursos i pràctiques excloents. Són molts els dispositius activats, agents implicats i materials disponibles
sobre aquesta temàtica, tanmateix, l’acompanyament
de l’alumnat que ha fet un procés migratori encara és
objecte de debat i reflexió. Com s’acompanya el dol migratori? De quina manera es té en compte la dimensió
emocional, material i relacional de les migracions als
centres?
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Una altra reflexió important té a veure amb les trajectòries educatives de l’alumnat (d’origen) immigrant.
Tenint en compte l’anomenat “optimisme immigrant”
(les aspiracions de millora social a través de l’escola
que tenen les famílies immigrants) què fa que els resultats acadèmics siguin pitjors entre els nens i nenes
d’aquests col·lectius? Per què l’índex de fracàs i abandonament escolar és més alt entre aquest alumnat? La
segregació intra- i inter-escolar segueix reflectint unes
desigualtats educatives que, a la llarga, es tradueixen
en desigualtats socials. Sembla que, tot i les millores,
cal seguir treballant per aconseguir una educació que
garanteixi les mateixes oportunitats a tothom.

Recursos i idees (per saber-ne més)
- Experiències de migració infantil en format audiovisual:
• Documentals El nostre barri: la Trinitat Nova, elaborat per l’alumnat de l’Institut-Escola Trinitat Nova en el marc
del projecte “Cinema en Curs”. S’hi explica la història del barri a partir de diferents experiències migratòries narrades en primera persona: https://vimeo.com/273156948
• Documental Un lloc al món, sobre l’experiència del dol migratori a l’escola (entre molts altres temes):
•
•
•
•

https://uab-documentalcreativo.es/produccion/un-lloc-al-mon/

En una línia semblant, documental La memoire dure, sobre el dia a dia en una aula d’acollida a París (França).
Vídeo del tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=FC7XP8flLvU
Pel·lícula El viaje de Said, sobre el somni de la migració a Europa i els entrebancs que això pot suposar:
https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ

Webdoc D’infància en perill a infància perillosa, realitzat per SOS Racisme, José Colón, Laura Jiménez i Hajar
Boujtat amb una beca DevReporter. Sobre la vulneració dels drets d’infants que migren:
http://sosracisme.org/infanciamigrant/

Documental i webdoc Cuidar entre terres, sobre les cadenes de cura i els efectes de les migracions femenines
arreu del planeta (amb relats d’infants que veuen com les seves mares, tietes i àvies han de migrar per sostenir
la vida de les seves famílies i comunitats):
https://cuidarentreterres.directa.cat/

- Per treballar les migracions i la diversitat cultural a l’aula:
• “Tot un món”, material didàctic per treballar les migracions a l’aula:
•
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https://www.fbofill.cat/sites/default/files/466.pdf

“Guía pedagógica para una educación intercultural, anti-racista y con perspectiva de género”, elaborada per
investigadores xilenes (amb un recull molt complet de dinàmiques i altres eines pràctiques):
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/170102spa.pdf

•

“Eina didàctica per al treball intercultural als espais educatius”, elaborat pel Grup Interreligiós del Raval i el Grup
d’Educació Comunitària del Raval:

•

“Les migracions humanes. Revista juvenil interdisciplinar”, recull d’unitats didàctiques per treballar les migracions de manera transversal des de diferents àmbits: http://www.xtec.cat/escola/migracions/index.htm#seccio3

https://www.totraval.org/sites/default/files/def_web_eina_didactica_intercultural.pdf

•

“Somos migrantes”, guia didàctica amb un recull d’activitats per treballar les fronteres i les polítiques migratòries:
https://somosmigrantesexposicion.org/UnidadDidacticaSomosMigrantesExpo.pdf

•

“Mirall de realitats”, recull de dinàmiques i activitats d’Esplais Catalans per treballar la diversitat cultural des de
l’educació no formal:

•

Exercicis i dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau per una educació intercultural:

https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2019/12/Mirall_de_realitats_definitiu_compressed.pdf
https://escolapau.uab.cat/ca/educacion-intercultural-2/

- Experiències interessants a l’aula...
• Vídeo de l’activitat “Capses plenes de vida”, on l’alumnat de l’aula d’acollida de l’Escola Joan Maragall d’Arenys
de Mar explica el seu procés migratori a través d’un format original: https://vimeo.com/70470346
• Projecte “Sincronitza’t”, activitat de fotografia dinamitzada per elParlante, en la que l’alumnat de l’aula d’acollida
de l’Institut Vall d’Hebron (Barcelona) reflexiona sobre els seus processos migratoris a través d’objectes:
https://elparlante.es/ca/fotografiar-se-per-compartir-el-dol-migratori/

- Per incorporar la perspectiva antiracista a l’acció educativa:
• “Escuelita Antirracista”, projecte de l’Espacio del Inmigrante i el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes
per combatre el racisme de manera pràctica en entorns educatius

– https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/lescuelita-antiracista-combat-el-racisme-que-viuencada-dia-molts-nois-i-noies-tambe-a-les-escoles/video/5877852/
– https://www.lavanguardia.com/vida/20181225/453767901325/escuelita-antirracista-una-iniciativa-para-combatir-elracismo-desde-aula.html

•

Activitats educatives de SOS Racisme:

•

Taller “Fronteres invisibles”, joc de taula-rol mitjançant el qual la cooperativa DiomCoop fa tasques de sensibilització sobre les migracions, el racisme i la venda ambulant:

•
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http://www.sosracisme.org/activitats-a-catalunya

http://diomcoop.org/que-hacemos/#difusion
–Vídeo del projecte: https://youtu.be/9DiJmPYj4y0

Guia antirumors racistes en l’àmbit educatiu:

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/antirumores_en_el_ambito_educativo.pdf

-Contes infantils:
• Recursos del Fons Pitius (contes, pel·lícules...) per treballar les migracions:
•
•
•
•

https://fonspitius.org/wp-content/uploads/Recursos_migracions.pdf

El ABC de la Europa racista i There is a monster under my bed, de l’artista i activista Daniela Ortiz, per entendre
com opera el sistema de control migratori i el llegat colonial a Europa:

https://view.publitas.com/daniela/abc_de_europa_racista_ortiz/page/1 + https://archive.org/details/FINALMONSTERDIGITAL

¡Al furgón!, de Henri Meunier i Nathalie Choux, un conte il·lustrat sobre detencions i racisme:
http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cas&id_otro_idioma=55

El racisme explicat a la meva filla, de Tahar Ben Jelloun, un llibre per entendre el racisme en paraules planeres i
un format dialogat.
El viaje de mamá, de Mariana Ruiz Johnson, per reflexionar sobre l’experiència dels infants que viuen el procés
migratori d’algun familiar
–Vídeo amb el conte narrat:
https://www.youtube.com/watch?v=hiMx523rdGQ
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PATRICIA

Desplaçaments forçosos i refugi
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Em dic Patricia, soc d’Hondures i vaig venir aquí fugint de
la violència. Al meu país hi ha grups criminals que amenacen i assassinen la població. Anar pel carrer a segons
quines hores és molt perillós! I la policia, enlloc de protegir-nos, es deixa subornar i fa els ulls grossos. La veritat
és que no sé qui em fa més por, si els criminals o la policia
corrupta. Em fa tanta pena veure el meu país així...
A Hondures vaig viure en moltes cases diferents. Algunes
èpoques vivia amb la meva mare i les meves tietes, d’altres amb el meu avi i la seva dona. I durant un temps fins i
tot vaig estar a casa del meu pare en una altra ciutat. Tinc
sort de tenir una família on tothom s’ajuda com pot. Però
va arribar un dia que la mare em va dir que marxaríem
d’Hondures i vindríem cap aquí, com havia fet la meva
tieta anys enrere. Per una banda, desitjava viure en un
país on no hagués de passar por constantment; per l’altra, m’entristia deixar la meva família en un lloc tan insegur.
Fa unes setmanes que vam arribar i, de moment, vivim
amb la tieta. Al pis, que no és gaire gran, sempre hi ha
rebombori. A més, sovint em demanen que cuidi els meus
cosins petits, que són molt trapelles. Tot i que m’hi sento
a gust, em fa patir que ens facin fora del pis com li va passar a l’Alba. A la meva nova escola, hi he conegut molts
nens i nenes. Alguns, com en Fareed, també són d’un
altre país i m’han explicat que és normal tenir un nus a la
gola els primers dies de ser aquí.
El que més em preocupa és no poder veure la meva família que s’ha quedat a Hondures. Em fa enveja l’Ilias, que
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cada estiu visita els seus familiars a l’altra banda del mar.
El meu mar és molt més gran que el seu i la mare diu que,
si no volem córrer riscos, és millor que no anem a Hondures fins d’aquí un temps. La mare parla d’uns papers que
ha de tramitar i demana que tinguem paciència. Jo confio
en ella però trobo a faltar l’avi, el pare, les tietes... Ens
truquem sovint però a mi m’agradaria abraçar-los com he
fet sempre.
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Conceptes i aclariments
Els desplaçaments forçosos són canvis de lloc de residència provocats, no tant per raons econòmiques
(encara que hi tinguin a veure), sinó per situacions de
violència i perill: conflictes bèl·lics, persecucions de minories, activitat de bandes criminals, repressió de l’Estat... Els desplaçaments forçosos es poden entendre
com un tipus de migració, presentats aquí a escala internacional, però que també poden tenir lloc dins de les
fronteres del mateix país. En el primer cas, als seus protagonistes se’ls anomena “persones refugiades i sol·licitants d’asil”; en el segon cas, es parla de “persones
desplaçades internes”.
Si parlem de “persones refugiades i sol·licitants d’asil”,
cal tenir present que es tracta de categories jurídiques que hem incorporat al nostre llenguatge quotidià.
Aquestes tenen el seu origen en la Convenció sobre
l’Estatut dels Refugiats, que determina que el terme “refugiat/da” s’aplica a la persona que, “a causa de temors
fonamentats d’ésser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o bé per defensar determinades opinions polítiques
es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pugui,
o per causa de l’esmentada por, no vulgui, acollir-se a la
protecció de tal país”. Però la realitat és més complexa:
hi ha persones que compleixen aquests requisits i que
no sol·liciten l’asil; o bé que el sistema mai no arriba
a reconèixer oficialment com a refugiades. Igualment,
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es tendeix a associar la figura del refugiat a només alguns orígens (per exemple, Síria), quan hi ha més països
i conflictes dels quals la gent fuig.
Sigui com sigui, es pot afirmar que hi ha migracions que
tenen la violència i la inseguretat com a detonants. S’ha
parlat molt de la “crisi dels refugiats”, sobretot durant
l’estiu de 2015 i en referència al Mediterrani. Però les
arribades a territori espanyol transcendeixen aquest
episodi, com sabem pel que passa a Ceuta i Melilla. A
més, la majoria de persones desplaçades arriben a Espanya en avió i des de països com Veneçuela, Colòmbia o Hondures. En molts casos, aquestes persones
són infants que viatgen amb les seves famílies, fet que
provoca reorganitzacions en l’estructura familiar i en
les tasques de cura. Això es barreja amb les limitacions
del sistema d’acollida i amb les dificultats per accedir al
mercat laboral i a l’habitatge d’aquests col·lectius marcats per la precarietat.
Implicacions per a l’escola
Hi ha infants refugiats a l’escola? Si recordem l’ambigüitat de la categoria, ens adonarem que la resposta no
és senzilla. A les escoles catalanes pot haver-hi alumnes, les famílies dels quals estiguin fent els tràmits per
sol·licitar l’asil; fins i tot que ja els l’hagin concedit. Però
també pot haver-hi famílies que no estiguin fent tràmits
i que hagin fugit de la violència i la inseguretat, o sigui
protagonistes d’un desplaçament forçós.

Cal guiar-se estrictament per l’etiqueta de “refugiat”
quan parlem de desplaçaments forçosos a l’escola?
Més enllà de les implicacions jurídiques comentades
més amunt, és necessari fer distincions entre qui és refugiat i qui no ho és? Potser és més interessant conèixer
les experiències de cada alumne/a, posar-les en context i desplegar eines per acompanyar-les degudament.
També cal fer un ús crític dels conceptes i revisar els estereotips en què caiem sovint. I és imprescindible tenir
presents els drets que tenen totes les persones que migren, amb especial sensibilitat cap a aquelles que han
patit alguna forma de violència o discriminació.
Tot això implica revisar la tendència a parlar dels “refugiats” com d’una realitat llunyana, aliena a nosaltres.
A l’aula sovint es treballa el fenomen des d’una mirada paternalista i que emfatitza allò que els fa víctimes, evitant tractar el rerefons d’aquestes situacions.
Aquesta mirada invisibilitza experiències de desplaçament forçós que es poden donar dins del grup classe
però que no encaixen amb els estereotips. A banda de
l’acompanyament corresponent (acció tutorial, educació emocional, acollida escolar, etc.) és interessant que
a l’aula s’abordin les causes i conseqüències dels desplaçaments forçosos en totes les seves formes, i s’assenyalin els responsables de les vulneracions de drets.
L’asil i el refugi, i també els conflictes i la violència, es
poden treballar des d’una perspectiva de drets i de cultura de pau.
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Recursos i idees (per saber-ne més)
- Recursos audiovisuals que expliquen el desplaçament forçós infantil:
• Un hogar en el mundo (At home in the world), un documental que mostra les vivències, els records i els somnis
de nens i nenes que van a una escola per a infants sol·licitants d’asil a Dinamarca:
•

https://www.youtube.com/watch?v=mGO-kSTGSKs

En una línia molt semblant, Miss Kiet’s children, un documental sobre la relació entre una mestra i els seus alumnes en una escola per a infants sol·licitants d’asil als Països Baixos:
https://www.youtube.com/watch?v=6rYMl0Kc4tY

•

En este mundo (In this world), una pel·lícula sobre l’intent d’arribar a Europa d’un jove afganès i el seu cosí:

•

Beirut: infàncies robades, documental del programa 30 Minuts que retrata la situació dels infants sirians al Líban:

•

Seeking refuge, sèrie de documentals curts d’animació sobre infants en busca de refugi a la Gran Bretanya. Hi
descobrireu les històries de l’Ali (https://vimeo.com/44516196) i la Julianne
(https://www.youtube.com/watch?v=dJrqCqaGNck) entre d’altres.
Then I came by boat, narració de l’artista Tri Nguyen de la seva sortida del Vietnam quan era un nen i la seva
arribada com a sol·licitant d’asil a Austràlia: https://vimeo.com/133805771
“Refugi en curt”, centre de recursos audiovisuals educatius sobre persones en situació de refugi i experiències
d’acollida: https://www.refugiencurt.org/

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=l47jVMNoJdg

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/beirut-infancies-robades/video/6018967/

- Per treballar els desplaçaments forçosos a l’aula:
• “Entre Terres”, una guia educativa sobre les migracions a la Mediterrània elaborada pel SCI i Stop Mare Mortum,
amb tallers, propostes d’activitats i recursos: http://entreterres.org/
• Càpsula sobre conflictes armats i població refugiada i desplaçada internament elaborada pel SCI i l’Escola de
Cultura de Pau: https://www.scicat.org/capsules-per-la-justicia-global/conflictes-armats-i-desplacaments-forcats/
• Activitats didàctiques, xerrades i tallers de Stop Mare Mortum, plataforma ciutadana que treballa per canviar les
polítiques migratòries i d’estrangeria: https://stopmaremortum.org/sensibilitzacio/educacio/
• Maleta pedagògica “El dret d’asil: totes les persones podem ser refugiades”, elaborada per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: http://escolesrefugi.com/
• Projecte “Aules Refugi” d’ACCEM, ONG que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones refugiades i
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•

d’altres col·lectius vulnerables: https://www.accem.es/formacion/aulas-refugio/
Unitat didàctica “Drets humans de les persones en moviment”, per treballar el refugi i l’asil a l’aula:

•

Dossiers didàctics sobre les persones refugiades elaborats des del Museu de la Immigració de Catalunya:

•

Materials del projecte “Educación y Refugio” de CCOO:

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/ai-educa/ai-educa-personas.en.mov.pdf
http://www.mhic.net/wp-content/uploads/2013/09/refugiats-7-10.pdf
http://www.mhic.net/wp-content/uploads/2013/09/refugiats-10-12.pdf

https://fe.ccoo.es/Documentos/Internacional/Proyecto_Educacion_y_Refugio

- Per educar sobre la violència i des de la cultura de pau:
• Jocs i dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau, per treballar la violència, els conflictes armats, la convivència...:
•

https://escolapau.uab.cat/ca/educacio-per-a-la-pau/

•

Érase una voz. Lo que opinan niñas y niños sobre la violéncia, estudi sobre les percepcions infantils de la 		
violència: https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4953_d_informe-erase-una-voz.pdf
Te cuento mi historia, paraules i dibuixos de nens i nenes colombianes refugiades a l’Equador:

•

Visites a instituts de l’escriptor hondureny Milton Robles per explicar la situació del seu país:

https://ec.europa.eu/echo/files/EU4Children/unhcr_my_story_es.pdf

https://agora.xtec.cat/insviladomat/eso/el-periodista-milton-robles-explica-la-situacio-dhondures-a-lalumnat-de-2n-deso/

- Contes i llibres:
• Amic meu, un conte escrit i il·lustrat per nens i nenes del camp de refugiats de Cherso (Grècia), acompanyat d’un
dossier pedagògic: https://openculturalcenter.wordpress.com/el-libro-amic-meu/
• Maleta de llibres “Guerres que no s’acaben” de Rosa Sensat, per fomentar la solidaritat cap a les persones desplaçades:
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https://www.rosasensat.org/es/biblioteca/recursos/maletes/guerres-que-no-sacaben/

•

En el mar hi ha cocodrils, la història real d’Enaiatollah Akbari, un nen afganès que va fugir del seu país quan era
petit i va viatjar per mig món fins arribar a Itàlia: http://www.illadelsllibres.com/en-el-mar-hi-ha-cocodrils/
–Notícia de l’InfoK:

•

El viaje, de Francesca Sanna, un conte amb il·lustracions per explicar als infants què se sent en fugir de casa per

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-el-mar-hi-ha-cocodrils/video/3421811/

•
•

la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=ZRHlyIcFH3k (vídeo promocional)
Asmir no vol fusells, de Christobel Mattingley, sobre l’experiència d’un infant bosnià que viu la guerra dels Balcans i marxa a Àustria amb la seva família.
Cuentos viajeros, vuit històries narrades per infants refugiats:
https://www.elsaltodiario.com/mapas/cuentos-viajeros-8-historias-narradas-por-ninos-refugiados

• Camins de mar i sorra, llibre editat per l’Associació Lleida pels Refugiats amb la col·laboració de diversos 		
escriptors/es i il·lustradors/es: https://www.lleida.com/producte/camins-de-mar-i-de-sorra
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ILIAS

Viatges i visites
al lloc d’origen familiar
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Em dic Ilias i vaig néixer i visc aquí amb els meus pares,
que són del Marroc. Allà hi tinc avis, tiets i cosins i els visitem cada estiu des que tinc memòria. El viatge és un dels
moments més emocionants de l’any, unes vacances d’allò
més especials. Per arribar al Marroc fem una ruta semblant a la d’alguns companys de classe que van al poble
dels seus avis al sud d’Espanya. Però nosaltres anem encara més avall, fins a creuar la frontera. En Fareed també
creuarà unes quantes fronteres per visitar la seva família
aquest estiu. Ell viatjarà en avió; nosaltres sempre anem
en cotxe i en un vaixell immens on caben centenars de
cotxes com el nostre.
El viatge, encara que sempre sigui el mateix, és tota una
aventura. El comencem a preparar setmanes abans i marxem ben carregats de regals per a tothom. L’alegria de retrobar-nos amb la família es barreja amb el soroll del paper
de regal estripant-se. L’àvia sempre em diu que he crescut, l’avi em passa la mà pels cabells i els meus cosins
m’estiren de la samarreta i m’arrosseguen cap al carrer,
on comencen les meves veritables vacances.
Jugar amb els meus cosins vol dir parlar l’idioma que aquí
només faig servir a casa. Ells es riuen del meu accent i em
corregeixen. Al principi em fa vergonya però al cap d’uns
dies m’hi acostumo. Anar al Marroc també vol dir atipar-se
amb els plats de l’àvia, aprendre coses del camp i jugar
pel carrer fins que es fa fosc. Quan porto uns dies allà em
sembla com si hi portés tota la vida. Els pares només em
poden convèncer de marxar recordant-me que l’estiu següent hi tornarem.
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I sí, l’estiu següent tornem a ser a la carretera amb el cotxe
carregat i molts quilòmetres per endavant. Llavors penso que hi ha companys i companyes que no viatgen mai
(com la Judit) o que tenen els seus familiars més a la vora.
D’altres els tenen tan lluny que només els poden visitar
de tant en tant, de vegades durant el curs escolar. I n’hi
ha que no poden anar-hi mai, com la Patricia. Jo sé que
cada estiu m’espera aquest viatge que em fa ser una mica
d’aquí i una mica d’allà.
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Conceptes i aclariments
Aquesta història ens parla de les visites al lloc d’origen
familiar, normalment amb l’objectiu de retrobar-se amb
parents i amistats. Aquí es presenta el cas d’un viatge
entre dos països veïns, concretament dins l’anomenada
“Operació Pas de l’Estret”, que cada any fan milers de
persones d’origen magrebí residents a Europa. Però els
viatges i visites al lloc d’origen inclouen trajectòries ben
diverses, més a prop i més lluny: un cap de setmana
als Pirineus, un viatge a una ciutat de Llatinoamèrica,
estades als pobles d’arreu d’Espanya on van néixer els
immigrants interns dels anys 50 i 60...
És evident que en aquesta forma de mobilitat infantil la
distància és un factor clau. No és el mateix passar l’estiu al poble d’Andalusia que agafar tres avions per anar
a Santo Domingo, a Karachi o a Dakar. En aquesta guia
posem totes aquestes experiències dins del mateix sac,
conscients que poden tenir poc a veure. D’aquests processos cal destacar-ne la importància que tenen en la
construcció d’identitats complexes, múltiples, híbrides i
això és especialment rellevant entre els fills i filles de les
migracions internacionals. I és que els descobriments i
aprenentatges (culturals, lingüístics, religiosos...) que es
fan durant aquests viatges són molt importants. A més,
aquestes visites permeten que les famílies reforcin els
seus vincles i s’intercanviïn recursos i informació.
Els viatges i visites al lloc d’origen sovint tenen un component de lleure. No és sorprenent que majoritàriament
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tinguin lloc durant els períodes de vacances, sobretot
a l’estiu, i això fa que es barregin amb el turisme i l’oci.
Per alguns infants, aquest tipus d’experiències (i també les colònies escolars) són oportunitats per sortir del
barri o municipi on viuen i conèixer d’altres entorns. De
vegades les visites al lloc d’origen també són el preludi
de noves mobilitats, com ara estades que s’allarguen
o retorns definitius. És a dir, poden convertir-se en una
etapa més del projecte migratori familiar. Això pot fer
que les visites, sobretot quan estan motivades per celebracions i d’altres ocasions especials, es facin no durant les vacances, sinó en ple curs escolar. Què passa
en aquests casos? Com respon l’escola?
Implicacions per a l’escola
Hi ha una tendència a veure les visites al lloc d’origen
familiar realitzades durant el curs escolar com una “interrupció de l’escolarització” i un “fre a l’aprenentatge”.
Sense minimitzar el seu impacte ni les dificultats que
poden plantejar al professorat, és interessant canviar la
mirada. D’entrada, podem reflexionar sobre el fet que,
segons les condicions en què es donen, i segons qui les
realitza, la reacció de l’escola a aquest tipus de mobilitats és una o una altra. En alguns casos, sembla que se
celebri i fins i tot s’encoratgi el fet de viatjar; en d’altres,
es veu com un problema.
Val la pena emfatitzar també que els viatges i visites al
lloc d’origen – com tots els viatges i visites – són oportunitats. Ho són en els complexos processos de cons-

trucció de la identitat, així com en certs aprenentatges
que l’escola no pot oferir (i que no per això són menys
legítims). Contextualitzar aquestes mobilitats dins dels
projectes migratoris familiars permet anar més enllà de
les lògiques i els ritmes escolars, i reconèixer que l’educació – que no es redueix a allò que passa a l’escola – hi
té un paper cabdal.
També és pertinent abordar les desigualtats en l’accés
a la mobilitat durant el temps de lleure. Aquestes experiències sovint són un privilegi que no està a l’abast de
tothom, i les colònies escolars en són un bon exemple.
És il·lustrativa la reacció negativa de cert alumnat davant la imminència de les vacances d’estiu, que perceben com un moment d’aïllament i desconnexió. Tenint
en compte això, es fa evident la importància del lleure,
sigui quina sigui la seva forma i grau d’institucionalització. Reconèixer el potencial de les experiències de
mobilitat relacionades amb l’oci i l’esbarjo implica posar-les en valor, i evidenciar la complementarietat de
l’escola amb els espais d’educació no formal, tal com
ja es planteja als Plans educatius d’entorn, als Plans de
barri i en d’altres iniciatives de renovació pedagògica.
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Recursos i idees (per saber-ne més)
- Migracions internes:
El Museu d’Història de la Immigració de Catalunya pot ser un bon punt de partida per descobrir una part de la
història migratòria que sovint queda en segon pla: http://www.mhic.net/
–Espai educatiu del museu: http://www.mhic.net/espai-educatiu/
- Identitats culturals complexes:
• El árabe del futuro. Una juventud en Oriente Medio, novel·la gràfica autobiogràfica de Riad Sattouf. Explica la
vida de l’autor, nascut a França i fill de pare sirià i mare francesa, que passa els seus primers anys de vida entre
Líbia, Síria i la Bretanya.
–Una reflexió sobre la seva obra: https://elpais.com/cultura/2015/03/02/actualidad/1425321096_325370.html
• Taller sobre la realitat dels fills i filles de persones immigrades:
https://protecciocivil.palma.cat/portal/PALMA/proteccio/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_91896_1.pdf

- Experiències de mobilitat infantil durant les vacances:
• Vacances al poble dels avis, de Pere Martí i Anna Mongay, un conte sobre les aventures que viuen dos infants
que passen els estius al poble on viuen els seus avis.
–Ressenya del llibre: https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Vacances-al-poble-dels-avis
• Bachir in wonderland, documental sobre les vacances que passa a Barcelona un infant que viu en un camp
de refugiats sahrauís: https://www.cccb.org/en/multimedia/videos/bachir-in-wonderland/229494
• Little Miss Sunshine, pel·lícula sobre un viatge familiar molt poc ortodox...
https://www.youtube.com/watch?v=ax98kQ5VzBs

- Temps de lleure: perspectives, reflexions, iniciatives...:
• Article de Gemma Ustrell sobre la importància educativa de les colònies i les sortides escolars:
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http://diarieducacio.cat/blogs/educaciolocal/2018/05/30/les-colonies-un-valor-fonamental-del-sistema-educatiu-catala/

•

Portal de la Generalitat sobre el temps de vacances com a temps educatiu, amb recursos i consells:

•

Informació sobre el dret al temps lliure entre els infants de Llatinoamèrica:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/recomanacions/estiu/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40563/1/S1600862_es.pdf

			

JUDIT

Immobilitat geogràfica, mobilitat virtual
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Em dic Judit i sempre he viscut a la mateixa casa amb el
pare i els avis. Pràcticament no surto mai del barri on vivim:
no tinc família en altres països com l’Ilias, ni tampoc solem
viatjar. De tant en tant surto a passejar com fa l’Amadou o
visito uns tiets que viuen a la vora. La veritat és que no em
cal sortir gaire de casa; m’hi sento a gust, acompanyada
del pare i els avis, que sempre m’han cuidat molt. Però
tampoc és que vulgui quedar-me tot el dia tancada, com
vam haver de fer durant els mesos del confinament per la
pandèmia de Covid-19.
Per ser més exacta, on millor em sento és a la meva habitació. Podríem dir que és el meu refugi, la meva zona
de confort. Allà hi tinc els còmics, l’ordinador, el mòbil...
A internet viatjo sense límits, surto de l’habitació sense
aixecar-me de la cadira, em connecto amb el món sense
fer tard quan em criden per sopar. A través de les xarxes
socials conec països que algun dia m’agradaria visitar en
persona. I acostant el zoom he pogut veure els llocs on
van néixer els meus companys i companyes de classe, la
casa on anirem de colònies i el pati de l’escola. És com si
tot hi cabés, a la pantalla!
A la meva habitació també és on aprenc i m’inspiro: faig
fotografies, llegeixo llibres, veig vídeos dels meus youtubers preferits... Darrerament he començat a fer dibuixos
amb uns retoladors que em vaig comprar. Els meus dibuixos representen nois i noies famosos, que viatgen a
llocs llunyans i s’allotgen en hotels de luxe. També dibuixo
mons fantàstics on els humans exploren galàxies desco-
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negudes i parlen tots els idiomes. Diuen que tinc una imaginació desbordant...
M’agradaria que algú veiés els meus dibuixos i els convertís en una sèrie d’èxit. M’agradaria fer una gira presentant
les meves creacions arreu del món i viure una vida com la
dels personatges que m’invento. De moment, però, segueixo còmodament asseguda a la meva cadira, veient el
barri des de la meva finestra. Segueixo viatjant per internet
i explicant les meves aventures als avis i al pare mentre
sopem...

47

Conceptes i aclariments
Aquesta història ens parla d’infants que no viuen cap
de les formes de mobilitat presentades i que, per tant,
tenen una vida immòbil en un sentit residencial i/o geogràfic. Es tracta de nens i nenes que sempre han viscut al mateix lloc i que en alguns casos no surten gaire
sovint del seu barri o municipi. Cal aclarir que aquesta
poca mobilitat quotidiana no és causa ni conseqüència
de la poca mobilitat residencial. Aquí s’han presentat
conjuntament per emfatitzar l’element de la immobilitat,
però no sempre apareixen alhora.
Aquest tipus d’experiències ens ajuden a reflexionar sobre la importància de la llar en la vida dels infants. La llar
té una dimensió material (mida del domicili, subministraments, connectivitat) i una dimensió relacional (composició del grup domèstic, rols, dinàmiques). Evidentment,
tot això també té a veure amb la situació d’emergència
en l’àmbit de l’habitatge presentada més amunt. El confinament per la Covid-19 ha posat de manifest la centralitat de la llar: el fet d’haver de passar molt de temps
a casa ha impactat de manera significativa en col·lectius
com la infància, reflectint desigualtats que de vegades
s’han agreujat. Sigui com sigui, val la pena subratllar la
importància de la immobilitat quan parlem de mobilitat,
ja que es tracta de dues cares de la mateixa moneda. A
més, el fet de moure’s és relatiu... Segur que els infants
amb vides aparentment immòbils no tenen experiències
de mobilitat?
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La història de la Judit demostra que, fins i tot en els
casos d’immobilitat residencial i/o geogràfica, els infants no deixen de viatjar. Ho fan a través de les xarxes i de la pròpia imaginació. En aquestes mobilitats
virtuals o imaginades s’hi barregen vivències, fantasia
i somnis que reflecteixen aspiracions de futur. Tot això
pot tenir lloc en contextos de sociabilitat com el joc,
que els adults sovint passem per alt. També cal recordar
la importància de les plataformes digitals i els espais
d’interacció en línia. En l’era dels youtubers i les xarxes
socials, de quina manera els infants conceben l’espai i
les possibilitats de moure-s’hi?
Implicacions per a l’escola
L’escola té tendència a convertir les infàncies sedentàries en la norma, és a dir, a veure la immobilitat residencial com el més desitjable (a la setena història
s’aprofundeix en aquesta qüestió). Però també hi ha
discursos que critiquen els nens i nenes que “no surten mai del barri”, que “no van mai enlloc”. Enlloc de
privilegiar algunes mobilitats i criticar-ne d’altres, seria
més interessant entendre-les totes dins del seu context.
Moure’s no és ni bo ni dolent en si mateix; depèn de
les condicions en les quals es fa i de com ho viuen els
seus i les seves protagonistes. I el mateix passa amb la
immobilitat.
Un segon element a destacar és el paper de la imaginació i de les competències digitals dels infants en la seva
possibilitat de “moure’s” en entorns no necessàriament

físics. Sense treure importància a la materialitat de les
(im)mobilitats, pot ser interessant que l’escola reflexioni sobre el potencial d’aquestes mobilitats que no es
donen en l’espai físic. De la mateixa manera que l’escola va repensar-se en un context d’immobilitat forçosa com el del confinament per la Covid-19, també pot
replantejar-se quina cabuda hi tenen les experiències
de mobilitat virtual o imaginada de l’alumnat.
I què passa quan tot això té lloc a internet? El consum i
la producció cultural dels infants és un món sovint desconegut per les persones adultes. Els codis comunicatius, el ventall de xarxes socials a l’abast i la volatilitat
d’algunes aplicacions són només algunes característiques d’aquests contextos de sociabilitat emergents.
Treballar l’educació digital esdevé, doncs, un requisit
indispensable per a les escoles (vet aquí les experiències de Girona, Barcelona o Sabadell), així com un repte per a les persones educadores. A aquest repte s’hi
afegeix el de superar la bretxa digital de moltes llars,
que agreuja de manera preocupant algunes desigualtats educatives.
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Recursos i idees (per saber-ne més)
- Experiències d’immobilitat infantil relacionades amb el confinament:
• Documental Sota un mateix cel. La Trinitat des de dins, elaborat per l’alumnat de l’Institut-Escola Trinitat Nova en
el marc del projecte “Cinema en Curs”. S’hi explica l’experiència del confinament de la Covid-19, amb interessants reflexions sobre el carrer, el país d’origen, l’escola...: https://vimeo.com/433549183
• “Estimat Diari: Barcelona des de casa a amb ulls d’infant”, plataforma on els infants barcelonins enviaven dibuixos,
escrits, fotografies i vídeos per expressar el seu estat d’ànim i inquietuds durant el confinament (s’elaboraran
materials pedagògics a partir d’aquestes creacions): https://educa.barcelona/2020/07/07/les-creacions-dels-infantsa-lestimat-diari-esdevindran-material-pedagogic-per-treballar-les-emocions/

- Propostes d’activitats on els infants poden viatjar sense sortir de l’aula o de casa:
• “Fem un viatge virtual?”, activitat a partir de Google Maps:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gmaps/1a-setmana/activitats-1a-setmana

•

En una línia semblant, article sobre l’ús didàctic de Google Earth:

•

Recull de divuit viatges virtuals que el professorat pot realitzar a l’aula (museus, monuments, ferrocarrils,
planetes...): https://ampaipse.wordpress.com/2011/08/30/18-viatges-virtuals-que-el-professor-pot-realitzar-a-laula/

http://www.sociedadelainformacion.com/20/earth.pdf

- El fenomen dels i les “youtubers”:
• Una selecció de 21 “edtubers”, youtubers educatius per a infants i adolescents:
•
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https://www.bebesymas.com/otros/edutubers-21-mejores-youtubers-educativos-para-ninos-adolescentes

En una línia semblant, selecció de 10 canals educatius de youtube:

http://www.aikaeducacion.com/recursos/los-diez-mejores-canales-educativos-youtube/

DANIEL
Mobilitat escolar

51

Em dic Daniel i he canviat d’escola a mig curs. Abans vivia
en una altra ciutat però els meus pares es van separar i la
mare va trobar feina aquí, on fa uns mesos que ens hem
traslladat. Alguns dies estic amb el pare, o sigui que en
realitat tinc dues cases. Però on passo més temps és al
pis on visc amb la mare i el nostre gos. Ens vam esforçar
molt per trobar una escola que ens agradés i que estigués a prop d’aquest pis. Així puc anar-hi caminant com
fa l’Amadou amb els seus germans. Trobar escola amb el
curs començat no és fàcil, he estat de sort!
He de confessar que hi ha dies que trobo a faltar la meva
escola d’abans. Vaig marxar-ne una mica a correcuita,
amb el temps just per acomiadar-me de les mestres i dels
companys i companyes. L’últim dia em van fer un regal
que no m’esperava. És una foto signada per tothom, amb
dibuixos i dedicatòries precioses que llegeixo cada cop
que els enyoro.
Els primers dies a la nova escola tampoc van ser fàcils.
Em sentia aclaparat i confós. Els companys i companyes
de classe parlaven de mi com del “nen nou”. En Fareed i
la Patricia entenien la meva situació perquè un dia també
van ser el “nen nou” i la “nena nova”. Gràcies a ells he anat
descobrint els secrets de l’escola. Els passadissos, que
abans em semblaven llargs i foscos, ara em resulten familiars i plens de color. Les mestres també m’han ajudat, posant-me les coses fàcils amb els deures i preguntant-me
com estava quan em veien apagat.
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El que em fa més por és repetir curs. Jo sempre he tret
bones notes, però amb la separació dels pares, el trasllat
i el canvi d’escola em costa més seguir les classes. Soc
conscient que he d’estudiar molt perquè de gran vull ser
veterinari i curar gossos com el meu. Espero agafar el ritme aviat i recuperar les bones notes. També estic neguitós
per si he de canviar d’escola un altre cop, com potser li
passi a l’Alba. La mare diu que si tornéssim a la ciutat
d’abans, no podria anar a la meva escola de sempre perquè ja no hi queden places...
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Conceptes i aclariments
La mobilitat escolar o mobilitat de l’alumnat fa referència als canvis de centre educatiu no provocats per un
canvi d’etapa, ja sigui durant o fora del període de matriculació. Es tracta d’una forma de mobilitat infantil no
vinculada només a l’espai físic, sinó també a l’espai
educatiu. Sovint es parla de “matrícula viva”, expressió
amb què es coneixen popularment les altes i les baixes
dels centres fora del període de preinscripció (fenomen
oficialment anomenat “admissió al llarg del curs”). Però
aquesta és només una de les moltes dimensions de la
mobilitat escolar...
Tot i que la mobilitat escolar sol concebre’s en relació al
fet migratori, la realitat és que va molt més enllà. Poden
tenir experiències de mobilitat escolar nens i nenes de
qualsevol origen i nacionalitat, des d’infants nascuts a
l’altra punta del món fins a infants que canvien de domicili dins del mateix barri. No totes les experiències
de mobilitat infantil es tradueixen en mobilitat escolar
(pensem en l’Ilias, per exemple); però els canvis de lloc
de residència hi estan directament relacionats.
Implicacions per a l’escola
La rellevància d’aquesta forma de mobilitat per a les
escoles és evident. El fenomen s’ha tendit a concebre
com un problema, i es percep com una amenaça per a
la cohesió dels grups, un malbaratament de recursos i
un fre a les trajectòries escolars d’èxit (enteses sempre
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de manera sedentària i lineal). Això té a veure amb la
normalització de la immobilitat residencial de l’alumnat,
fet que no sempre és possible ni desitjable. Aquestes
mirades a la mobilitat escolar en culpabilitzen els protagonistes, però rarament n’aborden les causes de fons.
S’assenyala l’alumnat mòbil sense reconèixer que la
seva mobilitat ve donada per estratègies familiars que
pretenen donar resposta a la conjuntura econòmica,
a la situació del mercat laboral o a l’accés a l’habitatge (dinàmiques que, al seu torn, també desencadenen
mobilitat entre el propi professorat). Tampoc es tenen
en compte factors específicament educatius, com ara
les estratègies d’escolarització de les famílies o les preferències personals.
Entendre les causes de la mobilitat escolar no vol dir
que les conseqüències deixin de generar reptes, com
ha passat a l’Hospitalet de Llobregat o al Baix Penedès. Però en la mesura que les escoles no poden incidir directament en moltes d’aquestes dinàmiques socioeconòmiques, val la pena donar-hi la millor resposta
possible. Hi ha algunes qüestions que transcendeixen
l’abast d’aquesta guia, com ara la gestió de la matrícula
a les oficines de preinscripció o als centres. Sí que sembla evident, però, la necessitat d’una millor coordinació
entre centres. Optimitzar els traspassos d’informació i
fomentar el seguiment d’alumnes facilitaria la seva incorporació i acollida. Igualment, implementar els plans
d’acollida més enllà de l’alumnat catalogat com a “nou-

vingut” permetria donar resposta a algunes necessitats
fins ara poc cobertes. Els projectes de convivència dels
centres educatius comencen a treballar en aquesta línia,
però encara hi ha camí per recórrer.
A un nivell més quotidià, cal plantejar-se quines actuacions es fan quan un alumne/a arriba o marxa de l’escola. Els protocols més o menys formals de benvinguda
i de comiat no sempre són possibles, però en l’era digital la comunicació permet noves possibilitats. Un cop
més, l’acció tutorial és fonamental en el procés d’acompanyament de l’alumnat amb experiències de mobilitat.
Sense oblidar el suport entre el propi alumnat, que en
alguns casos compten amb experiències similars que
els permeten convertir-se en referents clau. Malgrat que
aquestes línies d’actuació ja estan en marxa en moltes
escoles, seria desitjable sistematitzar-les i situar-les al
centre del debat. Això no vol dir homogeneïtzar la resposta que es dona a la mobilitat escolar, sinó facilitar
l’adopció de mesures ajustades a la realitat de cada
alumne/a que arriba o se’n va. Vet aquí, un cop més,
l’esperit d’aquesta guia.

Recursos i idees (per saber-ne més)
Per aprofundir encara més en la relació entre les mobilitats infantils i l’escola, al següent apartat es fan vuit propostes per tractar el fenomen a l’aula. Descobrim-les!
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PROPOSTES
EDUCATIVES PER
TREBALLAR LES
MOBILITATS
INFANTILS A L’AULA
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A continuació es presenten vuit propostes d’activitats
per treballar les mobilitats infantils a l’aula. Es tracta de
tallers, dinàmiques i projectes de diferents durades i formats, que responen als següents objectius:
-Conèixer i fer visibles les experiències de mobilitat de l’alumnat, buscant estratègies creatives, crítiques i motivadores per treballar el fenomen a l’aula.
-Aprofitar les experiències de mobilitat de l’alumnat
com a oportunitats d’aprenentatge, analitzant-les i
reflexionant-hi a través de diferents mitjans expressius.
-Acompanyar l’alumnat amb experiències de mobilitat, reconèixer les seves vivències i tenir present la
seva dimensió socioemocional.
Les activitats proposades estan pensades per a infants
de 10 a 12 anys (Cicle Superior de Primària) tot i que
són fàcilment adaptables a alumnat més petit (Cicle Inicial o Mitjà) i més gran (Secundària). Les activitats no es
corresponen amb cadascuna de les històries de la guia:
tot i que en alguns casos sí que hi fan èmfasi, la idea és
combinar-les i abordar el fenomen de manera transversal. Val la pena insistir que es tracta de propostes i que,
per tant, són activitats obertes a tota mena de canvis i
adaptacions.
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Dibuixos de la (im)mobilitat
Objectius:
• Presentar el fenomen de les mobilitats infantils a
l’aula a partir de les experiències del grup classe.
• Reflexionar sobre qüestions geogràfiques i socials a
partir de la visualització de diferents trajectòries de
(im)mobilitat.
Durada aproximada: 1h.
Material: Fulls A3, llapis, colors, goma i altres materials
per dibuixar.
Nombre de participants i format: Individual, grups petits o grup classe (en funció de la mida del grup i del
tipus de seguiment que es vulgui fer de l’activitat).
Desenvolupament: L’activitat consisteix en una representació visual de les trajectòries de immobilitat (residencial) de l’alumnat en forma de mapa o dibuix a partir
de la següent consigna: “dibuixarem un mapa dels llocs
on hem viscut/on anem més sovint...” Alguns aclariments: com que hi ha molts tipus de mapa, és important
que cadascú esculli el que li resulti més còmode per dibuixar la seva pròpia trajectòria. A més dels llocs on s’ha
viscut, també es poden dibuixar llocs on s’han passat
temporades més o menys llargues i significatives (ex.
viatges, vacances). Tothom té coses per dibuixar, totes
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les trajectòries es poden representar! Un cop tenim els
dibuixos, podem fer una posada en comú i una reflexió
sobre les diferents trajectòries de (im)mobilitat del grup
classe, i les vivències que hi ha al darrere.
Comentaris: Aquesta activitat es basa en una tècnica d’investigació centrada en la infància utilitzada en la
meva tesi doctoral. Pot ser un bon punt de partida per
a la resta d’activitats (presentades a continuació), així
com per a l’acompanyament a infants amb experiències de mobilitat a l’escola.

El camí a l’escola: una ruta guiada
Objectius:
• Reflexionar sobre l’espai urbà i les seves dinàmiques
socials a partir del camí de casa a l’escola.
• Traslladar les reflexions sobre l’entorn a companys/
es, mestres, veïnat, etc. per tal de propiciar intervencions de millora.
Durada aproximada: Projecte de mínim tres sessions
(almenys dues sortides i una sessió de treball a l’aula).
Material: Mapes del barri/municipi, retoladors de diferents colors, càmeres fotogràfiques i ordinadors.
Nombre de participants i format: Preferiblement,
grups de 3-4 infants que visquin a prop i que segueixin
camins semblants per anar a l’escola. Això els permetrà preparar les rutes conjuntament. També es poden
fer grups amb infants que viuen en llocs diferents, potenciant així el contrast i la comparació. En aquest cas,
cada alumne prepararà la seva pròpia ruta i l’ensenyarà
als companys/es del seu grup.
Desenvolupament: Aquesta activitat consisteix a preparar rutes guiades que permetin reflexionar sobre el
camí a l’escola. En una primera sessió, es fa una sortida
de reconeixement de l’entorn per identificar aspectes
del camí a l’escola que agraden, que fan por, que canviarien... És interessant disposar d’un mapa del barri i/o
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municipi on es vagin marcant els diferents elements i
llocs per on es passa amb un codi de colors. També
es poden fer fotografies per documentar-se i il·lustrar la
ruta. A la segona sessió, que té lloc a l’aula, es prepara
la ruta guiada. Cal elaborar el guió, seleccionar els llocs
i elements que s’explicaran, triar fotos si se n’han fet,
organitzar la logística de la ruta... La tercera sessió torna
a tenir lloc al carrer: és el dia que els grups fan les seves
rutes guiades presentant el seu camí a l’escola, com si
fossin guies turístics o exploradors de l’entorn. La ruta
es pot fer amb els altres grups de la classe (que hauran
fet rutes diferents) i/o amb mestres, famílies, veïnat... Al
llarg de la ruta es pot mostrar el mapa que s’ha treballat,
les fotografies que s’han fet, i explicar anècdotes que
permetin entendre millor les vivències de l’espai públic
de l’alumnat.
Comentaris: Aquesta activitat es basa en les marxes
exploratòries i els recorreguts de reconeixement treballats, entre d’altres, per Col·lectiu Punt 6. També s’inspiren en algunes tècniques de recerca del projecte “Niños
del Milenio” al Perú (GRADE).

Les (im)mobilitats de la meva família:
una petita recerca
Objectius:
• Analitzar la història familiar amb perspectiva de mobilitats.
• Fer servir eines com arbres genealògics i mapes per
entendre la mobilitat geogràfica al llarg del temps.
Durada aproximada: Projecte de diverses sessions a
l’aula i a casa (tantes com es consideri oportú).
Material: Paper, cartolina, llapis, colors i ordinadors.
Nombre de participants i format: Treball individual
(cada alumne/a fa una recerca sobre la seva família). Si
es vol treballar en grups petits, es poden plantejar sessions de treball amb una posada en comú al final.
Desenvolupament: Aquesta activitat consisteix a fer
una recerca sobre els orígens de la família i descobrir
on van néixer i viure els parents d’unes quantes generacions anteriors. La idea és començar parlant amb persones que coneguin bé la història familiar. Es recomana
limitar-ho a poques persones, parlant-hi cara a cara, per
telèfon o per videotrucada. Aquestes converses també es poden plantejar a través d’un format d’entrevista més formal, i fins i tot enregistrar-les. Seguidament,
s’elabora un arbre genealògic de la família a partir de la
informació obtinguda. Cal tenir en compte les següents
preguntes:
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1) A quantes generacions ens remuntarem?
2) Potser tots els familiars són del mateix poble/ciutat,
però han viscut sempre a la mateixa casa?
3) Podem esbrinar els motius dels canvis de lloc de residència? Incorporem-los a l’arbre!
A partir de la informació recollida a l’arbre genealògic,
s’elabora un mapa. Cada alumne/a tindrà un mapa diferent, tant per les trajectòries de mobilitat com per l’escala (no és el mateix si els avis van canviar de continent
que si van canviar de barri). Pot ser que hi hagi persones
que hagin viscut a diversos llocs, mentre que d’altres no
s’hagin mogut mai: es poden fer servir colors diferents
per indicar els llocs on ha viscut cadascú. Els mapes
es poden elaborar de diferents maneres: dibuixant-los
en fulls en blanc o cartolines, fent servir mapes muts
com a base, a partir d’eines digitals com OpenStreetMap... Finalment, es pot fer una presentació a classe,
i reflexionar sobre la diversitat d’històries familiars del
grup i sobre quines implicacions té això en les seves
vides avui en dia.
Comentaris: Activitat relacionada amb l’activitat Dibuixos de la (im)mobilitat, amb un aprofundiment històric.

Em canvio de casa!
Objectius:
• Reflexionar sobre els canvis de domicili i la mobilitat
residencial en general.
• Explorar la dimensió socioemocional del fenomen a
partir de la reflexió personal i de la imaginació.
Durada aproximada: 1h 30’.
Material: Pissarra i retoladors, post-its o paperets, bolígraf, fulls blancs i preguntes preparades.
Nombre de participants/format: Grup classe sencer o
grups més petits.
Desenvolupament: L’activitat consisteix en una dinàmica de reflexió sobre l’experiència de canviar de casa.
Es comença fent una pluja d’idees a la pissarra sobre els
diferents motius pels quals es pot produir un canvi de
domicili. Les propostes recollides a la pissarra s’apunten en post-its o paperets i es posen en una bossa. És
important que hi hagi tants paperets com participants
(per aconseguir-ho, es pot escriure un motiu de canvi de
domicili en diversos paperets). Cada alumne agafa un
paperet de la bossa sense mirar. Ara toca posar-se en
situació i reflexionar: els i les alumnes s’hauran d’imaginar que canvien de casa pel motiu escrit al paperet
i contestar les següents preguntes (projectades a la
pissarra, per exemple):

61

– Com creus que et sentiries si et passés això?
– Què tindria de positiu aquesta situació?
I de negatiu?
–A qui demanaries ajuda si ho necessitessis?
–Què faries per millorar la teva situació?
–Coneixes algú que s’hagi trobat en una situa-		
ció semblant? Com ho ha viscut?
Les preguntes es poden contestar directament o fer-les
servir com a guió per redactar un text. També es poden
fer servir per generar un debat en veu alta. Fins i tot es
poden intercanviar els paperets entre alumnes per tal de
reflexionar sobre situacions diferents.
Comentaris: Aquesta activitat planteja alguns reptes
pel que fa a la implementació, que es poden resumir en
les següents preguntes: De quina manera acompanyem
emocionalment els infants que realment s’han canviat
de casa (durant i després de l’activitat)? Com ho fem
en aquells casos en què la vivència ha estat dolorosa?
De quina manera donem veu sense vulnerar el dret a la
intimitat?

Una casa en un objecte
Objectiu:
• Reflexionar sobre la casa/llar a partir de la seva dimensió material, socioemocional i sensorial, tot treballant l’expressió oral.
Durada aproximada: Una sessió de preparació i una
sessió de presentacions i reflexió conjunta, a més del
temps dedicat a seleccionar l’objecte.
Material: Objecte escollit i material necessari per la
presentació (ex. paper, bolígraf, ordinadors...).
Nombre de participants i format: Treball individual
que es pot plantejar amb tot el grup classe o en grups
més petits.
Desenvolupament: Per aquesta activitat es demanarà
que cada alumne esculli un objecte que faci referència,
tingui relació o simbolitzi una casa que sigui important
per ell o ella. Pot tractar-se de la casa (o cases en plural)
on viuen actualment, la casa on passen els estius, la
casa on viuen els avis, la casa on vivien abans...
La idea és preparar una breu exposició oral (5’ aprox.)
on es responguin preguntes com les següents:
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– Què és l’objecte escollit? Per a què serveix?
– De què té gust? Quin tacte té? De què fa olor? 		
Quin soroll fa?... (preguntes sobre aspectes sen-		
sorials)
– Per què l’has escollit? Quina relació té amb la 		
casa/llar amb què està vinculat? Per què és im-		
portant o especial?
– Pots explicar alguna anècdota relacionada 			
amb l’objecte i la casa?
Un cop s’han fet les presentacions, es pot tancar l’activitat fent una reflexió conjunta sobre com ens vinculem
amb l’espai construït, amb les persones que l’habiten,
amb els objectes que trobem...
Comentaris: Activitat inspirada en una activitat realitzada per la Marta Bertran i la Roser Girós, professores de
la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Pot ser un complement per a l’activitat Em
canvio de casa!, ja que permet aprofundir en els canvis
de domicili des d’un enfocament més reflexiu i emocional, i desplegar d’altres formes d’expressió.

“El nen nou/la nena nova”: la pel·lícula
Objectius:
• Reflexionar sobre la mobilitat escolar a partir de vivències personals.
• Treballar amb formats audiovisuals per captar diferents veus i punts de vista.
Durada aproximada: Projecte de diverses setmanes
que inclou sessions de treball previ i documentació, redacció del guió, rodatge i maquetació.
Material: Càmera de vídeo, programa per editar vídeo i
material per redactar el guió de la pel·lícula (paper, bolígrafs, ordinadors...).
Nombre de participants i format: Es recomana treballar amb un grup de 5-10 alumnes aproximadament per
facilitar la coordinació i el seguiment del projecte. Si es
considera necessari, es pot comptar amb més d’un docent responsable, així com amb assessorament tècnic.
Desenvolupament: L’activitat consisteix a preparar una
pel·lícula o producte audiovisual que tracti sobre l’arribada d’un company o companya nova a la classe. El
projecte pot engegar-se amb la pregunta “què passaria
si arribés un nen o una nena nova...?” A partir de les
reaccions, es fa una pluja d’idees per començar a construir l’argument. Pel que fa al procés d’elaboració del
guió és important recollir experiències reals (entre els
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companys/es, amb amics i amigues de fora del centre),
així com diferents punts de vista (alumnat, docents, famílies, etc.). És interessant que els actors i actrius es
puguin posar a la pell dels diferents personatges, que
coneguin bé com se senten i amb quins reptes es troben. Escriure un guió és un procés que es va fent de
mica en mica. Caldrà distribuir bé les tasques per garantir la participació de tothom, així com preveure una
certa dinamització (ex. pensar eines per agilitzar el treball en grups i generar espais de reflexió significativa).
Una estratègia pot ser treballar a partir d’escenes clau
(com si fossin esquetxos), plantejant situacions que cal
resoldre a partir de role playing. Un cop s’ha redactat el
guió, caldrà assajar les diferents escenes de la pel·lícula. Per aprofitar encara més el procés, val la pena posar
èmfasi en els rols i la dimensió emocional de les escenes: per què actuen com actuen els personatges? Com
se senten en cada moment? Quins suports troben? Ara
només queda enregistrar la pel·lícula i muntar-la perquè
tothom la pugui veure!
Comentaris: Per simplificar les coses a nivell tècnic
es pot plantejar un projecte semblant però que culmini
en una obra de teatre enlloc d’una pel·lícula. També es
pot decidir dedicar més temps i energies a alguna de
les fases, acceptant que el més important no és el resultat sinó el procés i les reflexions que l’acompanyen.
Aquesta activitat s’inspira en una experiència realitzada
en una escola on vaig fer el treball de camp per a la
meva tesina de màster. També recull idees del projecte
Cinema en Curs.

Videoblog d’un viatge imaginari
Objectius:
• Reflexionar sobre la (im)mobilitat i la mobilitat virtual
a través d’internet i d’eines audiovisuals.
Durada aproximada: Diverses sessions de preparació
i una sessió d’enregistrament.
Material: Ordinadors amb connexió a internet, càmera
(pot ser la de l’ordinador), programa d’edició de vídeos
i material per redactar els guions.
Nombre de participants i format: Treball individual o
en grups reduïts (màxim 4 alumnes).
Desenvolupament: L’activitat consisteix a crear un videoblog que relati un viatge virtual o imaginari. En primer
lloc, cal buscar informació sobre un lloc on no haguem
estat mai. Si es tracta d’un lloc geogràficament localitzable, es poden fer servir mapes i imatges de satèl·lit
per situar-lo. També es pot deixar volar la imaginació i
plantejar el viatge a un lloc inventat (un planeta, un país
imaginari, un lloc de fantasia...). Després cal preparar el
guió dels vídeos que formaran el videoblog. Es poden
fer tants vídeos com es vulgui, però és interessant ferne un sobre la preparació del viatge (ruta, equipatge,
logística) i un sobre el viatge en si mateix (experiència,
aprenentatges, sorpreses). Un cop tinguem els vídeos
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enregistrats, arriba l’hora de muntar-los. Es poden fer
servir programes d’edició de vídeo, que ens permetran
incorporar elements gràfics com ara fotografies, mapes, dibuixos... Els vídeos es poden penjar en un blog o
en un canal de vídeos que al final relatarà l’experiència
completa de tots els viatges. Es pot aprofitar el web i les
xarxes socials de l’escola per fer-ne difusió.
Comentaris: Activitat inspirada en les eines
pedagògiques que incorporen l’ús del Google Earth.
Per simplificar l’activitat a nivell tècnic, enlloc de fer
un vídeo es pot fer un projecte semblant elaborant un
podcast, una presentació oral a classe, una exposició,
un scrapbook...

Taller d’història migratòria
Objectius:
• Reflexionar sobre la història del barri/municipi a partir d’experiències migratòries, una dimensió de la
memòria col·lectiva poc reconeguda.
• Desplegar eines de recerca social per conèixer l’entorn i la seva història.
Durada aproximada: Diverses sessions, en funció de
les activitats que es duguin a terme, que poden ser visites, entrevistes, sessions de reflexió i presentació del
projecte.
Material: Ordinadors, bolígrafs, llibretes, gravadores i
càmeres fotogràfiques.
Nombre de participants i format: És recomanable treballar en grups d’entre 5 i 10 participants aproximadament.
Desenvolupament: L’activitat consisteix a realitzar un
projecte sobre la història del barri o municipi a partir de
les experiències migratòries i de mobilitat de persones
que hi viuen (o hi han viscut). Es proposa començar el
projecte amb una visita a algun espai emblemàtic: un
arxiu, una associació de veïns i veïnes, un museu, un
comerç, un monument... Després es pot entrevistar alguna persona que conegui la història del barri/municipi,
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i/o que vulgui compartir la seva experiència de com va
arribar-hi i com hi viu. El grup es pot dividir per tal de
poder entrevistar persones diferents i tenir un ventall
de perfils més ampli. També és interessant contrastar
aquestes experiències amb les del propi alumnat per tal
d’anar construint col·lectivament la història del barri des
de les mobilitats. Tota la informació recollida a les visites i entrevistes s’ha d’analitzar en sessions de treball i
posada en comú. El projecte es pot presentar a través
de diferents formats, des d’un podcast o un programa
de ràdio en directe (a la ràdio de l’escola o del barri), fins
a un blog al web de l’escola o de l’associació de veïns i
veïnes. També es poden fer panells informatius o intervencions a l’espai públic. La idea és construir una història del barri que trenqui amb les narratives dominants
i visibilitzi les vivències de persones a qui no sempre es
té en compte. Per tant, és interessant arribar al màxim
de persones.
Comentaris: Activitat inspirada en els tallers de memòria
migrant realitzats per Anyeli Marín i en els documentals
elaborats per l’alumnat de l’Institut Escola Trinitat Nova
en el marc del projecte Cinema en curs.

LA GUIA
EN 10 IDEES
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1 Les mobilitats infantils es donen a tots els racons del planeta i en tots els grups socials: migracions, mobili-

tats quotidianes, viatges, desplaçaments amb canvi de domicili o sense... A cada context es manifesten de manera
diferent i tenen conseqüències també diferents per als seus i les seves protagonistes. Podem dir que tots els nens
i nenes protagonitzen formes de mobilitat (a vegades d’immobilitat) a diferents escales, algunes escollides i privilegiades, i d’altres no desitjades i/o amb efectes negatius.

2 És important contextualitzar les mobilitats infantils i conèixer-ne les causes i les conseqüències, per tal de
donar-hi una resposta conscient des de l’escola i d’altres contextos educatius. Preguntem, explorem, formem-nos:
com més informació tinguem, millor serà la resposta als reptes que planteja el fenomen.

3 Cal tenir present tant l’entorn social com la realitat personal de l’alumnat amb experiències de mobilitat. Per
fer-ho, és imprescindible escoltar els i les protagonistes, que coneixen millor que ningú el seu dia a dia i les
dificultats que se’ls plantegen. La relació entre les seves vivències quotidianes i certs fenòmens socials també ens
pot ajudar a vincular formes de mobilitat aparentment inconnexes.

4 Indagar en les mobilitats infantils de vegades vol dir topar amb realitats delicades, complexes i doloroses. La
pobresa i la precarietat, la violència i la por, la inseguretat i el racisme són dinàmiques que s’hi amaguen al darrere.
Calen dosis de cura i de responsabilitat per acompanyar aquestes vivències.

5 Quan pensem en les mobilitats infantils tendim a fer-ho en un sentit geogràfic, sovint residencial. No ens oblidem
però de les mobilitats que transcendeixen l’espai físic, com ara la mobilitat virtual o imaginada. Cada cop més,
els entorns digitals són espais de socialització per als infants, així com contextos on resulta possible viatjar sense
sortir de casa. Una bona educació digital és clau per fer-ho de manera més lliure i segura.
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6 Cal tenir en compte la mobilitat escolar, que té un impacte crucial en les trajectòries educatives de l’alum-

nat. Els canvis d’escola tenen causes diverses i estan protagonitzats per famílies de tota mena. L’arribada i la sortida d’alumnat sempre planteja reptes, sobretot si es dona durant el curs. Però culpabilitzar-ne els i les protagonistes
no ajuda a donar-los les oportunitats educatives que es mereixen.

7 Val la pena tenir presents (i abordar de manera crítica) tant les mobilitats més mediàtiques i presents als dis-

cursos quotidians, com aquelles més desconegudes i invisibles. A l’aula es poden treballar totes de manera
respectuosa, sense caure en enfocaments superficials o anecdòtics. En resum, evitem tant veure les mobilitats
infantils com un problema, com fer-ne una celebració acrítica.

8 Totes les experiències de mobilitat infantil ofereixen oportunitats d’aprenentatge, i l’aula és un espai im-

millorable per aprofitar-les. La creativitat i l’originalitat són ingredients importants a l’hora d’explorar aquestes
realitats de manera significativa i respectuosa. Si les mobilitats no apareixen als llibres de text, enginyem-nos estratègies per convertir-les en tema de reflexió amb el grup classe.

9 Despleguem recursos i recorrem a diversos agents (dins i fora del centre) per acompanyar les experièn-

cies de mobilitat infantil. Cal cobrir totes les dimensions del fenomen i atendre les necessitats de tothom. L’acció
tutorial és fonamental, però hi ha d’altres figures que també poden contribuir a fer més fàcil el dia a dia de l’alumnat
afectat per certes formes de (im)mobilitat.

10 Hem vist que l’escola i els entorns educatius en general són contextos on es manifesten quotidianament tota
mena de mobilitats infantils. I alhora, aquests entorns condicionen l’experiència de la mobilitat dels nens i nenes.
Siguem-ne conscients i fem que les reflexions que planteja aquesta guia posin el fenomen a la llista d’aspectes a prioritzar per aconseguir una educació més inclusiva, transformadora i justa.
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