
Curs L’acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural  

Material de formació 

FACTORS QUE CONDICIONEN EL PROCÉS DE SOCIALITZACIÓ DE 

L’ALUMNAT ESTRANGER  
Factors genèrics 

Compartits amb tot l’alumnat, independentment de l’origen, i que en el cas d’infants i joves estrangers 

poden suposar dificultats i contradiccions afegides. 

Relatius al grup d’edat (especialment en l’etapa de l’adolescència i la joventut)  

 Crisis i dificultats en la construcció identitària. 

 Tensions i enfrontaments amb l’autoritat de les persones adultes. 

 Voluntat de distingir-se de la infància i de tenir comportaments adults. 

 Elements relacionats amb l’anomenada cultura juvenil. 

 Importància de la pertinença i l’adscripció a grups d’iguals.  

 ... 

Relatius al gènere (molt lligats a  l’adolescència i la joventut) 

 Definició dels rols masculí i femení, amb les tensions que això comporta entre els diferents 

models, les pressions familiars i socials, etc. 

 Aprenentatge de les relacions adultes entre gèneres. 

 Acceptació i coneixement del propi cos i desenvolupament de la sexualitat.  

 ... 

Socioeconòmics 

Compartits entre els infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat social:  

 Contradicció entre el model consumista i la capacitat adquisitiva. 

 Dificultats per complir les expectatives socials. 

 Manca d’expectatives socials i laborals. 

 ... 

Factors específics 

Relacionats amb les situacions de desigualtat que viuen habitualment els col·lectius procedents de la 

immigració, però també amb la procedència cultural. Són condicionants que a vegades suposen dificultats 

afegides i discriminacions respecte a la resta del grup. 

Relacionats amb el marc legal 

Tots els estrangers (per tant, també infants i adolescents) estan sotmesos a les disposicions específiques 

de la Llei d’Estrangeria:  

 Dificultats per a la inserció laboral, si no tenen permís de treball, tot i haver estat escolaritzats 

aquí i viure-hi. 

 Dificultats per federar-se per a la pràctica d’algun esport. 

 Dificultats per accedir als estudis postobligatoris si no tenen accés a les beques. 

 Limitacions per moure’s dins la UE i, per tant, per fer viatges o intercanvis escolars. 

 ... 

Dificultats lingüístiques, de comunicació i comprensió 

Poden ser derivades del desconeixement de la llengua d’escolarització i de comunicació o del 

desconeixement dels codis culturals i de comunicació.  

Dificultats específiques derivades dels processos migratoris familiars 

 Dol migratori 

 Situacions d’inestabilitat i de precarietat econòmica. 

 Angoixa per les dificultats en la inserció en el sistema escolar 

 Altres qüestions: diferents expectatives, irregularitat en l’escolarització, etc. 

 ...  

Actitud de la societat d’acollida 

 Recursos per garantir la equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. 

 Polítiques d’acollida. 

 Expectatives d’integració. 

 Imatge social reflectida. 

 ... 

 


