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CONSIDERACIÓ INICIAL.-

Tot intent de realitzar una síntesi sobre les diferents realitats dels 
col.lectius humans comporta, per molt que s’intenti evitar, una certa 
tendència a estereotipar comportaments, actituds...,

Per evitar aquest efecte negatiu, volem advertir que el principi a seguir 
en la lectura d’aquestes consideracions es tenir present  en tot
moment que TOTS ELS ALUMNES SÓN DIVERSOS.

Intentar atribuir a tots els alumnes i membres del col.lectiu el perfil 
resultant d’aquestes consideracions que es fan a continuació, seria un 
error.

Entenem que conèixer aquestes característiques que es donen en un 
nombre significatiu d’alumnes i de famílies ens pot ajudar a realitzar la 
nostra tasca amb una visió integradora.

Haurem de fer intervencions diferenciades en funció de la història 
anterior de cada nen/a. Tots porten la seva motxilla cultural, com 
l’alumnat d’origen català.
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1. CARACTERÍSTIQUES 
L’Equador és un país on s’han de distingir dues zones 
geogràfiques clarament diferenciades i que han comportat, 
al llarg del segle XX, el manteniment de  les  dues 
tradicionals formes colonials d’economia: 

?a la muntanya: la hisenda, amb una vinculació 
quasi feudal dels camperols

?a la costa: la plantació amb un sistema d’explotació 
més capitalista?També s’ha de fer una distinció entre el món urbà i 
el rural

Per aprofundir sobre els aspectes socio-culturals recomanem el 
llibre:“Inmigración, contexto familiar u Educacions.”Carrasco, Silvia y
otros autores UAB
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És al llarg dels anys 50-70 que es comencen a produir 
certes transformacions econòmiques que impliquen els 
moviments de població interns (del món rural al món urbà) 
i amb posterioritat els moviments migratoris externs.

L’Equador té una economia que des de fa molt de temps 
ha estat caracteritzada per: una dependència exterior i uns 
sectors productius desequilibrats, que provoquen  una 
situació de dèficit. 

La causa d’aquest dèficit són les conversions que està 
implicant el neoliberalisme a Sud-amèrica.
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Període de “boom”migratori de la dona que s’incorpora cada 
vegada amb més força al procés migratori. Es dedica al 
servei domèstic i a d’altres sectors dels serveis  A causa de la 
crisi econòmica a l’Equador i a la demanda de mà d’obra 
femenina al nostre país, l’emigració actualment és 
fonamentalment femenina i té importants repercussions en 
les estructures familiars.

Espanya1998-
2000

Són  els homes que vénen a treballar a l’agricultura i, 
posteriorment, ho fan les seves dones. El viatge és més 
econòmic i molt menys arriscat que als Estats Units.

Europa, 
Espanya

1995-
1998

Són els homes i ho fan mitjançant xarxes clandestines. Amb 
un alt cost econòmic i amb riscos personals. Aquestes xarxes 
clandestines eren i continuen sent una estructura 
pseudoinstitucionalitzada que implica sectors corruptes de 
l’administració.  

Estats 
Units

1970 -
1995

CARACTERÍSTIQUESDESTÍPERÍODE

Tota aquesta situació ha provocat, des dels anys 70, que 
els equatorians prenguin com a opció l’emigració. 

Emigració en la qual es poden distingir diversos 
períodes:
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2. L’ESCOLA A L’EQUADOR
Un dels objectius familiars és afavorir l’escolarització dels 
seus fills i filles. 

Les remeses de diners de l’emigració es dediquen primer al 
pagament del deute migratori i, la següent destinació, és 
l’educació dels fills i filles. 

Hi ha una preferència per l’escolarització en centres privats 
(religiosos).

El sistema educatiu obligatori equatorià consta:

?d’un període preescolar 4-6 anys (no obligatori) que es 
desenvolupa en Jardins d’Infància

?un període de nivell de primària  6 a 12 anys (obligatori)

?un cicle bàsic de nivell mitjà de 12 a 15 (obligatori)
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PERÍODE PREESCOLAR 4-6 ANYS (NO OBLIGATORI)

?Es desenvolupa en  Jardins d’Infància. Només el 50% de la població 
d’aquesta franja d’edat està escolaritzada.

?És una escola elitista que demana a la família col·laboració per adequar   
l’espai i l’equipament.

?El professorat que imparteix aquesta etapa no té la preparació específica 
per a aquestes edats. 

?El currículum consta de 3 dominis: afectiu social, psicomotriu i cognitiu.

?El nombre d’hores diàries  de classe és de 4, amb una distribució del temps 
estandarditzada.

Racons de: dramatització, construcció, plàstica, música, 
biblioteca, maduresa intel·lectual i motora, ciències, aigua, 
sorra, oficis

Jocs de racons (90 min.)

Refrigeri i esbarjo (45 min.)

D’aula a l’aire lliureActivitats programàtiques 
(90 min.)

Rebuda, neteja, planificació conjunta del treballActivitats inicials (30 min.)
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PERÍODE DE NIVELL DE PRIMÀRIA  6 A 12 ANYS 
(OBLIGATORI):

Hi ha diferents tipologies d’escola:?oficials (fiscals, municipals, institucions públiques) ?particulars (laics o confessionals) 

Consta de 6 graus, agrupats en cicles de dos anys (30 hores de 
classe setmanals).

Moltes de les escoles funcionen amb doble torn.

Associació de classe (tutoria)7COMPLEMENTÀRIES

Cultura física, Educació artística, Activitats 
pràctiques

28TECNICOPRÀCTI-
QUES

Castellà, Matemàtiques, Estudis socials, 
Ciències Naturals

65BÀSIQUES 

Matèries% de 
temps

Tipus
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UN CICLE BÀSIC  DEL NIVELL MTJÀ  DE 12 A 15 
(OBLIGATORI)

Consta de 3 anys (35 hores setmanals).

Nota.- Les condicions laborals del professorat són extraordinàriament 
precàries.

Anglès, Associació de classe (tutoria)14COMPLEMENTÀRIES

Cultura física, Educació artística, Activitats 
pràctiques

28TECNICOPRÀCTI-
QUES

Castellà, Matemàtiques, Estudis socials, 
Ciències Naturals

58BÀSIQUES 

Matèries% de 
temps

Tipus
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3. CARACTERÍSTIQUES SOCIOLÒGIQUES DE LA FAMÍLIA

?La família tradicional és extensa, jerarquitzada, on l’home 
representa l’autoritat i és el qui defineix el projecte de família. 

?Fins a mitjan dels 90, l’emigració era masculina i 
implicava només els homes de la família. 

?Actualment, el procés migratori és un projecte femení a 
causa de la demanda de mà d’obra als països de destinació.

?Això està produint un canvi profund en l’estructura familiar 
que provoca repercussions molt importants, no exemptes de 
conflictes.

? Aquestes repercussions afecten l’equilibri familiar. La 
possibilitat de trencament i d’inestabilitat familiar es tradueix 
en un increment vertiginós de separacions.
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?Inicien el procés migratori, no sense dificultats, ja que han de 
convèncer els marits o els pares. 

?Aquest projecte compta amb la solidaritat de les dones de la 
família que, en molts casos, l’elaboren d’esquena als homes. 

?En un nombre molt significatiu, les dones que emigren tenen 
titulacions superiors.

?Una vegada en destinació tenen tres obligacions: ?retornar els préstecs del viatge ?lliurar diners per a la família (subsistència i educació dels fills) i 
per al reagrupament familiar (del marit, dels cunyats… , l’extensa 
família masculina), i en darrer terme:?els fills que han quedat a càrrec de l’àvia materna.

?Aquest nou rol ha provocat una millora del seu posicionament  en 
el si de la família: elles són les protagonistes de la millora de vida del 
col·lectiu familiar, tenen més autoritat i el control sobre el pressupost.
En definitiva,  esdevenen el cap de família.

LES DONES
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?El marit ha canviat de rol. 

?La seva autoritat queda qüestionada davant la necessitat 
d’autoritzar la dona a emigrar i dels canvis que això comporta.

? Aquesta autorització implica “negociar”les  condicions que 
ha d’acomplir la dona:?pressió econòmica (on ell demana ser el destinatari dels 

estalvis, possibilitar-li els recursos per emigrar) ?i control sexual que ell li exigeix.

?Moltes vegades amenaça d’endur-se els fills amb la família 
paterna.

?L’home viu aquest procés migratori com una pèrdua 
d’estatus: considerar-se subordinat per dependre’n 
econòmicament i ser ella la qui possibiliti l’emigració.  

?De vegades es produeixen casos d’alcoholisme i d’abandó. 

ELS MARITS
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?Són exclosos a l’hora de prendre la decisió, queden 
sols i han de patir els canvis afectius i socials que la nova 
situació els provoca:

?pèrdua de la mare 
?canvis de domicili 
?en alguns casos, separació dels germans  
?de vegades es converteixen en un element més 
en la negociació entre els pares...

?Aquesta situació provoca problemes importants de 
socialització:

?el no-reconeixement d’autoritat 
?la relació amb la mare es tradueix en una qüestió
econòmica (la mare compra amb diners i regals 
l’afecte perdut) 
?la manca de normes de conducta 
?una llibertat incontrolada…

ELS FILLS
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?Aquesta situació a l’Equador  motiva  un 
comportament escolar caracteritzat per: 

?baix rendiment 
?abandonament escolar 
?problemes de relació (agressivitat, retraïment)
?problemes de conducta, indisciplina 
La qual cosa, en opinió dels experts, no es donava 
quan l’emigració era iniciada pel pare.

?La pèrdua d’autoritat de la mare pel temps de 
separació, afegit a l’adaptació a una nova situació 
sociocultural (escolar i familiar) fa que hi hagi situacions 
conflictives entre els fills i les mares.

ELS FILLS
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LA SITUACIÓ DE LA RELACIÓ MARE-FAMÍLIA

?El paper de la dona es redefineix  respecte del rol i de la posició que 
ocupava abans d'emigrar:

•Passa a ser el cap de família. 
•A no tenir la cura dels seus fills durant uns quants anys, 
•Econòmicament assumeix l’atenció amb l'emissió de partides 
econòmiques per mantenir  la família.
•I, a més, es produeixen unes mancances d'emotivitat per part dels fills i  
del marit que provoca conseqüències ja en el moment de la separació i, 
amb posterioritat, en el procés de reagrupament familiar.

?Al país d’origen, les dones (àvies maternes i germanes...) tenen
cura dels fills petits  que es queden  fins que la mare pugui sol·licitar el 
reagrupament familiar.

?El reagrupament  familiar ha estat i és, en algunes famílies, un tema 
conflictiu. Perquè han portat els fills sense preveure quins seran els 
problemes que comporta deixar-los al país d’origen. 
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?Durant el temps que mare no conviu amb els fills i queden a 
càrrec de l’àvia materna, l'única relació afectiva que mantenen 
amb ella són els  regals i els diners que arriben a l’Equador. 

?Atès que el nivell de vida sembla millorar per poder celebrar 
festes, aniversaris, compra de productes de consum… , gràcies als
diners que reben cada mes de la mare, es fan una imatge 
distorsionada de la situació econòmica del país de destinació. 

?Aquesta realitat comporta, en alguns casos, una dificultat en la
relació amb l’àvia i altres adults (pare) perquè el nen desitja venir 
al país on viu la mare pensant que tindrà accés a moltes coses 
que allà no té. 

?Tot plegat comporta una  pèrdua d’autoritat i de reconeixement 
del rol de l’àvia en la seva custòdia que es tradueix en problemes 
de comportament i de relació.

LA SITUACIÓ DE LA RELACIÓ MARE-FAMÍLIA
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?Es converteixen en mares. 

?Són una peça clau en l’educació dels néts i de 
les nétes.

?Sobre elles i sobre els néts i les nétes 
cristal·litzen els problemes derivats del procés 
migratori. 

?Problemes d’autoritat amb els seus néts i nétes, 
les pressions del gendre, les mancances 
econòmiques...

LES ÀVIES
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4. LA INCORPORACIÓ A L'ESCOLA 
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?L’educació en les famílies equatorianes no és un tema menor.

?Són conscients que l'accés a l’educació de qualitat els permetrà
desenvolupar les seves perspectives  socioeconòmiques.

?L'objectiu familiar de la incorporació dels seus fills a l'escola al 
nostre país és que puguin accedir a una titulació universitària que 
els doni grans possibilitats de trobar treball en origen, els doni 
prestigi i els promocioni socialment.

?Cal remarcar el fet que moltes famílies vénen dels sectors de la
classe mitjana dels països d’origen (pares docents, funcionaris, del 
món de la banca...). 

?Valoren el fet escolar com un element d’accés i participació cap
a la igualtat. Per a moltes mares deixar els fills a l’escola suposa 
una tranquil·litat. En conseqüència, demanen immediatament els 
ajuts de menjador i de serveis extraescolars, per tal que estiguin 
atesos durant les seves jornades laborals que solen ser llargues. 
(Aquesta informació arriba mitjançant les xarxes de solidaritat.)

LA INCORPORACIÓ A L'ESCOLA I
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?Els fills estan acostumats a una atenció contínua per part de les 
àvies. A l'arribada al nostre país els manca aquesta relació 
permanent amb els progenitors, a conseqüència de les llargues 
jornades laborals. Es poden donar situacions d'impossibilitat de
control que es tradueixen en absentisme.  

?Generalment tenen dificultats econòmiques pel que fa al 
pagament de materials o l’adquisició de llibres.

?La situació del bilingüisme al nostre país, de vegades, presenta
situacions d’una major dificultat, ja que ells consideren que amb el 
castellà en tenen prou per a l'aprenentatge escolar.

?Entre els alumnes que arriben a secundària pesa molt el fet de la 
impossibilitat legal d'accedir a un lloc de treball per problemes legals i 
de regularització. Cosa que mediatitza el seu rendiment escolar i la 
seva estada a l'institut. Això es tradueix en un problema d'absentisme 
escolar.

LA INCORPORACIÓ A L'ESCOLA II
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5. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN 
L'ACOLLIMENT
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?Inicialment, pot-hi haver un problema d'adaptació a la nova 
situació escolar, tan diferent de la del país d'origen. A més del 
desconeixement inicial de la situació social en la qual es troben.

?Es mostren tímids i pocs comunicatius per la manca de confiança 
i el costum d'una relació distant i formal amb el professorat al seu 
país. Cal iniciar, per part nostra, un acostament afectiu. 

?Generalment, mantenen una relació cordial. El tractament és 
sempre de vostè i els costa anomenar pel nom propi el professor/a, 
fan servir:  “señorita, señor...”, tot i que amb el temps perden aquest 
hàbit.

?Tenen molt clar que el mestre/a és el “qui mana”, cal obeir-lo. 

?Són molt educats i mantenen molt les formes vers els adults.

?Entre els alumnes que s'incorporen a primària poques vegades 
es produeixen incidents. No passa així entre alguns adolescents.

RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT
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RELACIÓ AMB L’ALUMNAT AUTÒCTON

?Solen participar (amb una mica de motivació extra) 
en les activitats de classe i en els jocs amb els 
companys. 

?Entre ells pot haver-hi certes incompatibilitats a 
causa de la zona de procedència (serranos o costeños -
monos). 

?La majoria, al principi, es busquen entre ells, però 
després d’un temps ja es relacionen amb normalitat amb 
tots. 

?L’alumnat autòcton es passa amb molta facilitat al 
castellà quan es relaciona amb ells.
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?Tenen un ritme d’aprenentatge i, en general, de 
realització de les tasques bastant més lent que la 
mitjana dels alumnes autòctons.

?No solen estar acostumats a tantes hores 
seguides d’estada al centre i en espais tancats.

?Es cansen amb facilitat (alguns, els més petits, de 
vegades s’adormen a les classes de la tarda).

?Generalment, són nens i nenes acostumats a 
passar moltes hores al carrer i aquí ho tenen molt 
difícil.

NIVELL I RITME D’ADAPTACIÓ ESCOLAR
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ASPECTES ACTITUDINALS

?L'actitud dels alumnes de primària, en general, és bona. 
Tenen ganes d’aprendre. Quan tenen més confiança demanen 
ajut sense problemes. 

?Accepten de molt bon grat les ajudes que se’ls dediquen 
individualment o en petit grup. 

?De tota manera, hem de pensar que hi ha alumnes (igual que 
els autòctons) més predisposats que d’altres.

?Els adolescents, pel seu grau d'autonomia (maduren abans) i 
les problemàtiques personals i familiars(vegeu l'apartat mare), de 
vegades no mostren una bona actitud.

?Els problemes conductuals que alguns manifesten al país 
d'origen per la separació de la mare i la manca de referent 
d'autoritat continuen i/o empitjoren (els problemes de 
comportament, indisciplina, retraïment de la conducta, 
hiperactivitat...) en el moment que el nen o la nena arriba al país 
on viu la mare pel fet de trobar-se amb situacions imprevistes.
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?Alguns nens i nenes comenten que tenen una certa 
enyorança del seu país, tenen una part dels germans, el 
pare, els avis, altres familiars i amics a l’Equador i això els 
incomoda. 

?La seva manera de relacionar-se és molt familiar: 
oncles, cosins… , interactuen uns sobre els altres.

?Són educats i respectuosos. 

?Un altre aspecte que afecta el comportament de 
l’alumnat equatorià és el fet de visualitzar una societat 
d’acollida no real des del país d’origen. Es produeix una 
desil·lusió en el nen, a més d’un procés de pèrdua o dol, 
d’enyorança de la família al país d’origen perquè se 
senten molt sols. 

ASPECTES EMOCIONALS
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?Els alumnes amb alta motivació acadèmica de seguida s’adapten 
a les normes i al ritme general. Porten els deures i participen 
normalment de les classes. Els de baixa motivació tenen problemes 
de presentació de treballs, estudi...

?Hem d'adaptar les nostres exigències, inicialment, als ritmes de
treball a què estan habituats.

?De vegades, segons el nivell econòmic de les famílies, es veuen 
obligats a conviure molta gent en el mateix pis, cosa que  fa que una 
família sencera disposi només d’una habitació. Aquesta situació 
dificulta enormement l’adquisició d’uns bons hàbits d’estudi. A més de 
tenir cura dels germans petits, cosins, malalts...?Els adolescents, en finalitzar els estudis, es troben en situació de 
precarietat en l’àmbit laboral perquè la seva situació de permanència 
al país no els permet accedir-hi atès que tenen permisos de 
residència sense opció de treball. 

?Els fills d’immigrants han de passar 10 anys per tenir un permís
de residència permanent i aconseguir un contracte de treball.

MOTIVACIÓ. HÀBITS D’ESTUDI/ HÀBITS DE TREBALL
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?La mare és el referent.

?Tenir en compte la realitat social, familiar i escolar de l’alumne 
equatorià al país d'origen abans d’immigrar.

?Tipus de relació de l’alumne amb els pares, especialment amb la 
mare.

?Observar el procés d’adaptació de l’alumne al nou entorn  
(il·lusions, enyorances, pèrdues, relacions noves...).

?Partir de l’adaptació al nou entorn des de les capacitats i habilitats 
socials que tenen els alumnes (bagatge escolar i personal).

?Reforçar la recerca de nous lligams afectius positius per al nen o la 
nena.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN 
L'ACOLLIMENT
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En el comportament inicial es poden donar:
?Problemes conductuals i de disciplina greus.
?El rol parentiu desdibuixat, molt temps sense pautes i límits d’un 
adult, moltes hores sols...?Els fills són utilitzats, de vegades, com  a moneda de canvi en els 

problemes de parella.

?Valors, conductes i actituds diferents davant les relacions 
interpersonals amb els companys (l’expressió dels sentiments cap a 
l’altre, l’autonomia dels adolescents com a joves o adults amb capacitat 
de decisió i cura d’altres germans més petits de casa per prioritats en 
l’organització de la família).

?Poden presentar greus problemes econòmics: pagament del deute 
del viatge, dels fills i l’home en el reagrupament familiar, responsabilitat 
d’enviar i mantenir la família d’origen, diners per viure, a més de fer-se 
càrrec de les despeses de l’habitatge, de l’alimentació i el manteniment 
de la família resident al país d’acollida.

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN 
L'ACOLLIMENT


