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Immi gra ció i es co la:
ex pe rièn cies d’integració a Ham burg

Resum
L’article trac ta, en pri mer lloc, el sis te -

ma es co lar a l’Estat Fe de ral d’Hamburg

(Re pú bli ca Fe de ral d’Alemanya) i les

me su res adop ta des per a la in te gra ció

de l’alumnat im mi grant. Tot se guit, s’ex -

plica fil per ran da l’experiència de

l’escola Wie landstra ße i la seva or ga nit -

za ció de clas ses de tran si ció al sis te ma

es co lar re gu lar. Es de ta llen els pro ce di -

ments per acon se guir el màxim èxit en

els pro ces sos d’integració i es fa una va -

lo ra ció crí ti ca de l’experiència. Fi nal -

ment es fa una anà li si i es pre sen ten pro -

pos tes de la didà cti ca de la d’educació

fí si ca des d’una pers pec ti va intercul -

tural.

El sistema escolar
i les mesures d’integració
per als fills d’immigrants
a Hamburg

El sis te ma es co lar d’Hamburg

Se gons la Llei Esco lar d’Hamburg de

1997 “tota per so na jove té... dret a una

for ma ció es co lar in de pen dent ment del

seu sexe, el seu ori gen, la seva raça, la

seva llen gua, el seu lloc de re sidè ncia i

pro cedè ncia, les se ves creen ces, les se -

ves tendències re li gio ses o po lí ti ques o

una in va li de sa” (§ 1. Ham bur gis ches

Schul ge setz). Aquest dret in clou, al ma -

teix temps, l’obligatorietat de l’assis -

tència a l’escola fins als 18 anys o, si

s’es cau, la rea lit za ció de com a mí nim 9

anys es co lars. Men tre la Llei Esco lar de

1997 en ca ra re cull que els nens i jo ves

amb pe ti ció d’asil que en ca ra no te nen

es ta tus de re si dents a la Re pú bli ca Fe de -

ral es tan alli be rats de l’obligatorietat es -

co lar, des del 2001 a Ham burg tam bé

aques tes per so nes te nen l’obligació d’a -

nar a l’escola. A Ham burg cur sen es tu dis

ac tual ment uns 215.000 es co lars, dels

quals apro xi ma da ment el 20 % són

d’origen no ale many.

El sis te ma es co lar es dis tri bueix per anys de 

nai xe ment, ni vells es co lars i ti pus d’escoles

(§ 11. Hmb.SG). Els cur sos 1r a 4t for men

l’Ensenyament Pri ma ri, ano me nat tam bé

“Grundschu le”. L’edat d’esco larització dels

nens es tro ba en tre els sis i els set anys; en

ca sos ex cep cio nals, per pe ti ció es pe cial, i

amb el con sen ti ment del met ge del col·legi,

pot in gres sar al gun alum ne amb cinc anys.
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Abstract

This ar ti cle deals in the first

pla ce, with the school system

in the Fede ral Sta te of

Ham burg (Fe de ral Re pu blic of 

Ger many) and  the mea su res

adop ted for the in te gra tion of

the  im mi grant pupils. Next,

we ex plain in de tail the

ex pe rien ce  of the

Wie landstra ße School and the 

or ga ni sa tion of tran si tion

clas ses to the re gu lar school

system. We de tail the

pro ce du res to ob tain the

ma xi mum suc cess in the

pro cess of in te gra tion and we

make a cri ti cal eva lua tion of

the ex pe rien ce. Fi nally, we

make an analy sis and pre sent 

pro po sals of PE di dac tic from

an in ter cul tu ral point of view.
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Els cur sos 5è a 10è for men l’Ensenyament

Se cun da ri I, que es dis tri bueix en “Mòduls

pro fes sio nals” (“Hauptschu le”), “Esco les de 

For ma ció Pro fes sio nal” (“Reals chu le”) o el

“Bat xi lle rat” (“Gymna sium”). Els cur sos

11è a 13è for men l’anomenat Ensen ya -

ment Se cun da ri II, que es cur sa a l’Institut o 

a l’Escola Pro fes sio nal. Exis tei xen, pa ral·le -

la ment, les “es co les unità ries” (“Ge -

samtschu len”) en les quals l’alumnat amb

pro ble mes d’integració rep una es pe cial

aten ció i es ti mu la ció. Re cu llen en una tots

els cur sos i ti pus d’es colarització pos te riors

a l’ensenya ment pri ma ri. Es trac ta d’un me -

di tat sis te ma de cur sos amb el qual com -

pen sar les di ferè ncies en les con di cions de

for ma ció i mi llo rar així les pos si bi li tats

d’obtenció d’un tí tol acadè mic qua li fi cat.

Tots els tí tols s’aconsegueixen un cop

 realitzades pro ves es cri tes su per vi sa des

i apro va des per les au to ri tats es co lars, i

des prés de fer exà mens orals. El Cer ti fi cat 

de rea lit za ció de mòduls pro fes sio nals

(Hauptschu labschluss) s’obté des prés

d’un mí nim de 9 anys cur sats i pro por cio -

na l’oportunitat de pas sar a una for ma ció

o “apre nen tat ge” (“Leh re”) per apren dre

un ofi ci o una pro fes sió ad mi nis tra ti va o

per pas sar pos te rior ment a una Esco la

Pro fes sio nal Su pe rior per ob te nir, al cap

de dos anys més, ul tra el cer ti fi cat de

mòduls pro fes sio nals, el Tí tol d’Ense -

nyament Pro fes sio nal. El Tí tol d’Ensenya -

ment Pro fes sio nal (Reals chu labschluss)

s’obté des prés d’un mí nim de deu anys i

és un ni vell més alt. És el re que rit avui dia

com a con di ció per ac ce dir al món pro fes -

sio nal. A més a més, ofe reix la pos si bi li tat

d’accedir des prés a un Bat xi lle rat Tècnic,

en el qual, pas sats dos anys, s’obté el tí tol

de Bat xi lle rat Tècnic (Fa cha bi tur) que

per met l’accés a una ca rre ra tècni ca a la

Uni ver si tat. La ti tu la ció més exi gent és el

Bat xi lle rat (Abi tur) o l’obtinguda a l’esco -

la unità ria (Ge samtschu le) des prés d’al -

me nys 13 cur sos es co lars, i que per met

l’accés a tot ti pus d’Ensenyament Su pe -

rior (“all ge mei ne Hochschul rei fe”).

El sis te ma edu ca tiu d’Hamburg es ca rac -

te rit za per ofe rir la pos si bi li tat de tran si -

ció, sen se gran di fi cul tat, d’una mo da li tat

es co lar a una al tra. Exis tei xen pos si bi li -

tats d’ingrés in di rec te –so bre tot al bat xi -

lle rat– si un alum ne per al gun mo tiu no ha 

po gut in gres sar de la for ma “clàssi ca”,

des prés de 4t o de 6è. És com pren si ble

que el tí tol de bat xi ller (Abi tur) si gui el

més atrac tiu i el que per se guei xen més del 

30 % de tots els es co lars d’Hamburg.

A més a més d’aquestes mo da li tats es co -

lars, exis tei xen es co les pri va des o par cial -

ment pú bli ques (so bre tot per a la mi no ria

catò li ca), així com al tres ins ti tu cions es -

pe cials que trac ten d’atendre les ne ces si -

tats con cre tes d’alguns es co lars i cen tres

ex pe ri men tals que bus quen la in te gra ció

de di fe rents grups.

Mesures d’integració
per a fills d’immigrants
a Hamburg

La Llei Esco lar d’Hamburg es men ta ex -

pres sa ment al § 3 “els nens i jo ves la pri -

me ra llen gua dels quals no si gui l’alemany

(...) han de tro bar es tí mul, res pec tant sem -

pre la seva iden ti tat ètni ca i cul tu ral, de

ma ne ra que pu gui de sen vo lu par-se el seu

bi lin güis me i se’ls ofe rei xi la pos si bi li tat de

par ti ci par ac ti va ment en la vida acadèmica 

i en les clas ses”. Ja des del 1986 exis tei -

xen de crets i nor ma ti ves d’organització que 

te nen com a fi na li tat l’execució pràcti ca

d’aquests ob jec tius. Els nens que vé nen de 

l’estranger a Ham burg són agru pats de for -

ma cen tra lit za da i, en cas de no dis po sar

de prou co nei xe ment d’alemany, se’ls apli -

quen di fe rents me su res per a la in cor po ra -

ció al sis te ma edu ca tiu re gu lar en els cen -

tres es pe cials es men tats an te rior ment. En

aquests cen tres i, se gons les edats i ne ces -

si tats, l’alumnat pot re bre:

Clas ses de prees co lar

Les clas ses de ni vell prees co lar no es tan

pre vis tes de for ma es pe cí fi ca per a nens

es tran gers. Ser vei xen en ge ne ral per a la

pre pa ra ció dels nens de cinc i sis anys

que, per al gun mo tiu, en ca ra no han in -

gres sat en el pri mer curs.

Clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció

(AK o VK)

L’alumnat dels cur sos 3r a 10è, que arri -

ben sen se co nei xe ments d’alemany,

van, en prin ci pi, a clas ses de cap ta ció

(AK). Aquí es dis tin geix: AK 3/4; AK 5/6; 

AK 7/9; AK 9/10. Aques tes clas ses

s’organitzen amb pe rio di ci tat se mes tral

in de pen dent ment del nom bre d’alum -

nes. Po den ini ciar-se amb un o dos es co -

lars i es van om plint fins arri bar al nom -

bre de 20.

Des prés de mig any, les clas ses de cap ta -

ció es con ver tei xen en clas ses de prepa -

ració (VK), en les quals els nens acos tu -

men a que dar-se un any més. Exis tei xen

clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció adap ta -

des a to tes les mo da li tats es co lars, sen se

que aques tes su po sin ja una pre sa de de -

ci sió prèvia so bre la tra ject òria pos te rior

de l’alumne. So la ment en dos col·le gis

exis tei xen clas ses de pre pa ra ció es pe cial

per al pas al Bat xi lle rat Su pe rior. Són les

al tes instàncies les que de ci dei xen, orien -

tant-se pels re sul tats es co lars ob tin guts i

els del país d’origen, a qui na mo da li tat es -

co lar pas sa l’alumne.

En el curs 1997/98 hi ha via a Ham burg

127 clas ses de pre pa ra ció.

Clas ses d’alfabetització

Els alum nes i les alum nes que no han vi si -

tat cap col·legi als seus paï sos d’origen i

no sa ben lle gir ni es criu re s’integren en

clas ses es pe cí fi ques –di vi di des per grups

d’edat– per a la seva al fa be tit za ció.

Clas ses de tran si ció

a la For ma ció Pro fes sio nal (RÜK)

A tres es co les cèntri ques exis tei xen, des

de 1989, en sen ya ments de tran si ció a les

es co les de For ma ció Pro fes sio nal. S’envia

Ute Behn ke i Hans Joa chim Roth, pre sen tant un ori -

gi nal mo del d’es cola “pon t”.



a aques tes clas ses els alum nes de llen gua 

ma ter na no ale man ya que des prés del seu 

pas per les au les de pre pa ra ció no po den

en trar en ca ra a les clas ses re gu lars de les

es co les de For ma ció Pro fes sio nal o de

Bat xi lle rat, per què els seus co nei xe ments

d’alemany en ca ra no són su fi cients. No

obs tant això, per les ca pa ci tats in tel·lec -

tuals de mos tra des i la seva for ma ció an te -

rior sí que es ta rien pre pa rats per in -

corporar-se a una d’aquestes mo da li tats

es colars.

En el curs 1997/98 hi ha via a Ham burg

onze clas ses d’aquest ti pus. El nom bre

d’alumnes per aula era de 20.

Curs de pre pa ra ció pro fes sio nal

per a im mi grants (VJ-M)

Per a jo ves de més de 15 anys d’edat i que 

a cau sa del seu escàs co nei xe ment

d’alemany o pel seu in su fi cient ni vell de

for ma ció no po den in te grar-se en clas ses

re gu lars, es fa una ofer ta a les ins tal·la -

cions de les es co les pro fes sio nals,

l’anomenat “any de pre pa ra ció per a im -

mi grants”, en el qual, a més a més de la

for ma ció pràcti ca pro fes sio nal, con ti nuen

apre nent ale many, de ma ne ra que al cap

de dos anys pu guin re bre el Cer ti fi cat de

mòduls pro fes sio nals.

A més a més dels cur sos des crits, exis tei -

xen, se gons la pro por ció d’alumnes es tran -

gers en una clas se re gu lar, clas ses de su -

port amb pro fes sors alli be rats, és a dir,

tam bé a l’escola re gu lar es trac ta d’ajudar

du rant un cert temps els alum nes amb di fi -

cul tats. La for ma en què s’estableixen

aques tes ho res, ja si guin ho res ex tres, des -

do bla ment de les clas ses amb dos pro fes -

sors, re duc ció del nom bre d’alumnes per

aula, etc., que da a elec ció de cada col·legi. 

La men ta ble ment, en molts ca sos aquests

re cur sos ad di cio nals s’utilitzen so vint per

co brir les bai xes de pro fes sors ma lalts.

En el curs 1997/98, 364 alum nes van

gau dir, a les es co les de for ma ció ge ne ral,

d’un su port per a l’aprenentatge d’ale -

many; això su po sa apro xi ma da ment 13

llocs de tre ball per a pro fes sors.

Ham burg és l’únic Estat Fe de ral que pro -

mou, des de fa anys, pro fes sors per què re -

bin una for ma ció en “en sen ya ment com -

ple men ta ri per a alum nes de di fe rents

llen gües ma ter nes” i els pro por cio na l’o -

portunitat de cur sar un pla d’estudis de

tres se mes tres so bre el re re fons cul tu ral

dels paï sos d’origen, els pro ble mes i els

mèto des de la co mu ni ca ció bi lin güe o

l’aprenentatge d’una de les llen gües d’o -

rigen; fi nal ment, po den ob te nir, mit jan -

çant un exa men, la qua li fi ca ció corres -

ponent.

L’escola Wielandstraße

Pre sen ta ció de l’escola

L’escola Wie landstra ße ce le bra, aquest

any 2001, el seu 110 ani ver sa ri. Enca ra

que no que di res del vell edi fi ci, que va ser 

com ple ta ment des truït, com tots els edi fi -

cis de la zona, en la Se go na Gue rra Mun -

dial, con ti nua em pla ça da en el ma teix lloc 

i l’escola con ti nua im par tint en sen ya -

ments de primà ria, mòduls pro fes sio nals i 

for ma ció pro fes sio nal.

Fa tot just vint anys va co men çar a min var 

la taxa de nens en aques ta zona de la ciu -

tat i el ci cle de se cund ària es va anar re -

duint d’any en any. Com que l’escola es

tro ba en un lloc molt cèntric i amb bo nes

co mu ni ca cions de trans port pú blic, es van 

apro fi tar les au les bui des, en un prin ci pi

per als nens vin guts de Polò nia i de

l’antiga Unió So viè ti ca. En arri bar cada

ve ga da més per so nes sol·li ci tants d’asil i

fu gits dels seus paï sos d’origen, es va re -

con èi xer la ne ces si tat de dis sol dre les

clas ses lin güís ti ca ment ho mogè nies i de

for mar, en lloc d’aquestes, clas ses mul ti -

na cio nals, per tal d’ensenyar, com més

aviat mi llor, l’alemany a aquests nens i

po der in cor po rar-los des prés al sis te ma

edu ca tiu re gu lar.

En aquest mo ment, a l’escola Wie -

landstra ße hi ha, a més a més de les clas -

ses prees co lars i primà ria, com pos ta per

qua tre au les, les se güents ac cions es pe cí -

fi ques: una clas se d’alfabetització, una

clas se de pre pa ra ció 3/4, una clas se de

pre pa ra ció 7/9 i set clas ses de tran si ció a

l’Escola Pro fes sio nal.

Com a ele ment es pe cial en el ci cle de

primà ria, des del mes d’agost d’aquest

any hi ha una clas se de pri mer curs bi lin -

güe (es pan yol-ale many), on s’ensenya als

nens ale manys, es pan yols i de ma tri mo -

nis mix tos, en to tes dues llen gües. Aju da -

des per una as ses so ria cien tí fi ca de la

Uni ver si tat d’Hamburg, tre ba llen amb

molt d’interès en aquest pro jec te una pro -

fes so ra ale man ya i una d’espanyola, que

s’alegren veient com els nens gau dei xen

de po der as sis tir a una clas se tan es pe -

cial. Su po sem que als anys vi nents po -

drem con ti nuar for mant clas ses d’aquesta 

mena i arri bar a crear així una es co la

primà ria bi lin güe con so li da da.

Una es ta dís ti ca de 1998 va mos trar que

els alum nes d’Hamburg pro ce dien de 92

paï sos d’origen, amb 105 llen gües ma ter -

nes di fe rents. A l’escola Wie landstra ße as -

sis tei xen a se cund ària, a ho res d’ara, 135

alum nes es tran gers de 25 paï sos di fe -

rents, amb unes 30 llen gües dis tin tes. Els

nens d’Afganistan for men, en aquest mo -

ment, el ma jor con tin gent, se guits dels

nens fu gits dels paï sos de l’antiga Unió

So viè ti ca.

Orga nit za ció de les clas ses

de tran si ció a l’Escola Pro fes sio nal

Igual com a les clas ses de pre pa ra ció

(VK), en les clas ses de tran si ció a l’Escola

Pro fes sio nal (RÜ) es pre veu una per -

manè ncia d’aproximadament un any.

D’acord amb la Llei Esco lar, les me su res

es pe cí fi ques d’integració d’escolars es -

tran gers no han de su pe rar els dos anys.

Però els nos tres con tac tes amb les es co les 

que re ben aquests alum nes han de mos -

trat que la vi si ta a les clas ses de tran si ció

du rant any i mig mi llo ra les pro ba bi li tats

d’integració i dis mi nueix el fracàs es co lar.

L’escola Wie landstra ße ad met alum nes

nous cada mig any i per met tam bé la seva

tran si ció al sis te ma es co lar re gu lar cada

sis me sos, és a dir l’1 de fe brer i l’1

d’agost de cada any es tan quen al gu nes

clas ses i se n’obren al tres de no ves. Això

im pli ca un gran es forç or ga nit za tiu, però

tam bé pro pi cia més fle xi bi li tat pel que fa a 

la in te gra ció in di vi dual de l’alumne en

l’escola que el rebrà.

Quan ens arri ben els alum nes, en viats per

la Di rec ció d’Escolarització, pro ce dents

de cur sos de pre pa ra ció o per re co ma na -

ció d’antics alum nes, pri mer se’n com pro -

va el ni vell de co nei xe ments d’alemany,

ma temà ti ques i anglès.

Com que te nim set clas ses RÜ 7/9 pa -

ral·le les, po dem de ci dir, d’acord amb els
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re sul tats, si l’alumne ha d’entrar en una

clas se nova o si pot in te grar-se en al gu na

de les que ja fun cio nen, cosa que re pre -

sen ta un es cur ça ment del pe río de de per -

manè ncia en la nos tra es co la. Dis po sar de 

tan tes au les de tran si ció ens ofe reix la

pos si bi li tat de crear grups prou ho mo ge -

nis pel que fa al seu ren di ment, po sat que

–se gons la nos tra ex pe rièn cia– els alum -

nes pro ce dents de di fe rents paï sos d’ori -

gen dis po sen de punts de par ti da molt

 diferents pel que fa als seus co nei xe -

ments. Alguns nens es tan tan trau ma tit -

zats per la seva pròpia hist òria que ne ces -

si ten re pe tir la matè ria en una clas se de

tran si ció a la For ma ció Pro fes sio nal per

tor nar a ad qui rir con fian ça i “des per tar”

així de la seva le tar gia.

L’examen de ni vell d’anglès està pen sat

per acon se guir una ràpi da clas si fi ca ció

din tre dels vuit cur sos d’anglès que fun -

cio nen pa ral·le la ment. Com que l’anglès

és pri me ra llen gua es tran ge ra en to tes les

mo da li tats es co lars i exer ceix un pa per re -

lle vant per po der pas sar de curs, i a Ham -

burg es tro ba ja des del 3r de primà ria al

pla d’estudis, és d’importància es sen cial

trans me tre aques ta llen gua als alum nes

que pos si ble ment po drien pas sar a un 9è

curs de For ma ció Pro fes sio nal o de Bat xi -

lle rat. Ara com ara es tem rea lit zant la pro -

va de di vi dir els grups d’anglès en cur sos

nor mals i in ten sius per po der cen trar-nos

en ca ra més en l’objectiu d’aconseguir un

èxit es co lar pos te rior.

Als fills de pa res d’antic ori gen ale many

–aquells que se gles en re re van emi grar

cap a l’Est i que, ara, re tor nen a cau sa

de les ma les con di cions de vida en què

es tro ben– se’ls ofe reix la pos si bi li tat de

re con èi xer la seva llen gua ma ter na –po -

lonès o rus– com a pri me ra llen gua es -

tran ge ra. (En aquest cas la po lí ti ca ha

fet una con ces sió a les trans for ma cions

so cials). A la nos tra es co la, aques tes

llen gües es trac ten com a clas ses en

llen gua ma ter na. Des d’agost del 2001

les au to ri tats edu ca ti ves re co nei xen

tam bé d’altres llen gües com a pri me ra

llen gua es tran ge ra, sem pre que es dis -

po si de pro fes sors qua li fi cats per exa mi -

nar a l’alumnat.

Per al tre ball a les clas ses de tran si ció i

pre pa ra ció no s’han es ta blert fins ara nor -

ma ti ves ni plans d’estudi, úni ca ment una

Di rec ti va i Re co ma na cions no obli gatò ries 

per a “l’alemany com a se go na llen gua” i

“l’alemany com a llen gua es pe cia lit za da”. 

S’ha ela bo rat un nou pla de for ma ció “ale -

many com a se go na llen gua”, per a les

clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció, del qual

pro ba ble ment es dis po sarà en el curs de

l’any en trant.

La docè ncia de la llen gua ale man ya,

amb deu ho res lec ti ves set ma nals, és

punt cen tral del nos tre tre ball a les clas -

ses de tran si ció. Però les con ver ses amb

els nos tres an tics alum nes ens han in di -

cat que te nen menys pro ble mes, en ge -

ne ral, amb l’ús de l’alemany que no pas

amb les as sig na tu res que es re fe rei xen a

con tin guts tècnics es pe cí fics o a una

llen gua es pe cia lit za da, és a dir, amb la

hist òria, la geo gra fia, la bio lo gia, la fí si -

ca i la quí mi ca. No sal tres, el pro fes so -

rat, ja ens ha víem ocu pat en cer ta ma ne -

ra d’aquest pro ble ma i ha víem inclòs,

com a tas ca nos tra en el pro gra ma es co -

lar del 2000, ela bo rar un cu rrí cu lum

obli ga to ri per a la nos tra es co la en les

as sig na tu res es men ta des, re gir-nos per

aquest en fer la clas se i com pro var-ne

pos te rior ment l’efectivitat.

Els cu rrí cu lums s’orienten per les di rec ti -

ves exis tents per a les ma tei xes as sig na tu -

res a les es co les re gu lars, en els co ni xe -

ments pre vis dels alum nes i en la ne ces si -

tat d’obtenir un co nei xe ment bàsic ne ces -

sa ri per què els alum nes pu guin se guir el

rit me de les clas ses re gu lars.

Creiem que els nú me ros ens do nen la raó,

si exa mi nem les xi fres del pas a l’Esco -

la de For ma ció Pro fes sio nal, a l’Escola

Tècni ca Pro fes sio nal i al Bat xi lle rat. Men -

tre al ju liol de 2000 el 74 % dels nos tres

alum nes sor tints pas sa va a aques tes mo -

da li tats es co lars, al ju liol de 2001 ja ha

es tat el 80 % dels alum nes sortints. Ara

sa bem que, per acon se guir la in te gra ció a

clas ses re gu lars de la ma jor quan ti tat pos -

si ble d’alumnes amb pos si bi li tats d’èxit,

cal en sen yar-los no so la ment ale many,

sinó tam bé trans me tre’ls un co nei xe ment

de base d’altres as sig na tu res. Per a tot

ple gat, la nos tra ex pe rièn cia ens diu que

es ne ces si tarà un any i mig de per manè -

ncia en la nos tra es co la en lloc d’un any,

com pre veu l’Administració.

Pers pec ti va crí ti ca

No hi ha dub te que els alum nes d’origen no 

ale many hau rien d’integrar-se com més

aviat mi llor al sis te ma es co lar ge ne ral.

Alguns Estats Fe de rals re so len aquest pro -

ble ma in te grant els nens im mi grants di rec -

ta ment a les clas ses es co lars co rres po -

nents i ofe rint-los clas ses de su port. A

Ham burg, les clas ses de pre pa ra ció i les

clas ses de tran si ció al sis te ma edu ca tiu re -

gu lar se guei xen, com aca bem de des criu -

re, un al tre pro ce di ment. Com que aques -

tes me su res es pe cials po den apli car-se

 durant un pe río de màxim de tres anys, es

tro ben sot me ses a mol tes crí ti ques.

Els ar gu ments de crí ti ca són, en tre

d’altres:

n Les me su res es pe cials re tar den la in te -

gra ció i allun yen els es tran gers de la so -

cie tat ale man ya.

n Afa vo rei xen l’aïllament dels grups ètnics.

n Apre nen la llen gua ale man ya úni ca -

ment pel con tac te amb el pro fes sor i

no amb els com panys de llen gua ale -

man ya.

n To tes les me su res es pe cials hau rien

d’afavorir l’estabilitat del sis te ma edu -

ca tiu. En l’àmbit es co lar no es pro dueix

un en fron ta ment crí tic amb la crei xent

plu ra lit za ció de la so cie tat i per tant no

hi ha una adap ta ció als pro ces sos de

mi gra ció cada ve ga da més fre qüents

(Go go lin, Neu mann i Reu ter 2001).

Al con tra ri, els ma tei xos au tors la men ten,

amb raó, la de si gual tat en la dis tri bu ció

dels es tran gers en les di ver ses mo da li tats

es co lars, en pro por ció amb el con junt de

la po bla ció es co lar. Apro xi ma da ment el

20 % de tots els es co lars d’Hamburg són
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d’origen es tran ger. Als mòduls pro fes sio -

nals es tro ben amb un ex cés de re pre sen -

ta ció en un 36 %, al bat xi lle rat, en can vi,

so la ment es tro ben re pre sen tats amb un

cri da ner 11 %.

No sal tres, els pro fes sors de l’escola Wie -

landstra ße, pen sem que mit jan çant el

nos tre tre ball po dem mi llo rar les pers pec -

ti ves d’èxit de l’alumnat. Per desgràcia, no 

tots els col·le gis d’Hamburg amb clas ses

de pre pa ra ció co nei xen la nos tra existèn -

cia i so vint en vien molts es co lars mas sa

aviat als Cen tres amb Mòduls Pro fes sio -

nals, per què dub ten de la seva ca pa ci tat i, 

en al tres ca sos, mas sa aviat al bat xi lle rat,

quan els alum nes que no més han cur sat

any i mig d’alemany en ca ra no es tan pre -

pa rats per a la pres sió que això su po sa.

De ve ga des se’ns re treu que man te nim els 

nos tres alum nes “vol tats de cotó fluix”. I

no sal tres hi in sis tim, atès que opi nem

que, en un prin ci pi, el que és més im por -

tant és trans me tre als alum nes una sen sa -

ció de “llar”, pro por cio nar-los un es pai al

qual pertànyer. La ma jo ria no han aban -

do nat el seu país, els seus pa rents i amics

per de ci sió pròpia, al guns pa tei xen trau -

mes pro vo cats per la fu gi da i per les se ves

vivè ncies de gue rra. A les clas ses mul ti na -

cio nals tro ben nous amics que o bé par len 

la seva ma tei xa llen gua (la llen gua de les

emo cions) o, si més no, es tro ben en una

si tua ció si mi lar. La si tua ció fa mi liar i de la 

llar a ve ga des tras llueix de so la ció i no està 

cla ra. Si en aquests alum nes se’ls ex po sa, 

a més a més, a la for ta pres sió de ren di -

ments i com petè ncia de l’escola, sen se

ha ver-los en sen yat prèvia ment les ar mes

de què dis po sen, se’ls con dem na, se gons

la nos tra opi nió, al fracàs, a la de pres sió,

a la le tar gia, a l’abús de les dro gues i fins i

tot a les ac tua cions cri mi nals.

Els alum nes de les clas ses de tran si ció

des ta quen pel seu alt grau de mo ti va ció i

la seva bona dis po si ció per a l’estudi. En

com pa ra ció amb al tres es co les, a la nos -

tra amb prou fei nes hi ha co nats d’agres -

sivitat; l’acceptació dels es tran gers ha mi -

llo rat enor me ment en aques ta zona de la

ciu tat a cau sa del con tac te amb els nos -

tres alum nes a les fes tes del ba rri, les fes -

tes d’estiu, els mer cats de ca rrer, etc.

La mo ti va ció i la bona dis po si ció dels

alum nes per a l’estudi ser vi ran per a

man te nir, com més temps mi llor, el que

hem in ten tat d’aconseguir mit jan çant

con tin guts clars i adap tats al seu ni vell

lin güís tic. Els nos tres plans d’estudi

s’apliquen en tres fa ses, co rres po nents

als tres se mes tres que pas sen amb no sal -

tres, trac tant d’assolir en el ter cer se mes -

tre el ni vell de re qui sits de 8è curs de

l’Escola de For ma ció Pro fes sio nal, tant

en el con tin gut de les clas ses com als

exà mens. La ma jo ria dels nos tres alum -

nes pas sen des prés a 9è curs de l’Escola

de For ma ció Pro fes sio nal o de l’Esco -

la Pre pa ratò ria.

Les nos tres con ver ses amb an tics alum -

nes ens mos tren que, en ge ne ral, se sen -

ten prou ben pre pa rats i se gurs d’ells ma -

tei xos per com pe tir amb els com panys

ale manys. So vint, des prés d’un breu pe -

río de d’adaptació a les clas ses re gu lars,

acos tu men a ser els alum nes més in te res -

sats i ac tius, els agra da de com pro me tre’s 

en les ac ti vi tats es co lars i tre ba llen amb

afany per mi llo rar els seus re sul tats.

Didàctica intercultural
de l’Educació Física

La rea li tat de les clas ses in ter cul tu rals

d’Educació Fí si ca a la Re pú bli ca Fe de ral 

ale man ya és molt amar ga; de fet, a pe -

nes exis teix: es par la des de fa anys

d’una cri si de l’Educació Fí si ca a

l’escola, una cri si per ma nent ori gi na da

no so la ment per la re duc ció d’hores de

clas se d’esport, sinó tam bé per la poca

con si de ra ció que es con ce deix a l’assig -

natura d’Educació Fí si ca din tre de

l’escola: la nota no acos tu ma a ser re lle -

vant per pas sar al curs se güent.

Va ser in te res sant d’observar que els

alum nes de les clas ses de tran si ció de

l’escola Wie landstra ße, en una en ques ta

rea lit za da per per so nes que par ti ci pa ven

en un se mi na ri, di ri git per Ute Behn ke i

per Hans Joa chim Roth, cri ti ca ven, per

da munt de tot, la de di ca ció i la qua li tat de 

la clas se d’es port; co nei xien mi llors ofer -

tes als col·le gis dels seus paï sos d’origen.

Aques ta no és una ca rac te rís ti ca es pe cí fi -

ca de l’escola Wie landstra ße, sinó un

símp to ma de l’esport es co lar ale many: la

ma jo ria dels nens de primà ria ja no més

te nen, per exem ple, en tre dues i tres ho res 

d’E ducació Fí si ca a la set ma na, en al guns

ca sos im par ti des per pro fes so rat no es pe -

cia lit zat; això és mas sa poc, so bre tot a

l’es cola primà ria. La pe da go gia de l’en -

senyament pri ma ri sap, des de l’origen de

les es co les primà ries, a Ale man ya des del

1920, que són pre ci sa ment aquests nens

d’entre sis i deu anys els que ne ces si ten

més mo bi li tat i més so vint. Da vant d’o -

pinions an te riors, on s’afirmava que la

con cen tra ció i la dis po si ció a tre ba llar

s’aconseguia as se gut i amb el cos en fase

de tran quil·li tat, avui dia s’ha mo di fi cat

aques ta pers pec ti va i es pen sa que és pre -
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ci sa ment la dosi co rrec ta de mo vi ment i

l’espai lliu re su fi cient per als mo vi ments

autò noms dels nens de primà ria, la con di -

ció ne cess ària per po der con cen trar-se i

ofe rir una bona ca pa ci tat de tre ball. Re su -

mit en una fór mu la: qui no té la pos si bi li -

tat de mou re’s, tam poc no aprèn a es tar

quiet. Pre ci sa ment el can vi rít mic pla ne jat 

i es truc tu rat –a l’escola primà ria so vint fet

ri tual– en tre mo vi ment i tran quil·li tat ser -

veix per què els nens apren guin a do mi nar

el seu sis te ma mo tor i ma ne jar-se així per

ells ma tei xos. Els pro ces sos rít mics i ri -

tuals els aju den com a “bàculs ex terns” a

apren dre això fins que són ca pa ços de re -

gu lar-se i con tro lar-se per si ma tei xos. Per 

aquest mo tiu, la pe da go gia de l’esport i

l’educació fí si ca va pre sen tar la teo ria de

l’“es co la en mo vi ment” que, tant per mo -

tius de sa lut com per as pec tes ge ne rals

d’estimulació, trac ta d’introduir a les es -

co les una cul tu ra del mo vi ment es truc tu -

ra da i de be ne fi ci cor po ral com a com ple -

ment de les clas ses tra di cio nals as se guts

en bancs i tau les.

Apro xi ma cions teò ri ques

El con cep te d’“es co la en mo vi ment” no

con tem pla en ab so lut els as pec tes in ter -

cul tu rals. No obs tant això, a la didà cti ca

de l’Educació Fí si ca, des de co men ça -

ment dels anys 90 del se gle XX, es de tec -

ten im pul sos que es di ri gei xen a unes

clas ses d’Educació Fí si ca de carà cter in -

ter cul tu ral. Po dem dis tin gir aquí tres

tendències teò ri ques di fe rents:

1. La pri me ra par teix de di ferè ncies cul -

tu rals que afec ten la for ma ció cul tu ral del 

cos i els mo vi ments. Se su po sa que a

cada cul tu ra exis tei xen for mes de mo vi -

ment dis tin tes, per exem ple, pel que fa a

pro xi mi tat i llun ya nia. Die trich (1994,

2000) i Broes kamp (1994) par len, jun -

ta ment amb el so ciò leg francès Bour dieu, 

de l’“hàbit cor po ral” molt in fluït per la

cul tu ra. La clas se d’Educació Fí si ca ha

de fer pos si ble l’aproximació fí si ca, el

des co bri ment de les di ferè ncies i les si -

mi li tuds i des prés tre ba llar-les de for ma

re fle xi va.

2. Una se go na teo ria es basa en el filò sof

Pless ner i in ten ta de re plan te jar la im -

portància de la di men sió fí si ca de la per -

so na (Roth, 2001). El punt de par ti da és

la idea que el cos, com a part fí si ca, és el

fo na ment ma te rial de la part psí qui ca de

l’ens. Se gons això, l’expressió psí qui ca del 

cos –en els seus ges tos, la seva po si tu ra,

el con trol dels mo vi ments, etc.– in clou

tam bé els as pec tes cul tu rals de les di fe -

rents ex pe rièn cies de so cia lit za ció. En

aquest sen tit, con fluei xen aques ta teo ria i

l’anterior, en plan te jar que la di men sió fí -

si ca de l’ésser humà se sot met a un in flux

cul tu ral, en ca ra que en aquest cas la idea

de la im preg na ció per la cul tu ra que da en -

re re da vant la for ça crea do ra dels in di vi -

dus. Aques ta teo ria con ce deix tam bé gran 

re llevà ncia al fet d’afavorir i ini ciar

l’aproximació cor po ral i la re fle xió i va lo ra -

ció en comú d’aquesta ex pe rièn cia.

3. Una ter ce ra teo ria col·loca l’apre -

nentatge so cial en pri mer pla (Püh se,

Roth 1996a, 1999). L’aprenentatge in -

ter cul tu ral es con cep així, pri mor dial -

ment, com un apre nen tat ge so cial. Per

aquest mo tiu, tam poc no són tan im por -

tants els con tac tes fí sics, en ca ra que no

s’exclouen, sinó que l’aspecte prin ci pal és 

el carà cter in te rac tiu del joc es por tiu. Par -

tint de la teo ria de l’evolució so cial cog ni ti -

va, Püh se i Roth de sen vo lu pen una com -

pren sió de l’apre nentatge in ter cul tu ral, a

la clas se d’E du cació Fí si ca, ba sat es truc -

tu ral ment so bre tot en els jocs de com pe ti -

ció, com ara el fut bol, el vo lei bol, etc.; el

seu pen sa ment cen tral és apro fi tar la

pers pec ti va múl ti ple in he rent en aquests

jocs i el sig ni fi cat del can vi de pers pec ti va

se gons el de sen vo lu pa ment del joc.

Un exem ple

Elias va pre sen tar, en una breu dis ser ta -

ció, els seus ex pe ri ments amb una clas se

de pre pa ra ció in ter cul tu ral; com que la

clas se es ta va do mi na da per una at mos fe -

ra ten sa, dis po sa da al con flic te en tre les

ètnies re pre sen ta des, es va es for çar, en

un pri mer mo ment, per sua vit zar les re la -

cions mit jan çant la in tro duc ció de jocs de

coo pe ra ció, trac tant de di ri gir els alum nes 

cap a una po si ció de re co nei xe ment,

orien ta da cap a la com pren sió mú tua.

Això no so la ment no va gau dir de cap ac -

cep ta ció, sinó que, de fet, va ser vir per

agu dit zar les ten sions de ma ne ra que

sem bla va com ple ta ment im pos si ble im -

par tir una clas se. En aques ta si tua ció de

to tal de sem pa ra ment, el pro fes sor va de -

ci dir d’oferir l’esport de llui ta, una mo da li -

tat es por ti va que su po sa i exi geix un alt

grau de con tac te cor po ral. Així, doncs, es

van tras lla dar els alum nes de la clas se

coo pe ra ti va d’esport de dis tan cia ment

cor po ral, a una mo da li tat de llui ta amb

gran acos ta ment fí sic. Va ser in te res sant

ob ser var que la in tro duc ció de jocs es por -

tius orien tats a la com petè ncia va arri bar

real ment als alum nes i en va mo ti var la

par ti ci pa ció; pre ci sa ment la llui ta, amb

el seu enor me ús cor po ral, i al ho ra amb el

seu alt ni vell de re gla men ta ció i do mi ni

dels mo vi ments cor po rals, va te nir un èxit

molt im por tant. El com pli ment de les re -

gles va fer que els alum nes se sen tis sin en

igual tat de con di cions; ja no comp ta va la

per ti nen ça a un grup cul tu ral, sinó la seva

pròpia ca pa ci tat. En sot me tre’s a re gles

co mu nes es va arri bar a una for ma

d’igualtat so cial que des prés es re flec tia a

les al tres clas ses: es va ins tau rar una at -

mos fe ra agra da ble i co mu na que va fer

pos si ble l’aprenentatge (in ter cul tu ral)

(Elias, 1994).

Mal grat aques tes teo ries no ves, d’orien -

tació in ter cul tu ral, con ti nua pre do mi nant

àmplia ment la pers pec ti va pe dagò gi ca

cap als es tran gers a la pe da go gia es por ti -

va. Tam bé d’altres con cep cions, més no -

ves que les ano me na des “in ter cul tu rals”,

se cen tren prin ci pal ment en pri mer lloc en 

els “pro ble mes dels nens i jo ves es tran -

gers” en la clas se d’Educació Fí si ca, que

per re gla ge ne ral es jus ti fi ca per la cul tu ra

dis tin ta i per la seva di fe rent orien ta ció de

va lors i con di cions de so cia lit za ció (Die -

trich, 2000).

Mèto des, ma te rials, con cep tes*

En les apor ta cions pe da go gi coes por ti ves

orien ta des a la pràcti ca tro bem teo ries

didà cti ques con cre tes. Les pro pos tes per
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a la pràcti ca de la docè ncia es re fe rei xen,

d’una ban da, a ex pe ri ments de la teo ria

de les cul tu res de mo vi ment d’altri, com

ara els “jocs d’Equador”, “jocs de tot

arreu”, “el ball de rit mes exò tics” i tam bé

el “res pec te a l’inconegut”. D’altra ban da,

es trac ta de la in te gra ció d’alumnes es -

tran gers. Exis tei xen, a més a més, al gu -

nes apor ta cions so bre el sig ni fi cat de

l’apre nen tatge an ti ra cis ta a les clas ses

d’Edu cació Fí si ca. En la didà cti ca es por ti -

va in ter cul tu ral es dis cu tei xen prin ci pal -

ment els as pec tes di dac ti co metò dics se -

güents:

n D’una ban da, hi ha la ne ces si tat de

crear es pais lliu res o alli be rats de la

pres sió de les no tes, orien tats cap al

pro jec te i d’introduir amb for ça for mes

ober tes de docè ncia. D’altra ban da, es

des ta ca tam bé que pre ci sa ment la nota

d’Educació Fí si ca pot ser més im por tant 

per als fills d’immigrants d’allò que per

tra di ció es re co neix.

n Sem bla molt im por tant el con cep te

d’entesa: cal re flec tir d’altres fac tors

cul tu rals aliens, així com al gu nes ob vie -

tats cul tu rals pròpies, per acon se guir

així les con di cions apro pia des per a

l’entesa in ter cul tu ral.

n Pre ci sa ment l’orientació cor po ral de

l’esport pot ser es pe cial ment útil, atès

que ofe reix un ac cés es pe cí fic cap a

l’altra per so na que no pos si bi li ten

d’altres as sig na tu res. Tan ma teix, tam -

bé pot ser ori gen de ma len te sos, i fins i

tot d’enfrontaments fí sics.

n L’orientació cap al con flic te rep di fe -

rents va lo ra cions: al guns au tors hi

veuen un pe rill d’aguditzar con flic tes ja

exis tents; d’altres des ta quen la seva

tas ca es pe cí fi ca, si es plan te gen ober ta -

ment i tot creant així una base per al

dià leg. La ri tua lit za ció de l’actitud con -

flic ti va, com la il·lus tra da per Elias

(1994) amb l’exemple de l’esport de la

llui ta, sem bla un plan te ja ment exem -

plar per a la vi sió orien ta da cap al con -

flic te.

n En re la ció amb això es plan te gen tam bé 

els di fe rents sig ni fi cats dels jocs com -

pe ti tius i coo pe ra tius. Alguns au tors

 rebutgen de for ma ex plí ci ta els jocs es -

por tius com pe ti tius orien tats a la com -

pe ti ció i ad vo quen pels jocs d’orientació 

coo pe ra ti va; pel con tra ri, Püh se, Roth

(1996b) i Elias (1994) va lo ren prin ci -

pal ment els jocs com pe ti tius per en fron -

tar-se als con flic tes.

La ma jo ria de les apor ta cions pràcti ques

sor gei xen de les ne ces si tats de la pràcti ca

de la clas se d’Edu ca ció Fí si ca. En aquests

ca sos, so la ment es per cep par cial ment una

con cep ció didà cti ca. Junt amb els ja es -

men tats tre balls de Broes kamp i Die trich,

sem bla que els tre balls de Püh se i Roth te -

nen com a ob jec tiu acon se guir un in tent

més o menys am pli de didà cti ca in ter cul tu -

ral de l’es port, tot i que en ca ra no po den do -

nar-se per fi na lit zats. Els au tors par tei xen

d’u na pro ble ma tit za ció de l’es co la: d’u na

ban da, és trans mis so ra de les co ses uni ver -

sals, que han d’as so lir ob jec tius ge ne rals de 

for ma ció; d’al tra ban da, és ad vo cat de l’es -

ti mu la ció i la for ma ció in di vi dual, i és aquí

on es plan te ja l’en frontament amb les di -

ferè ncies cul tu rals, en la me su ra en què

aquest en fron ta ment es tro ba a les clas ses a 

cau sa de les re la cions vi tals dels alum nes.

Se gons això, les di ferè ncies ha de ser re co -

ne gu des per po der ser trans for ma des en

pro ces sos de for ma ció i per a dis po sar així

d’un apre nen tat ge in ter cul tu ral. Aquí no

s’ha de par tir de l’in tent de fi xar una iden ti -

tat cul tu ral ge ne ral com a base de l’in terès

didà ctic, sinó del res pec te pels ele ments

cul tu rals fins al punt que ho re que rei xin els

alum nes. Si el pro fes sor ‘a rra co na’ aquests

te mes, es plan te ja el pe rill de la fol klo rit za -

ció i l’et ni fi ca ció. Ben al con tra ri, els au tors

sub rat llen el sig ni fi cat de l’a pre nen tat ge so -

cial, so bre tot de la ca pa ci tat de can viar de

pers pec ti va i d’e xer cir un pa per. L’Edu ca ció

Fí si ca és un camp d’expe rimentació ideal

per a això, atès que el can vi i l’e la bo ra ció de 

rols són l’estruc tura de base de molts jocs

es por tius, so bre tot dels es ports d’e quip.

L’ac cep ta ció del con ven cio na lis me, la fun -

cio na li tat i, amb això tam bé, la re la ció amb

el punt de lo ca lit za ció, és a dir la re la ti vi tat

de les re gles, es con si de ra com quel com

que es pot trans me tre a l’a pre nen tat ge in -

ter cul tu ral en és ser idè ntic al seu in tent de

des cen tra lit za ció es truc tu ral.

Re su mint, po dem des ta car que la didà cti -

ca in ter cul tu ral de l’esport és mar gi nal

din tre de la dis cus sió cien ti fi coes por ti va;

exis tei xen, per a aques ta didà cti ca, al gu -

nes anà li sis teò ri ques i uns pocs in for mes

i re fle xions pràcti ques, però de mo ment

dis po sem de molt pocs con cep tes didàc -

tics. La didà cti ca in ter cul tu ral de l’esport

es tro ba en els seus ini cis; això és vàlid

tant per a la crea ció de teo ries didà cti ques 

com per al tre ball de base a les es co les.
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