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RESUM 

 

Aquest treball vol posar de manifest dues coses: d’una banda, com el gènere condiciona 

la trajectòria migratòria, la inclusió social i ciutadana i, per extensió, l’aprenentatge del 

català d’aquelles dones que han arribat a Girona en els últims anys i que pertanyen a 

l’anomenada immigració extracomunitària. D’altra banda, també es vol posar de manifest 

com una planificació de l'enfocament i el contingut de les classes de català per a 

immigrants, d'acord amb els trets, les necessitats i les motivacions dels alumnes, pot 

incidir en aquest aprenentatge. 

 

L’estudi se centrarà en el col·lectiu de dones marroquines i seguirà les línies de treballs 

que s’han portat a terme anteriorment, aportant una mirada des del seu país d’origen fins 

a la realitat que viuen una vegada arriben a Catalunya, posant així de manifest com 

conviuen en condicions de més desigualtat, no només perquè són persones immigrades, 

sinó també pel fet de ser dones i musulmanes. Com veurem, tant la seva trajectòria 

migratòria, com el seu gènere, incidiran en la motivació d’aquestes dones per assolir o no 

la competència de la llengua catalana, i de la mateixa manera definiran les oportunitats 

que tenen per poder aprendre-la i fer-ne ús. 

 

Finalment, amb aquest treball es vol aportar una mostra més als molts estudis que giren 

al voltant de la premissa que afirma que un currículum a mida pot millorar la motivació 

dels aprenents. En aquesta presentació exposarem les primeres conclusions d'un petit 

treball dut a terme a la província de Girona amb un col·lectiu de dones marroquines 

arribades a les poblacions d’Ullà i de Salt. 

   

PARAULES CLAU 

 

Immigració, dones marroquines, llengua catalana, motivació, personalització de 

l’aprenentatge. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’ha escrit molt sobre els factors que condicionen l’aprenentatge d’una L2. L’actitud i la 

motivació són les variables més reconegudes en els diferents estudis que s’han dut a terme 

fins avui. Els estudis de Gardner i Masgoret (2003) destaquen la motivació com un dels 

factors més rellevants en l’aprenentatge. És més, segons Gardner (1985), la motivació no 

només servirà per impulsar aquest primer contacte o interès en vers l’adquisició de la 

nova llengua, sinó que, a més, garantirà una continuïtat en l’estudi. 

 

La idea de portar a terme aquest treball requeria d’un grup específic per posar en pràctica 

la nostra proposta didàctica, la qual veu de les idees de la personalització de 

l’aprenentatge. Segons dades extretes del Institut d’Estadística de Catalunya, i com 

podem veure en la següent imatge, el col·lectiu que tenia més representació a les nostres 

terres catalanes durant l’any 2020 va ser el marroquí. 

 

 

 

Imatge #1 – Dades demogràfiques Idescat → https///www.idescat.cat/poblacioestrangera/?geo=cat&nac=a&b=12  

 

A més a més, segon dades demogràfiques del padró, només a “Girona hi ha actualment 

quaranta mil set-centes vint persones de nacionalitat marroquina, amb presència en 
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almenys 20 municipis de la província. Aquesta quantitat representa un percentatge del 

5,21% sobre la població de Girona que és de 781.788. Per sexes es reparteixen en un 

44,54% de dones marroquines i un 55,46% d'homes marroquins; amb una mitjana d'edat 

de trenta-dos anys, deu anys inferior a la mitjana provincial”1. 

 

Donat que el present treball vol concretar el seu estudi en un grup específic, hem centrat 

la nostra proposta didàctica en el grup de dones marroquines, no només per la seva 

important presència a les nostres terres, sinó perquè, com veurem més endavant, aquest 

col·lectiu es troba en una situació de desigualtat davant del col·lectiu marroquí masculí, 

fet que incideix en les seves oportunitats per adquirir la llengua catalana. 

 

L’objectiu d’aquest treball se centrarà llavors en aquest col·lectiu específic, el de les 

dones marroquines a Girona, en un intent d’aportar quines són les motivacions que 

impulsen aquest col·lectiu a prendre la decisió d’adquirir la llengua catalana. 

 

2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

L’objectiu general d’aquest treball és aportar més informació als molts estudis 

relacionats amb la incidència de la motivació en l’àmbit de l’aprenentatge d’una segona 

llengua en col·lectius migratoris, en aquest cas, del català. Els esmentats estudis tenen 

com a objectiu tant la creació de metodologies específiques com també l’anàlisi de 

l’impacte d’aquestes metodologies en la motivació per a l’aprenentatge de l’L2. 

 

Per arribar a aquest objectiu general, hem dividit aquest treball en dues parts: 

 

Primera part - Contextualització i fonamentació teòrica 

 

Per assolir la primera part, hem seguit tres accions: 

 

 
1 Dades demogràfiques: ¿Quants marroquins hi ha a Girona? https://padron.com.es/marroqu%C3%ADes-

en-girona/  
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- La primera acció consisteix en la recollida d’informació subjectiva, àmplia i 

extensa, que ens aporti un primer cop d’ull als factors que incideixen i 

dificulten l’aprenentatge d’una L2 en el col·lectiu migratori de Catalunya.  

 

- Amb la segona acció, pretenem aportar informació més específica que ens 

servirà per contextualitzar la trajectòria migratòria del grup d’estudi. En 

aquest cas, el col·lectiu de dones adultes marroquines de Girona, que no 

només experimenten les dificultats esmentades anteriorment, sinó que a més 

hi hem d’incloure un altre factor, el fet de ser dones. I per dur-ho a terme hem 

contrastat la informació qualitativa extreta dels diferents treballs que hem 

consultat amb l’entrevista que vam tenir el febrer d’aquest any amb la 

presidenta de l’Associació de Dones Marroquines de Catalunya, Faouiza 

Chati Badou, qui ens ofereix una mirada més contemporània en comparació 

amb les que s’han pogut extreure dels estudis esmentats.  

 

 

- Finalment, parlem del mètode educatiu que ens ha inspirat a l’hora de fer 

aquest treball, l’educació personalitzada, que trobem molt apropiada per 

fonamentar les nostres idees. 

 

Segona part – Recollida d’informació i anàlisi de les respostes obtingudes  

 

De la segona part d’aquest treball se’n desprenen les següents accions: 

 

- Primer de tot, hem creat i posat en pràctica una proposta didàctica personalitzada 

que hem dissenyat específicament per a les estudiants, i per fer-ho hem agafat com 

a referència tota la informació qualitativa que hem recollit anteriorment.  

 

- Seguidament, hem creat i posat en pràctica un qüestionari que ens ha servit per 

recollir informació quantitativa de les dones que han participat en aquest treball, 

i que ens ha ajudat a fer la nostra anàlisi final  pel que fa a qüestions com: l’ús que 

fan del català, dades d’autopercepció del coneixement que tenen d’aquesta 

llengua, les raons per a les quals les participants volen aprendre la nostra llengua, 
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entendre quins són els temes que els poden interessar i, finalment, elaborar un 

breu recull d’informació de les experiències que aquest petit grup han tingut 

durant les classes de català que han rebut en el passat, per a després comparar-les 

amb les que han tingut amb aquesta proposta didàctica. 

 

Finalment, analitzarem les dades extretes del qüestionari, posant en comú la primera i la 

segona part, amb la intenció d’aportar més evidències als estudis que analitzen la 

incidència de la motivació de l’alumnat de L2 davant de propostes didàctiques 

personalitzades. 

 

 

- PRIMERA PART – 

 

 

 

3. CONTEXTUALITZACIÓ I FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

 

3.1 Factors que incideixen en l’aprenentatge d’una L2 per part d’adults 

immigrants 

 

Són diverses les investigacions que s’han dut a terme durant les últimes dècades al voltant 

del procés d’adquisició de segones llengües. Aquestes investigacions han volgut aportar 

nova informació i teories amb la intenció de crear nous models d’aprenentatge. Com 

veurem a continuació, les teories resultants d’aquestes investigacions no només són molt 

diverses, sinó que, fins i tot, poden arribar a ser contràries.   

 

En els estudis que ha dut a terme Berry (1990), es fa referència a l’aculturació. Aquest 

constructe, proposat dins d’un marc sociocultural, és definit per Berry com el nivell 

d’adaptació que una persona assoleix davant d’un contacte continu i directe amb una altra 

cultura. Encara que, en teoria, en un context en què dues cultures coexisteixen en el 

mateix territori es podria donar un intercanvi cultural com a resultat, la realitat acostuma 

a ser bastant diferent, ja que en la majoria de casos una tendeix a ser la cultura dominant 

o grup dominant, i l’altra es converteix en la dominada o grup aculturat.  
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En els seus estudis sobre l’aculturació, Berry (1990) destaca el temps i l’edat com els 

factors de més pes. El primer, el temps, perquè, segons Berry (1990), algú que ha estat 

sotmès a un contacte més prolongat que un altre individu amb una nova cultura i una nova 

llengua, mostrarà un major grau d’aculturació. D’altra banda, segons Berry (1990) el 

factor edat s’explica per les diferències en el nivell d’exposició que poden tenir una 

persona jove i una de més gran (la primera, generalment més oberta a les influències de 

la cultura dominant, i la segona, possiblement més arrelada a la cultura del país d’origen).    

 

Mentre que Berry dona una visió sociocultural de l’aculturació, Shcumann (1976), amb 

el seu model d’aculturació, aporta una definició social i afectiva d’aquest concepte, és a 

dir, una visió sociopsicològica del terme, en el context de l’aprenentatge d’una L2 per 

part d’adults immigrants. El model de Schumann (1976), presenta diversos factors, tant 

els factors socials, els afectius, els de l’entorn, la motivació, l’aptitud, els cognitius i 

l’eficàcia dels mètodes d’aprenentatge, com els diferents factors que influeixen en 

l’aprenentatge d’una L2, però destaca els dos primers, els socials i els afectius, com els 

més rellevants. Segons Shcumann (1976), aquests dos factors constitueixen la variable 

aculturació, variable que serà la principal responsable de la majoria de nivells 

d’aprenentatge d’una L2. És a dir, depenent del grau d’aculturació que presenti un 

immigrant, aquest individu mostrarà un nivell d’aprenentatge d’una L2 major o menor.  

 

Si analitzem els dos factors que constitueixen l’aculturació segons Schumann (1976), 

podem veure que, d’una banda, els factors socials venen donats per la relació social que 

s’esdevé entre els individus de cultures i llengües diferents; és a dir, com els paràmetres 

socials condicionen, facilitant o inhibint, l’adquisició d’una L2 per part d’adults 

immigrants. D’altra banda, els factors afectius són presentats per Schumann (1976) com 

l’actitud i la predisposició de l’individu per adquirir una L2 davant d’una situació de 

migració.  

 

D’aquests factors psicològics de caire afectiu, Schumann (1976) enumera les següents 

variables en el seu model d’aculturació: el xoc lingüístic, el xoc cultural, la motivació i la 

permeabilitat de l’ego.  
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1. El xoc lingüístic: es dona quan l’aprenent se sent insegur davant de dubtes 

lingüístics a l’hora d’utilitzar la llengua meta, fins al punt de provocar por, 

frustració o preocupació per semblar ridícul. 

2. El xoc cultural: l’aprenent pot sentir aquest xoc cultural quan s’adona que les 

seves estratègies de resolució davant de problemes lingüístics o comunicatius 

poden resultar inadequades o no vàlides davant de la llengua meta, cosa que pot 

provocar estrès, desorientació o ansietat.   

3. La motivació: aquesta distanciació psicològica té a veure amb el grau de 

motivació i les raons d’un individu per aprendre una L2. 

4. La permeabilitat de l’ego: la permeabilitat de l’ego té a veure amb el grau en què 

l’individu està disposat, o es veu capacitat, a renunciar a la seva individualitat 

davant d’un input cultural aliè. 

 

Shcumann (1976) puntualitza que encara que els factors socials siguin desfavorables, 

l’actitud de l’aprenent pot estar molt motivada i incidir positivament en l’adquisició de 

l’L2. Per aquest motiu, l’autor considera que els factors afectius són més importants a 

l’hora d’aprendre una L2 per part d’adults immigrants, que no pas els factors socials.  

 

Altres autors de la psicologia social han presentat més factors i variables, en diferents 

models relacionats amb l’adquisició d’una L2 per part d’immigrants adults. Per exemple, 

Lambert (1963, 1974), afirma amb el seu model The social psychological model que tant 

l’actitud i la motivació (factors afectius), com l’aptitud i la intel·ligència (factors 

cognitius), són els principals elements que incideixen en l’aprenentatge d’una L2. 

Clément (1980), per la seva banda, postula amb el seu model The social context model 

que “en contexts on conviuen diferents comunitats lingüístiques, la qualitat i quantitat de 

contacte entre els membres serà un factor de motivació important per aprendre l'idioma 

de l'altra comunitat”. D’altra banda, Gardner (1985) destaca també dos factors de 

dimensions socials i psicològiques, que són els factors motivació i actituds. Segons 

Gardner (1985), el grau d’atracció que l’aprenent pot experimentar envers la cultura de 

la llengua meta i la seva actitud envers el context d’aprenentatge, poden incidir en la 

motivació i les actituds de l’individu a l’hora d’adquirir aquesta llengua.  
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Estudis posteriors, com els de Solé (2000) o Torrabadella i Tejero (2002), destaquen la 

trajectòria migratòria, les habilitats personals, o la influència i l’ambient del barri, com a 

factors a tenir en compte, i alhora resten importància al factor edat. Com comenten 

Torrabadella i Tejero (2002), “contràriament al que es pot pensar a primera vista, l'edat 

d'arribada d'aquestes joves no juga un paper diferencial en el procés”. 

 

Finalment, cal esmentar que, a banda dels estudis citats anteriorment, en els quals hem 

vist com diversos factors i variables (com el temps, l’edat, els factors socials, els afectius, 

la motivació, l’actitud, l’aptitud, els cognitius, l’eficàcia dels mètodes d’aprenentatge, la 

qualitat i quantitat del contacte entre els membres d’una comunitat, la trajectòria 

migratòria, les habilitats personals o la influència i ambient del barri) poden incidir en 

l’aprenentatge d’una L2 per part d’adults immigrants, estudis més contemporanis posen 

de manifest que el gènere, eix vertebrador i motivació principal per dur a terme aquest 

treball, és un altre factor a tenir en compte. D’aquests estudis podem destacar els aportats 

per Alcalde et al. (2002), Sanvicén (2015; 2016), Echazarreta i Fernández (2017) i 

Villalba (2009). I és que, com apunta Villalba, “les circumstàncies que acompanyen 

l'immigrant condicionen el procés d'ensenyament/aprenentatge i això s'accentua més en 

el cas de dones immigrants”. 

 

En el següent apartat, aportarem evidències que se centren en com la trajectòria 

migratòria, mirada des d’un punt de vista de gènere, pot incidir en l’adquisició d’una 

segona llengua. 

 

 

3.2 Com el factor gènere incideix en l’aprenentatge del català en el nostre 

grup d’estudi 

 

Diversos estudis sociològics aporten una mirada al voltant de la situació de la dona 

marroquina a Catalunya, com són els de Torrabadella i Tejero (2002), els d’Alcalde et al. 

(2002) els de Solé, Serradell i Sordé (2013), els de Sanvicén (2014, 2015, 2016) i també 

els d’Echarrazeta i Fernández (2017). Ens aquests treballs es posa de manifest com la 

trajectòria migratòria d’aquestes dones ve marcada, no només per ser immigrants, sinó 
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també pel fet de ser dones, i com aquesta condició de gènere incidirà tant en la seva 

integració social com en l’aprenentatge del català. 

 

D’entre els treballs esmentats volem destacar el treball d’Alcalde et al. (2002), el qual fa 

un recull exhaustiu de la trajectòria migratòria d’aquest col·lectiu. Encara que han 

transcorregut dinou anys des del treball d’Alcalde et al., la situació del col·lectiu de dones 

migrades del Marroc que viuen a Catalunya no ha canviat gaire. Com hem introduït 

anteriorment, l’entrevista realitzada a la presidenta de l’Associació de Dones 

Marroquines de Catalunya, Faouzia Chati ens servirà al llarg d’aquest apartat com a punt 

de referència i comparació amb l’estudi d’Alcalde, aportant amb aquesta entrevista una 

visió més contemporània de la realitat vital del col·lectiu de dones marroquines de 

Catalunya d’avui en dia. 

 

3.2.1 La societat de partida 

 

Com ens comenta Alcalde et al. (2002), si bé durant els anys 70 al Marroc es va instaurar 

la nova Constitució que, entre altres coses, va donar les mateixes igualtats a les dones que 

als homes, la veritat és que la realitat és ben diferent. La societat marroquina, com la 

majoria de societats, és una societat patriarcal i les dones queden subordinades al control 

i autoritat de l’home. D’aquesta manera, queden reduïdes a una categoria secundària pel 

que fa a la presa de decisions, a la tinença de propietats o en els exercicis legals. Durant 

l’entrevista amb Chati, vam poder confirmar que aquest model sociocultural, més visible 

en l’àmbit rural, també es donen casos d’aquesta marginalització de gènere a les ciutats. 

 

“...al poble o a la ciutat, el mascle és el marit. Si el marit diu blanc és blanc, (…) i ja està. 

La dona ha d'escoltar i ja està.”2 

 

Cal destacar que a la cultura musulmana també existeix el Mudawana, un codi familiar 

de caràcter cultural i costumista, que dedueix que les dones són inferiors a tots els homes, 

no només al marit o els fills, sinó també davant de qualsevol home (Alcalde et al., 2002).  

    

 
2 La totalitat de l’entrevista es troba a l’annex #3 
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Segons Alcalde et al. (2002), aquesta diferenciació de gènere està marcada en tots els 

àmbits de la societat, des dels espais que uns i altres fan servir (tant de portes endins com 

en espais públics), com també en els cercles de contactes amb què uns i altres es poden 

relacionar. Les classes socials no seran un factor diferencial en aquest tipus de relacions, 

ja que aquests costums segregadors es donaran fins i tot a les capes més altes de la 

societat, on suposadament més recursos econòmics i culturals podrien tenir com a 

conseqüència més llibertats d’actuació per a les dones.  

 

A més d’aquesta separació espacial, el lloc de la dona marroquina dins de la societat 

vindrà donat per la seva vinculació amb un home. Com afirma Ramírez, “estar o no 

casada adquireix una gran importància, i això no només ve donat pel prestigi o estatus 

social que pugui proporcionar un marit, sinó que també en el nivell socioeconòmic, ja que 

en la majoria dels casos la posició de classe de les dones marroquines és una posició 

mesurada a través del marit” (Ramírez, 1998).      

 

D’altra banda, el nivell d’analfabetisme femení és molt comú en al Marroc. Segons Chati, 

“...és molt difícil treure la dona de la seva casa per a portar-la a estudiar, per a aprendre. 

La majoria no ha après ni àrab ni res en la seva terra, perquè la majoria (provenen) dels 

pobles, de les zones rurals i solament tenen un triangle de la casa al mercat, i del mercat 

al col·legi (dels seus fills) i ja està. S'emporten els nens al col·legi i van al mercat i viuen 

a la seva casa, i ja està. Jo he pogut treure-les al carrer a estudiar, però he trobat moltes 

dificultats amb els homes, amb els marits, perquè la majoria (de marits) no volen.”3 

 

De la mateixa manera Belarbi, posa en relleu el nivell d’educació que tenien les dones 

marroquines a finals dels 90 al seu país d’origen: “El nivell d’analfabetisme femení, 

sobretot en el món rural, és alarmant. Això és un problema molt gran, ja que l’educació 

és la pedra angular de la promoció i de la millora de l‘estatus de la dona” (Belarbi, 1999). 

Cal aclarir que hi ha una gran diferència entre les zones rurals i les zones urbanes, com 

també n’hi ha entre classes socials. Una prova d’això és la gran afluència de dones a les 

universitats marroquines.    

 

 
3 La totalitat de l’entrevista es troba a l’annex #3 
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Alcalde et al. (2002) assenyala que les activitats que uns i altres desenvoluparan a dins 

del nucli familiar tradicional també vindran marcades pel gènere. Una legitimització dels 

afers on l’home es considera el responsable d’aportar el manteniment per a la llar, i on el 

treball de la dona queda reduït a les feines de la casa, la reproducció i la cura de la família. 

Si una dona decideix buscar feina fora de la llar, com a norma general es trobarà amb 

salaris més baixos, topalls professionals o manca de prestacions socials.  

 

Tot i això, a les ciutats més desenvolupades la situació de la dona sembla estar canviant 

a poc a poc. D’una banda, pel nombre de dones matriculades a la universitat i, de l’altra, 

per l’augment de la presència de dones en el sector laboral (Alcalde et al., 2002). 

 

3.2.2 Situació de les dones marroquines a Catalunya 

 

Podríem afirmar a grans trets que, en part, la nostra és una societat semblant a la de les 

grans ciutats del Marroc. Si bé podem dir que la nostra societat té un caràcter més 

progressista, encara a Catalunya tenim una societat estructurada patriarcalment i, per 

extensió, masclista (principal expressió de la societat patriarcal). Aquestes dones no 

només hauran de reviure els mateixos patrons tradicionals del Marroc, sinó que, a més, el 

model estructural català no els servirà com a model de referència. És cert que la dona 

catalana gaudeix de més llibertats que la marroquina, però també aquí les dones es veuen 

en molts casos reduïdes a una categoria secundària i amb menys oportunitats que els 

homes. Hem de dir que el masclisme té formes molt diverses de manifestar-se, fins i tot 

sota l’aparença de discursos proteccionistes que victimitzen la dona i la suposen feble, 

incapaç i, per tant, necessitada de l’home, que ha de vetllar i decidir per ella. Una 

problemàtica donada com a conseqüència de les diferències de gènere que hi ha gairebé 

en totes les societats, la base de la qual es troba en la divisió sexual del treball, en les 

relacions patriarcals i en la jerarquia entre gèneres (Alcalde et al., 2002).  

 

Segons Alcalde, en matèria laboral, la dona marroquina migrada segueix ocupant llocs de 

feina de l’economia submergida, siguin quins siguin els seus estudis. Aquestes feines 

normalment seran treballs relacionats amb la mà d’obra femenina (neteja, cuina, tèxtil...); 

no requereixen cap formació específica, són mal pagades i estan mancades de qualsevol 

tipus d’ajuda o dret. Si bé durant les últimes dècades el treball de la dona fora de la llar 
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es considerava igual que al seu país d’origen (contribuint i ajudant en part al salari del 

marit), segons Chati les coses han canviat molt al nostre país. Un gran nombre de dones 

marroquines són ara el principal manteniment econòmic de les llars. El fet que hi hagi 

molts homes a l’atur ha donat pas a un canvi de papers en el marc familiar. Un gran 

nombre de dones són ara les responsables de tirar endavant la família econòmicament, 

mentre que l’home s’encarrega de cuidar la canalla. Cal fer esment, però, que les tasques 

de la llar segueixen al càrrec de la dona, fet que implica que tinguin menys temps per 

poder apuntar-se a cursos de català. Segons Chati, “els homes, són molt pocs els que 

troben treball. Llavors, quan no troben treball, llavors és la dona (la) que surt a treballar. 

Perquè és més fàcil (per a) la dona trobar un treball que (per a) un senyor. Llavors, quan 

ella està treballant fora, ell s'ocupa dels nens; porta als nens al col·legi i (després) els porta 

del col·legi. Però la neteja, no. Són molt pocs els que ajuden perquè (…) no estan 

acostumats. No, no volen.”4 

 

Pel que fa a la relació entre el nivell d’estudis i la immigració, podem veure que a 

Catalunya ha existit històricament una estreta relació entre el flux de dones arribades 

sense estudis i el reagrupament familiar. És a partir dels anys 90 que aquesta tendència 

va començar a canviar a poc a poc. Encara que avui en dia observem un percentatge molt 

alt d’analfabetisme entre les dones immigrades, també podem trobar casos de dones que 

arriben amb estudis, sobretot entre les que representen les noves migracions. El fet que 

una dona marroquina hagi estudiat al seu país natal afavorirà en gran mesura al procés 

d'aprenentatge del català. No obstant això, les escasses oportunitats d'apoderament que 

aquestes dones tenen en el seu projecte vital (com hem dit anteriorment, pel fet d'estar 

reduïdes a una categoria secundària i amb menys oportunitats que els homes), dificultaran 

aquesta adquisició (Alcalde et al., 2002). 

   

3.2.3 El perfil de la dona marroquina migrada a Catalunya 

 

Diversos estudis sociològics plantegen la diferenciació dels perfils de la dona marroquina 

migrada a Catalunya segons el nivell d’apoderament al qual pertanyen. Segons Sanvicén 

 
4 La totalitat de l’entrevista es troba a l’annex #3 
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(2014), podem trobar “tres grans grups tipològics de dones, d’acord amb el seu capital 

social i relacional”: 

 

- El primer grup el constituirien el grup de dones tradicionals, dones que 

normalment segueixen el model de la reagrupació familiar, és a dir, seguint 

estratègies de tipus familiar. En aquests casos es repetiran normalment les 

estructures i patrons familiars del país d’origen, on l’home s’encarregarà de 

mantenir econòmicament la família, mentre que la dona quedarà reduïda a les 

tasques de la llar i els fills. Aquest aïllament de la dona obstaculitzarà la seva 

integració a la nostra societat i, per extensió, dificultarà també les oportunitats per 

aprendre la nostra llengua. En altres paraules, la pressió social i cultural en què 

viu aquest col·lectiu els impedeix tenir contacte amb la societat d’acollida i, per 

tant, els posa traves a l’hora d’integrar-se en la nostra cultura i adquirir la nostra 

llengua. 

 

- D’altra banda, trobem el grup constituït per les dones liberals, les quals viuen un 

procés d’integració complet, no només adquirint els costums i la vestimenta del 

país receptor, sinó també integrant-se completament a la nostra cultura i adquirint 

la nostra llengua. En general, parlem de dones que segueixen projectes migratoris 

independents. 

 

Encara que no sigui un grup molt representatiu en el col·lectiu de dones 

marroquines migrades, també és cert que els nous fluxos migratoris femenins cap 

a Catalunya es componen de dones solteres. En aquests casos, les dones venen 

sense tenir cap tipus de lligam amb un home, i normalment tindran un contacte al 

nostre país de tipus familiar o d’amistat. Generalment, aquest contacte serà una 

dona amb antecedents migratoris. Hem de dir que, per qüestions òbvies, no hi sol 

haver gaire contacte entre el món de les dones tradicionals i el de les liberals. 

 

- Finalment, hem de destacar un últim grup: el grup de les dones pont. Aquest grup 

el constitueixen dones que també segueixen el model de la reagrupació familiar, 

però amb la diferència que gaudeixen de més llibertats que les del grup tradicional. 

En aquest grup també hi trobem les dones divorciades.  
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Les dones d’aquest grup es caracteritzen per ser un vincle d’unió entre els dos 

mons, el de les dones tradicionals amb el de les dones liberals, tot conservant les 

tradicions, vestimenta i costums del seu país, alhora que gaudeixen de més 

llibertats. Podem dir que aquest grup serveix de model per a les dones tradicionals 

per fer el pas cap a una integració a la nostra cultura. Les dones pont són les que 

aconsegueixen que les dones tradicionals donin el pas per apuntar-se a cursos de 

català; això sí, normalment després d’haver aconseguit el consentiment dels 

marits.  

  

3.2.4 Situació laboral a Catalunya 

 

Com afirma Alcalde et al. (2002), el projecte migratori d’aquestes dones pot condicionar 

la seva relació davant del mercat laboral, de la mateixa manera que el fet de tenir un 

lligam o no amb un home també pot ser un condicionant que marcarà l’apoderament 

d’aquestes dones. És per això que veiem que en la majoria de casos la dona que emigra 

seguint un home no té com a objectiu treballar fora de casa, integrar-se a la nostra cultura 

o aprendre el català, una vegada arriba a Catalunya, sinó que haurà d’encarregar-se de les 

feines de la llar (tot i que un cop aquí això pugui canviar). Aquesta dependència respecte 

de l’home condicionarà la llibertat d’aquestes dones a l’hora de prendre decisions, cosa 

que farà molt difícil que puguin donar el pas per apuntar-se a un curs de català. 

 

En els casos dels projectes migratoris independents, el treball remunerat, la integració a 

la nostra cultura i l’aprenentatge del català, sí que serà l’objectiu, tot i que hem de distingir 

les dones vinculades a un home en el seu país d’origen de les que no tenen aquest vincle, 

ja que aquestes variables condicionaran la trajectòria migratòria (Alcalde et al., 2002).  

 

3.2.5 Les relacions socials a Catalunya 

 

Segons Alcalde et al. (2002), els principals factors que condicionaran les relacions socials 

que les dones migrades tindran en arribar a Catalunya, dependran de la seva situació 

familiar i de la situació laboral. El fet d’estar vinculada o no a un home, pertànyer o no a 
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un cercle tradicional, o estar o no treballant, marcaran les relacions socials d’aquestes 

dones i, per tant, la seva integració.  

 

Alcalde destaca que, lligat a la migració, es crea una necessitat imperant de restablir un 

cercle social amb d’altres dones com el que van deixar al seu país per poder compartir els 

llocs d’oci. Aquestes noves relacions estaran marcades per la proximitat veïnal o els 

lligams familiars, i és aquí on les dones del grup tradicional, ajudades per les dones del 

grup pont, podran trobar una via d’accés als estudis d’una segona llengua. 

 

En general, els casos d’integració més ràpida amb altres dones marroquines es donaran 

en els cercles tradicionals, és a dir, entre dones casades i, malauradament, en molts casos 

serà l’home qui presenti la dona en societat. Aquesta dependència de la dona envers 

l’home dificultarà la possibilitat que les dones puguin relacionar-se amb gent de fora del 

seu cercle social, o inclús amb gent autòctona. Però, d’altra banda, en àrees on existeix 

un major nombre d’immigrants de la mateixa procedència, aquestes xarxes socials entre 

dones seran més fortes i oferiran un suport mutu davant del domini masculí (Alcalde et 

al., 2002).      

 

A més, les dones no casades, és a dir, les no vinculades a un home, seran més lliures de 

decidir. Una vegada han perdut el control podrien haver tingut sobre elles al país d’origen, 

arriben a les nostres terres motivades per trobar nous lligams i necessitats vinculades al 

seu projecte migratori, com podrien ser el treball, l’habitatge o l’aprenentatge de la 

llengua. 

 

D’altra banda, veiem com les barreres tradicionals també es trenquen entre els més joves, 

que interactuaran entre ells més fàcilment. Això ve donat principalment perquè els espais 

diferenciadors de gènere són més difícils de mantenir aquí.  

 

Finalment, i com ens confirma Alcalde, són les dones les que tenen més contacte amb la 

població autòctona. Hem d’aclarir, però, que la vinculació a un home, la barrera 

lingüística o el fet que les feines domèstiques redueixen les possibilitats d’aquestes dones 

d’establir contactes amb altres dones, a part de les de les famílies que els donen feina, 

seran factors que condicionaran aquestes relacions i, per tant, el procés d’integració 
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d’aquestes dones a la nostra societat i les seves oportunitats per poder adquirir una millor 

competència del català.  

 

3.2.6 Síntesi 

 

Com hem vist, el gènere determina la trajectòria migratòria de les dones marroquines que 

viuen a Catalunya, és a dir, la causa de la seva emigració i les estratègies d‘inserció 

socioestructural a la societat d’acollida, alhora que també incideix en la seva motivació i 

les oportunitats per aprendre el català. 

 

També hem observat que la vinculació a un home, el fet d’estar o no casada, determina 

en gran mesura les causes de l’emigració i, alhora, com el projecte migratori condiciona 

la relació amb el treball exterior, cultura i llengua de la societat receptora. 

 

Finalment, podem concloure que, encara que avui en dia s’entreveuen certs canvis 

respecte del passat, la realitat de la gran majoria de dones marroquines arribades a les 

nostres terres continua sent la mateixa que la de dècades passades. Les societats 

patriarcals, les tradicions, les estructures socioculturals, la vinculació a un home, la manca 

de veu d’aquestes dones o la poca formació amb què arriben segueixen sent variables 

vigents dins la seva realitat, cosa que les vulnerabilitza i en condiciona la integració a la 

nostra societat, i impedeixen la seva independència i l’apoderament de les seves vides, 

alhora que condiciona la seva motivació i accés de l’adquisició de la competència en la 

llengua catalana. 

 

3.3 La classe personalitzada  

 

Per dur a terme aquest treball s’han seguit com a models de referència algunes de les 

línies pedagògiques d’un corrent didàctic que en els últims anys ha anat guanyant terreny 

en l’àmbit de l’educació, l’anomenada educació personalitzada. Aquesta nova estratègia 

d’aprenentatge desenvolupada principalment durant el segle XX, que es basa en les 

propostes constructivistes en educació del segle XIX de Jean Piaget, i també en 

l’anomenada Escola Nova (Adolphe Ferrière, John Dewey, Maria Montessori, Ovide 

Decroly, Célestin Freinet, Edouard Claparède, Germanes Agazzi, Lev Vygotsky o Jean 
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Piaget), reconeix, accepta i incorpora les capacitats i interessos dels estudiants per establir 

un currículum a mida, amb la intenció de millorar la motivació i el rendiment dels 

estudiants. Dit d’una altra manera, i com apunta Coll (2016), la personalització de 

l'aprenentatge és “la diversificació de les oportunitats, experiències i recursos 

d'aprenentatge en funció de les necessitats i els interessos dels aprenents” amb la finalitat 

que “l'aprenent pugui donar al que aprengui un sentit personal” i, d’aquesta manera, 

incidir en la seva motivació. Alhora, Coll (2016) afirma que perquè aquest procés sigui 

eficaç “l’ajuda ha d’ajustar-se al màxim a la singularitat de cada alumne”. I per això, 

basant-nos també en els comentaris de Chati i Shaimi que comentarem en el punt 4.3.1, 

“La roba i la confecció” ha sigut el tema escollit per a la proposta didàctica que hem posat 

en pràctica amb el nostre grup. 

 

Les premisses de l’educació personalitzada plantegen no només tenir en compte els 

interessos i la realitat de l’alumnat, sinó que també s’aposta per la utilització de recursos 

de diversa naturalesa (TIC, vídeos, internet, mòbils...) i per estratègies metodològiques 

que permetin el desenvolupament personal de l’estudiant. I alhora advoca per la creació 

d’una xarxa de participació col·lectiva i col·laborativa, no només entre l’estudiant i el 

professor, sinó també fora de l’escola. Com veurem més endavant, durant la presentació 

de la proposta didàctica s’han fet servir diversos recursos com: vídeos, internet, 

presentacions de diapositives en format digital i impressions laminades (punt 6.3.1.1), i a 

més a més s’han compartit els continguts de la proposta didàctica amb alumnes, 

professors i centres on s’ha impartit la classe (punt 6.3.1.2). 

 

Encara que els plantejaments pedagògics derivats dels estudis sobre l’educació 

personalitzada s’han dut a terme extensament en l’àmbit de l’entorn escolar dels nens, i 

en menor mesura en l’àmbit de la immigració, també són aplicables a l’ensenyament de 

segones llengües per a qualsevol col·lectiu d’immigrants adults, grup amb què 

treballarem. Per aquesta raó, hem considerat aquesta estratègia d’aprenentatge molt 

apropiada, tant per al plantejament d’aquest treball, com per ser aplicada durant les 

classes impartides amb els grups de dones marroquines que hi han participat.  

 

Un article de l’Oficina Internacional d’Educació de la UNESCO (2017) fa un recull de 

les característiques de l’aula personalitzada. Són les següents:  
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1. S'han de tenir en compte els interessos i les opcions de l'alumne, el qual se situarà 

en el centre del procés d'aprenentatge, prenent decisions i dissenyant la seva 

pròpia trajectòria.va 

2. Planificar l'aprenentatge de manera progressi, donant a la figura del professor un 

caràcter d'acompanyament i orientació. 

3. Connectar l'aprenentatge amb la realitat del dia a dia de l'estudiant, perquè aquest 

se senti motivat i atret per l'estudi. 

4. Fer ús de diversos recursos per agilitar i facilitar l'aprenentatge (des de formats 

formals, com podrien ser els llibres, fins als més actuals, TIC, internet, mòbils, 

projeccions, presentacions en format digital...). 

5. Recórrer a diferents estratègies metodològiques que es poden alternar durant la 

classe (classe invertida, ludificació...). 

6. Crear una xarxa de participació entre estudiants, professors, escoles i institucions 

de l'educació, que serveixi per donar embranzida i millorar aquest plantejament 

pedagògic. 

7. Evitar les avaluacions on se sanciona el treball de l'estudiant. 

 

Com veurem a continuació, no totes les premisses de la personalització de l’aprenentatge 

s’han pogut posar en pràctica, ja que les classes impartides es limitaven a unes hores i no 

a tot un curs lectiu. No obstant això, sí s’han posat en pràctica, totalment o parcialment, 

algunes de les idees principals d’aquest plantejament pedagògic, com ara: tenir en compte 

els interessos de l'alumne, connectar l’aprenentatge amb la realitat i el dia a dia de 

l’aprenent, fer ús de diferents recursos i metodologies durant l’ensenyament, i apostar per 

la comunicació i divulgació de les experiències aportades durant les classes, entre 

professors i centres educatius.     
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- SEGONA PART - 

 

 

4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ANÀLISI DE LES RESPOSTES 

OBTINGUDES 

 

4.1 Introducció 

 

Una vegada hem pogut analitzar els elements qualitatius necessaris per contextualitzar 

aquest treball (recollida d’informació bibliogràfica relacionada amb els factors que 

incideixen en l’aprenentatge d’una L2 per part d’adults immigrants, recerca d’informació 

sobre com la trajectòria migratòria de les dones marroquines que viuen a Girona pot 

incidir en la seva motivació per aprendre el català i, finalment, la contextualització de 

l’educació personalitzada), podem passar a la metodologia aplicada, és a dir, la recollida 

dels elements quantitatius. Per assolir-ho, seguirem les següents accions: 

 

- Primer de tot, presentarem el grup de dones objecte d’estudi.  

 

- Seguidament, explicarem els mètodes i eines que hem fet servir per dur a terme 

aquest treball: 

 

a. D’una banda, la proposta didàctica que hem presentat a les estudiants.  

b. D’altra banda, el qüestionari amb el qual recollirem informació amb la 

intenció d’aportar més evidències a d’altres aportacions i estudis que 

investiguen la incidència en la motivació de l’alumnat de L2 davant de 

propostes didàctiques personalitzades, i amb el qual analitzarem les qüestions 

que es plantegen en els següents apartats: 

 

o Dades d’ús del català: amb les quals tenim la intenció de saber en quines 

situacions fan ús del català que han après, o si realment tenen oportunitats 

de posar-ho en pràctica amb altres interlocutors. 

o Dades d’autopercepció del coneixement del català: per tenir una petita 

visió del nivell de competència que tenen de la llengua. 
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o Dades de motivació per a l’aprenentatge: d’una banda, per conèixer 

algunes de les raons per les quals les participants volen adquirir el 

coneixement de la nostra llengua, però també per entendre quins són els 

temes que els poden interessar, amb la idea de corroborar que el tema 

escollit per a la classe didàctica és un tema d’interès per a aquest grup, 

alhora que les respostes podrien servir com a referència per a futures 

propostes didàctiques.    

o Recollida d'experiències de les participants: amb les quals pretenem 

comparar les experiències personals que aquest petit grup ha tingut durant 

les classes de català que han rebut en el passat amb les que han tingut amb 

aquesta proposta didàctica. 

 

- Finalment, analitzarem les dades extretes del qüestionari. 

 

4.2 Presentació del grup d’estudiants que han participat en aquest treball 

 

A l’hora de triar el perfil específic de les participants per a aquest treball, s’han tingut en 

compte dos factors: d’una banda, que les candidates fossin dones adultes de procedència 

marroquina (independentment del temps que portessin al nostre país) i, d’altra banda, que 

hagin cursat algun mòdul de català dels molts que s’ofereixen a Catalunya (GENTIS, 

Càritas, Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, CNL...). Hem de puntualitzar que la 

intenció d’aquest treball no és posar en dubte la gran feina que es duu a terme en aquests 

centres, sinó que el es vol és analitzar les opinions personals d’aquest petit grup de dones 

participants davant d’una proposta didàctica personalitzada que gira al seu voltant, per 

comparar-les al mateix temps amb les classes que es portem a terme en aquests centres. 

És a dir, intentar entreveure si la creació d’una proposta didàctica creada especialment 

per a elles, i no només dirigida per al col·lectiu d’immigrants, pot incidir positivament o 

no en la seva motivació per aprendre la nostra llengua. 

 

En aquest treball hi han participat nou dones d’origen marroquí, cinc a Ullà i quatre a 

Salt. Una desena dona de procedència senegalesa també hi va participar durant la nostra 

experiència a Ullà, però com que el treball gira al voltant del col·lectiu de dones 

marroquines que viuen a Girona hem decidit, a desgrat, no considerar la seva aportació.  
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Encara que durant les entrevistes hem assignat un número identificador a cada participant, 

d’ara endavant les anomenarem amb les inicials del seu nom i el nom de la població on 

viuen. 

 

Id. de la 

participant 

Nom 

assignat 

Id. 01 MB 

Id. 02 BK 

Id. 03 AA 

Id. 04 CB 

Id. 05 NE 

Id. 06 YA 

Id. 07 SB 

Id. 08 FB 

Id. 09 SI 

Id. 10 DH 

 

Fig. #1 - Nom assignat a les participants 

 

En la següent taula presentarem resumides les característiques personals de les 

participants.   

 

Nom Any naixement Lloc naixement Estat civil Fills Any arribada 

BK 1994 Ain Zohra - Marroc Casada Sí 1994 

AA 1979 Zarkt - Marroc Casada Sí 2003 

CB 1990 Nador- Marroc Casada Sí 2017 

NE 1984 Tizi Ouasli - Marroc Casada Sí 2020 

YA 1995 Al Hoceima - Marroc Casada Sí 2018 

SB 1983 Nador- Marroc Casada Sí 2019 

FB 1988 Nador- Marroc Casada Sí 2011 

SI 2004 Nador- Marroc Soltera No 2019 

DH 2004 Tànger - Marroc Soltera No 2019 
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Fig. #2 - Dades personals 

 

Com podem veure, en aquest treball tenim representació tant de dones provinents de 

zones rurals, on el nivell d’analfabetisme és encara notori, com són la BK, l’AA i la NE, 

com també de ciutats més desenvolupades (Tànger, Nador o Al-Hoceima), d’on són la 

resta de les participants. Cal esmentar, també, que la majoria de les dones que hi han 

participat estan casades i amb fills, menys la SI i la DH. 

 

També volem destacar que totes les dones que hem entrevistat estan en situació d’atur, 

encara que, com podem veure en el següent gràfic, la majoria tenen estudis de secundària. 

    

 

 

Fig. #3 – Estudis realitzats per les participants 

 

El cas més notori de dones tradicionals (Sanvicén, 2014) el trobem amb l’AA. Encara 

que va arribar a Girona l’any 2003, durant l’entrevista i la classe didàctica l’AA va 

necessitar l’ajuda d’una de les companyes perquè li traduís tot el que s’estava exposant. 

Fins i tot, a l’hora d’omplir el qüestionari, va necessitar ajuda per poder escriure el seu 

propi nom. L’AA ens demostra que avui en dia, en les zones més rurals del Marroc, el 

nivell d’analfabetisme és encara present (Belarbi, 1999).  

 

Alhora, també hem decidit dividir les participants en dos grups, tenint en compte els 

motius que formen la seva trajectòria migratòria: 

Estudis

Sense estudis Primària Secundària
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a. Grup #1: El grup #1 el formaran aquelles dones que han arribat del Marroc amb 

la parella, sent adultes i que només han après el català en centres on s’imparteixen 

cursos d’inserció social. 

 

b. Grup #2: El grup #2 estarà integrat per les dones marroquines que han arribat a 

Girona amb els pares quan eren menors d’edat i que han pogut continuar els seus 

estudis en centres d’educació formal (primària o secundària). Tant la BK com la 

SI han rebut l’educació obligatòria a Catalunya, i això es nota en la seva 

competència oral i escrita en llengua catalana. Hem de dir també que tant la BK 

com la SI han sigut de gran ajuda durant les entrevistes, perquè ens han fet de pont 

comunicatiu amb la resta de participants, fent comprensible el contingut del 

qüestionari.  

 

Com veurem més endavant, la raó d’aquesta divisió recau en les diferències en la 

trajectòria migratòria de cada grup i, per extensió, en el grau d’inserció i en el domini del 

català d’un grup i de l’altre, diferències que es veuran reflectides en els qüestionaris.  

 

Com veiem en el següent gràfic, el motiu pel qual la majoria de les participants ha arribat 

a Girona són les raons familiars (6), seguit per “millorar el futur dels meus fills” (2), 

“continuar els meus estudis” (2), buscar feina (1) i perquè “m’agrada Girona” (1). Com 

podem veure, la trajectòria migratòria de la majoria de les participants segueix estratègies 

de tipus familiar, segurament seguint un home i amb la intenció primària d’encarregar-se 

de les funcions de la llar i la cura dels fills (Sanvicén, 2014). Una mostra d’això la veiem 

en el fet que només una de les participants, la SB, reconeix haver immigrat per buscar 

feina. De la mateixa manera, podem destacar que només les dues participants més joves, 

la SI i la DH, totes dues de 17 anys, solteres i sense fills (veure Fig. 2), són les úniques 

que volen continuar amb els seus estudis. La resta de participants, són majors de 20 anys, 

estan casades i tenen fills (veure Fig. 2), han contestat unànimement que han vingut a 

Girona per raons familiars (reagrupament familiar o millora del futur dels seus fills).   
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Fig. #4 – Raons per les quals les participants han vingut a Catalunya 

 

4.3 Les eines i els mètodes utilitzats per dur a terme aquest treball  

 

Per dur a terme aquest treball s’han fet servir dues eines principals que comentarem per 

separat: 

 

- La proposta didàctica que hem presentat a les estudiants.  

- El qüestionari. 

 

4.3.1 La proposta didàctica 

 

La proposta didàctica, que vam dissenyar especialment per a aquesta classe, es va dur a 

terme per primera vegada en un dels espais cedits a l’associació GENTIS pel Centre Cívic 

d’Ullà, durant un període de pràctiques, el dia 21 d’abril d’aquest any. La classe es va 

impartir a un grup d’onze dones marroquines adultes que viuen en aquesta localitat. 

Durant la classe es van explicar els motius de la presentació i tot seguit es va presentar la 

classe. L’experiència es repetiria més endavant en les localitats de Palamós i Salt. Com a 

apreciació personal, aquesta experiència va ser molt profitosa. Encara que aquesta 

apreciació és subjectiva, van ser unànimes els comentaris positius per part de les alumnes, 
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i la participació i la motivació de les alumnes, comparades amb altres classes, van ser 

paleses durant tota la sessió.  

 

Com que els formularis es van crear a posteriori i, a més, algunes dones que no havien 

assistit a aquestes classes volien participar en el treball, es va decidir impartir novament 

la classe a Ullà i a Salt, els dies 12 i 13 d’agost, respectivament. Aquesta vegada van 

participar-hi sis dones, a Ullà, i quatre, a Salt. Atès que els centres on s’havien impartit 

les classes anteriorment estaven tancats, es va optar per fer la classe a l’exterior. Donades 

les mancances logístiques, es va optar per utilitzar impressions a color i plastificades de 

les diapositives, i un portàtil per presentar el vídeo. Una vegada acabada la classe, es va 

procedir a omplir el formulari.     

 

Hem de dir que el tema escollit per a la proposta didàctica, d’una banda, es basa per un 

costat en els comentaris de Chati sobre la importància d’escollir temes d’interès a l’hora 

de dissenyar les classes. Segons Chati, “ara les dones (del centre) estan més contentes 

perquè aquí aprenen no sols l'àrab, el català o el castellà, sinó també cuina autòctona. Per 

què? Perquè quan van a l'agència a buscar treball en el servei domèstic, el primer que 

(l'agència) pregunta és, ‘sap cuinar?’ (…) Llavors, en l'associació ensenyem la cuina 

autòctona per a facilitar-les el treball fora de casa.”5 

 

Per un altre banda, també té en compte l’aportació de Mostafà Shaimi, el qual ens va 

comentar la importància que el tema de la roba i la confecció té per a aquest col·lectiu. 

Encara que es pot arribar a pensar que es tracta d’un tema sexista, la realitat vital 

d’aquestes dones fa necessari tractar aquest aspecte. Primer, perquè és important per a les 

dones que no treballen i es queden a casa per tenir cura de la família o fent les feines 

domèstiques. Però, d'altra banda, també per a les que necessiten buscar una feina, que 

serà, habitualment -tinguin els estudis que tinguin-, la cura de persones grans o els serveis 

domèstics. 

 

A continuació explicarem les dues parts de què consta la proposta didàctica. Per il·lustrar 

els nostres comentaris farem servir algunes de les diapositives creades amb PowerPoint 

 
5 La totalitat de l’entrevista es troba a l’annex #3 
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que vam dissenyar per a la proposta didàctica. La totalitat de la proposta la podem trobar, 

però, a l’annex #1.  

 

4.3.1.1 Primera part de la proposta didàctica 

 

La primera part de la proposta didàctica abasta els temes relacionats amb els establiments 

i la roba: tipus d’establiments, parts d’un establiment, maneres com podem pagar 

(incloent-hi la conjugació del verb pagar) i un recull de peces de roba dividies segons les 

estacions de l’any. Donat el volum de peces de roba, no les vam poder tractar totes, però 

les alumnes van agrair el fet de poder emportar-se les fotocòpies a casa. Finalment, es va 

presentar una última diapositiva amb les peces de roba típiques de les dones marroquines. 

Una vegada presentada la primera part de la sessió, les alumnes, en parelles, van 

improvisar converses imaginant que volien comprar en un establiment. Per a aquesta 

primera part de la sessió es van utilitzar presentacions digitals creades especialment per 

a la classe i fotocòpies. Els següents exemples són una mostra d’algunes de les 

diapositives que vam fer servir: 

 

 

 

Imatge #2 - Diapositiva de la roba de tardor 
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Imatge #3 - Diapositiva amb les peces de roba típiques de les dones marroquines 

 

4.3.1.2 Segona part de la proposta didàctica 

 

La segona part de la proposta didàctica abasta el tema de la confecció. Com a material, 

també vam utilitzar fotocòpies, que vam repartir entre les estudiants, com també 

presentacions digitals fetes amb PowerPoint. Tal com hem comentat, en aquesta part de 

la sessió es va voler aportar el màxim de vocabulari possible al voltant del tema de la 

confecció. Per assolir aquest propòsit, vam projectar un vídeo musical de la Beth titulat 

Tots el botons. Després de visionar-lo, vam preguntar a les alumnes què és el que havien 

entès, però donada la dificultat de la cançó, cap d’elles va entendre res. Seguidament, vam 

explicar a les estudiants que la cançó estava plena de metàfores (les alumnes més 

avançades van ajudar a fer més comprensible aquest concepte) i, per últim, es va traduir 

la cançó, estrofa per estrofa, amb l’ajuda de les imatges que havíem inclòs a peu de 

pàgina. Una vegada van entendre tot el vocabulari, es va projectar novament el videoclip. 

La cançó va adquirir sentit, alhora que van poder conèixer molt vocabulari de la 

confecció. Un exemple de les diapositives el trobem aquí:  
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Imatge #4 - 1a diapositiva amb la lletra de la cançó “Tots els botons” de la Beth  

 

Una vegada finalitzada la classe, i seguint una de les premisses de la personalització de 

l’aprenentatge, es va compartir la totalitat de la proposta didàctica, tant amb les alumnes 

com amb els docents, i fins i tot amb GENTIS, la fundació on es van impartir les classes. 

 

4.3.2 El qüestionari 

 

En la recerca d’un qüestionari adaptable per a aquest treball, hem comprovat que la gran 

majoria tractaven els mateixos temes i, fins i tot, estaven formulats de la mateixa manera. 

No obstant això, ens hem decantat pel qüestionari que apareix a la tesi doctoral d’Andrea 

Peña (2008), ja que l’hem trobat molt complet i adequat per a aquest treball. Segons Peña 

(2008), “a l’hora d’elaborar el qüestionari, a més de valorar la fonamentació teòrica 

d’autors que han investigat el contacte de cultures i l’aprenentatge de llengües, s’ha tingut 

bàsicament en compte l’AMTB de Gardner (1985), i també el de Masgoret (2002), que 

s’ha utilitzat per a la segona i la tercera part del qüestionari. També s’han considerat 

qüestionaris derivats del primer, com el de Clément i Kruidener (1983), el de Dörnyei 

(1990), el de Clément et al. (1994) i el de Noels (2001)”, alhora que també “s’ha tingut 

en compte l’estudi Què mou els immigrants llatinoamericans a aprendre català? (Peña 

2008), estudi qualitatiu que es va dur a terme a l’Escola d’Adults de Girona”. 
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La versió final del nostre qüestionari ens ha servit per conèixer una mica el perfil de les 

participants d’aquest estudi, tant pel que fa a dades de caràcter personal com per saber 

quines oportunitats tenen de poder practicar el català après amb d’altres interlocutors, 

quin és el seu domini de la llengua, saber quines són les raons que les han motivat a 

aprendre el català, tenir una idea de quins serien temes els podrien semblar interessants 

per tractar-los mentre aprenen el català i, finalment, fer una petita recollida de dades 

basades en les experiències d’aquestes alumnes, tant en els centres on han après el català 

com de les viscudes durant la proposta didàctica. 

 

Hem de destacar que el volum del qüestionari (72 preguntes en total) ha sigut un hàndicap 

a l’hora de posar-lo en pràctica. Per sort, i com hem dit en el punt anterior, en ambdues 

ocasions vam comptar amb l’ajuda de dues de les participants, les quals tenien un domini 

molt bo del català i ens van donar un cop de mà a l’hora de traduir a l’àrab tot el contingut, 

la BK i la SI. Gràcies a aquestes dues dones vam poder mantenir un ritme adequat i 

l’interès de les participants es va mantenir fins al final del qüestionari.  

 

Donat que el volum del qüestionari és tan vast, se seleccionaran només algunes parts del 

qüestionari, aquelles que tenen a veure més directament amb el treball: les dades 

demogràfiques o personals que ja hem descrit abans, la motivació i la recollida 

d’experiències de les alumnes de les classes impartides del català. 

 

4.3.2.1 Dades demogràfiques 

 

La primera part del qüestionari ens ajuda a conèixer les participants i el seu context 

sociocultural. La informació extreta d’aquesta part ens aporta les dades personals i 

demogràfiques: les inicials del nom de la participant (per mantenir la seva privacitat), 

l’edat, el lloc de procedència, l’estat civil, l’any que va arribar a Catalunya, la seva 

situació laboral i els estudis realitzats. 
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Escriu només les inicials del teu nom: 

 

Any de naixement: 

 

Nom de la ciutat o poble a on vas néixer: 

 

Nom de la ciutat o poble a on vius ara: 

 

Estat civil: 

 

 Casada o en parella          Soltera  Divorciada o en procés 

de separació 

 

Any d’arribada a Catalunya: 

 

Situació laboral: 

 

 En actiu          En atur  Jubilada  

 

Si treballes, quina és la llengua bàsica del treball? 

 

 Castellà          Català  Àrab/Amazic  

 

Quins estudis has fet? Encercla del número 1 al 6, el nivell superior  

que hagis cursat. 

 

1 Sense estudis 4 Secundària postobligatòria 

2 Primària 5 Formació professional 

3 Secundària 6 Universitat 

 

 

 

 

 

  

D’altra banda, també se’ls pregunta per les llengües que dominen, segons l’ordre 

d’importància. Amb aquesta pregunta volem entendre quines són les llengües que 

utilitzen i també veure el nivell d’importància que el català té per a elles. Com veurem 

més endavant, algunes de les candidates no han inclòs el català a la llista, tot i haver cursat 

un cicle bàsic d’aquesta llengua, i d’altres han inclòs el català com la primera de les 
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llengües que fan servir durant el dia a dia, la qual cosa ha posat de manifest els graus 

d’integració de les participants. 

 

 

Quines llengües parles (per ordre d’importància; 1, 2, 3, 4, 5, 6)?  

 

1  4  

2  5  

3  6  

 

 

 

I, finalment, hem volgut incloure la següent pregunta de Peña (2008), que aporta 

informació sobre les variables afectives que poden intervenir en l’aculturació.  

 

 

He vingut a Catalunya... (pots escollir més d’1 resposta):  

 

a. Per poder tenir una feina. 

b. Per millorar el futur dels meus fills. 

c. Per continuar els meus estudis. 

d. Per raons familiars (reagrupament familiar). 

e. Per raons polítiques. 

f. Perquè m’agrada Girona/Catalunya. 

g. Altres: 

 

 

 

4.3.2.2 Dades de motivació per a l’aprenentatge 

 

En aquest apartat, hem volgut incloure una pregunta de creació pròpia que ens serveix, 

d’una banda, per refermar que el tema escollit (la roba i la confecció) és d’interès comú 

per a les participants, però també per entendre quins són els temes que les participants 

voldrien aprendre en el cas que es poguessin desenvolupar noves propostes didàctiques. 
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De la mateixa manera que a les preguntes anteriors, les participants havien de respondre 

en una escala de l’1 al 5, on 1 vol dir “totalment en desacord” i 5, “totalment d’acord”.  

 

Imagina que, mentre aprens el català, pots aprendre altres temes que 

t’interessen. Quins altres temes voldries aprendre?: 

 

 

 

a. Arreglar papers. 1 2 3 4 5 

b. Anar al metge de capçalera. 1 2 3 4 5 

c. Anar a la ginecòloga. 1 2 3 4 5 

d. Cuina catalana. 1 2 3 4 5 

e. Roba i confecció. 1 2 3 4 5 

f. Drets de la dona. 1 2 3 4 5 

g. Anar a comprar. 1 2 3 4 5 

h. Cultura i tradicions catalanes. 1 2 3 4 5 

i. Donar a conèixer la meva cultura i tradicions. 1 2 3 4 5 

j. Eines digitals per aprendre català de manera 

autodidacta. 

1 2 3 4 5 

k. Per poder ajudar els meus fills (o nets) amb les 

tasques escolars. 

1 2 3 4 5 

 

4.3.2.3 Recollida d’experiències de les participants 

 

Primer de tot, volem comentar, com ja hem fet en el punt 4.2, que la intenció d’aquest 

treball no és posar en dubte la feina dels diferents centres i fundacions que imparteixen 

classes de català a Girona. Entenem que un material didàctic que no és d’interès, que està 

imposat o que no s’ha pogut posar en pràctica una vegada après, pot incidir en les 

respostes de les participants.  

 

També entenem que hi ha un altre factor, el fet de voler “quedar bé” amb l’enquestador, 

però s’ha insistit a les participants que responguessin a les preguntes de la manera més 

honesta possible.   
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D’altra banda, certs ítems d’aquesta secció haurien tingut més pes si hi hagués hagut un 

temps de marge entre el dia en què se'ls va ensenyar la proposta didàctica i el dia en què 

van emplenar el formulari, perquè els coneixements adquirits s’haurien assentat o potser 

haurien tingut temps de posar-los en pràctica. Algunes de les dones que van participar en 

aquest treball sí que van tenir la classe setmanes abans d'emplenar el qüestionari i, per 

tant, van poder respondre amb major fermesa a l'ítem e i f de l'apartat “Classes 

personalitzades”. En el cas de les dones que van rebre la proposta didàctica el mateix dia 

que van emplenar el formulari, se'ls va demanar que contestessin l'ítem e suposant la 

quantitat d'oportunitats que tindrien d'usar el contingut de la classe en el seu dia a dia. En 

el cas de l'ítem f, se'ls va demanar que responguessin basant-se en el que podien recordar 

d'aquella classe. 

 

I per acabar amb aquesta petita introducció, també hem de puntualitzar que les respostes 

d’aquest apartat no són conclusives, ja que es comparen els cicles complets de català que 

les participants han fet en els diferents centres amb una proposta didàctica de només tres 

hores. És per això que les respostes obtingudes en aquesta secció s’han de considerar 

simplement com a orientatives, com una petita aportació als molts estudis que giren al 

voltant d’aquesta temàtica, però mai com a conclusions finals.  

  

Per dur a terme aquesta última secció de creació pròpia, hem començat per preguntar a 

les participants el nom del centre on han estudiat la llengua catalana. 

 

          En quin centre has estudiat català?  

 

GENTIS  Escola Oficial d’Idiomes  

Càritas  Centre per a la Normalització Lingüística - 

CNL 

 

Escola d’Adults  Altres:  

 

Seguidament, hem utilitzat els mateixos ítems per respondre a les dues preguntes, per fer 

més fàcil la comparació: d’una banda, els hem preguntat per les experiències que 

s'extreuen del seu pas pels centres on van estudiar el català i, d’altra banda, els hem 
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preguntat sobre la seva experiència puntual amb la classe personalitzada. La intenció 

d’aquesta secció és veure els següents aspectes: l’actitud amb què van començar les 

classes, l’opinió personal que en tenen, el grau de competència que han adquirit, les 

oportunitats que han tingut per poder posar en pràctica el coneixement adquirit i, 

finalment, el que recorden d’aquestes classes. De la mateixa manera que a la pregunta 1 

de la secció “Dades de motivació per a l’aprenentatge”, les estudiants han d’escollir entre 

“Totalment en desacord” i “Totalment d’acord”, seguint una escala de l’1 al 5.  

 

1 

Totalment en 

desacord 

2 

En desacord 

3 

Indiferent 

4 

D’acord 

5 

Totalment 

d’acord 

 

               Classes a on vas estudiar el català 

 

a. He començat les classes amb moltes ganes d’aprendre. 1 2 3 4 5 

b. M’han agradat molt aquestes classes. 1 2 3 4 5 

c. He après molt amb aquestes classes. 1 2 3 4 5 

d. M’he sentit molt motivada per aprendre el català.  1 2 3 4 5 

e. He pogut utilitzar el vocabulari après.  1 2 3 4 5 

f. Recordo tot el que vaig aprendre en aquestes classes. 1 2 3 4 5 

 

               Classes personalitzades 

 

a. He començat les classes amb moltes ganes d’aprendre. 1 2 3 4 5 

b. M’han agradat molt aquestes classes. 1 2 3 4 5 

c. He après molt amb aquestes classes. 1 2 3 4 5 

d. M’he sentit molt motivada per aprendre el català.  1 2 3 4 5 

e. He pogut utilitzar el vocabulari après.  1 2 3 4 5 

f. Recordo tot el que vaig aprendre en aquestes classes. 1 2 3 4 5 

 

 

4.3.3 Anàlisi de les respostes extretes dels qüestionaris 

 

El volum del qüestionari és tan extens que l’anàlisi de la seva totalitat hauria sigut propi 

d’un altre treball més rigorós. És per això que ens hem centrar en la pregunta 3 de les 

‘Dades de motivació per a l’aprenentatge’ i en la ‘Recollida d’experiències de les 

participants’. 
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Per dur a terme l’anàlisi de les respostes de les participants també hem volgut fer-ho 

dividint les participants en dos grups, partint dels motius que conformen la seva trajectòria 

migratòria, ja que creiem que les diferencies en el grau d’inserció i el domini del català 

es podran veure reflectides en les respostes: 

 

a. Grup #1: El grup #1 el formen aquelles dones que han arribat del Marroc amb la 

parella, sent adultes i que només han après el català en centres a on s’imparteixen 

cursos d’inserció social. 

 

b. Grup #2: El grup #2 està integrat per les dones marroquines que han arribat a les 

nostres terres amb els pares quan eren menors d’edat i que han pogut continuar 

els seus estudis en centres d’educació formal (primària o secundaria).  

   

4.3.3.1 Dades de motivació per a l’aprenentatge 

 

En aquest apartat hem fet un llistat de temes que hem cregut del interès de les participants, 

tant com a immigrants com a dones, al voltant dels quals es podrien crear noves propostes 

didàctiques. Amb aquest apartat volem veure el grau d’interès que aquest grup pot tenir 

pel tema principal de la nostra proposta didàctica, alhora que també podem conèixer la 

importància que té aquest grup en particular envers els temes enunciats. D’aquesta 

mateixa manera voldríem començar les nostres futures classes personalitzades, 

preguntant als estudiants quins són els temes que voldrien aprendre mentre se’ls hi 

ensenya el català. Una vegada coneixem els temes que més els hi atrau, les classes es 

prepararien al voltant d’aquests.  

 

Primerament, podem veure les respostes del grup #1 en els següent gràfic: 
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Gràfic #1 – Respostes del grup #1 davant la pregunta: ‘Quins temes voldries aprendre mentre aprens el català?’ 

 

Segons les 7 participants del grup #1, el temes més importants, numerats per ordre 

d’importància, són els següents:  

 

- Ajudar els fills amb les tasques escolars: amb 7 participants responent ‘Totalment 

d’acord’ 

- Anar al metge de capçalera, Drets de la dona i Anar a comprar: amb 6 

participants que han respost ‘Totalment d’acord’ i 1 ‘D’acord’. 

- Anar a la ginecòloga: amb 6 participants responent ‘Totalment d’acord’ i 1 

responent ‘Indiferent’. 

- La roba i la confecció: amb 4 participants responent ‘Totalment d’acord’ i 3 

responent ‘D’acord’. 

- Cultura i tradicions catalanes: amb 6 participants responent ‘Totalment d’acord’ 

i 1 ‘Totalment desacord’. 

- Donar a conèixer la meva cultura i tradicions i també, Eines digitals per aprendre 

català de manera autodidacta: amb 5 participants responent per igual als dos 

ítems que estan ‘Totalment d’acord’, 1 ‘D’acord’ i una ‘Totalment desacord’. 

- Cuina catalana: amb 4 participants responent ‘Totalment d’acord’, 1 ‘D’acord’, 

1 ‘Indiferent’ i 1 última en ‘Desacord’. 

- I finalment, Arreglar papers: amb 4 participants responent ‘Totalment d’acord’, 

1 ‘Indiferent’, 1 ‘Desacord’ i 1 última que no ha respost a la pregunta.  
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Com podem veure, el grup de dones tradicionals (Sanvicén, 2014) prioritzen els 

interessos dels fills abans que no els propis, ja que el tema més rellevant és l’ajudar als 

fills amb les tasques escolars. Per un altre costat, els temes relacionats amb interessos més 

personals, com el poder comunicar-se al metge, els drets de la dona, l’anar de compres o 

visitar la ginecòloga, serien els següents temes més rellevants per elles. D’altra banda, els 

temes que els podrien servir per trobar feina, com serien la roba i confecció, o la cuina 

catalana no són els temes més rellevants per a aquest grup, poder perquè la seva intenció 

no és la de buscar feina. Finalment, el tema d’arreglar papers no sembla ser un tema que 

els preocupi tant, poder perquè ja estan regularitzades en el nostre país, o perquè 

prefereixen rebre ajuda directa de les associacions que les ajuden.  

 

Les respostes de les 2 participants que pertanyen al grup #2 són els següents: 

 

 

 

Gràfic #2 – Respostes del grup #2 davant la pregunta: ‘Quins temes voldries aprendre mentre aprens el català?’ 

 

Com podem veure, les dues participants del grup #2 s´han mostrat més interessades pels 

temes suggerits. Els temes que consideren més importants són Arreglar papers, Anar al 

cap, Drets de la dona, Anar a comprar, Cultura i tradicions catalanes i Donar a conèixer 

la meva cultura. Per aquests temes, les dues participants han contestat unànimement que 

estan ‘Totalment d’acord’.  Anar a la ginecòloga, Conèixer eines digitals per aprendre 

el català i Ajudar els fills amb tasques escolars són els següents temes que consideren 

més importants, perquè en tots els ítems han respost ‘Totalment d’acord’ 1 de les 
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participants i ‘D’acord’ l’altre participant. La Cuina catalana i la Roba i i confecció, són 

els temes que menys els hi interessa, encara així, les respostes no són del tot negatives (1 

participant ha respost ‘Totalment d’acord’ i l’altre ‘Indiferent’). 

 

Donades les respostes positives, podríem pensar que les participants del grup #2 tenen 

més consciència de la importància d’aprendre el català. Encara així, són només dues 

participants les que formen aquest grup i més representants d’aquest grup ens hauria servit 

per tenir una idea més clara de les motivacions d’aquest grup.  

 

4.3.3.2 Recollida d’experiències de les alumnes de les classes impartides de català 

 

En aquest últim apartat hem volgut fer un recull de les opinions d’aquest petit grup de  

participants, tant de les seves experiències durant les classes que van impartir en els 

centres a on van aprendre el català, com també amb les extretes d’aquesta proposta 

didàctica. Com ja hem dit anteriorment, la intenció d’aquest últim apartat no és pas posar 

en entre dita el treball que es fa als centres docents on s'imparteixen les classes de català, 

sinó veure l’opinió personal de 9 estudiants davant de classes personalitzades. Hem de 

tenir en compte que són molts els factors que hauran incidit en la seva opinió, però creiem 

que el haver-se sentit protagonistes durant les classes personalitzades, podria ser el factor 

més determinant a l’hora d’escollir les seves respostes. 

Per un altre costat, també hem d’incidir en la diferència d’hores entre les classes als 

centres de català i les d’aquesta proposta didàctica, fet que fa inviable la comparació entre 

elles. 

 

Finalment, cal esmentar novament que algunes de les participants no van participar de la 

proposta didàctica durant la nostra experiència a GENTIS a l’abril, sinó que han omplert 

el qüestionari tot just acabada la proposta didàctica a l’agost i les preguntes que apareixen 

als ítems e i f, ‘He pogut utilitzar el vocabulari après’ i ‘Recordo tot el que vaig aprendre 

en aquestes classes’, s’han hagut de suposar, donat que no hi ha hagut temps suficient 

perquè els coneixements adquirits s'haguessin assentat o perquè haguessin tingut temps 

per posar-ho en pràctica. 
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Encara i així, creiem interesant l’anàlisi de les opinions de les participants, no per arribar 

a conclusions determinants, sinó per fer una petita aportació als estudis que es duen a 

terme avui en dia al voltant d’aquest tema.  

 

Si fins ara hem presentat els gràfics d’ambdós grups, més endavant presentarem només 

els del grup #1. Això és donat perquè el grup #2 (la BK i la SI) han respost ‘Totalment 

d’acord’ en tots els ítems i només el grup #1 ha donat respostes variades. Hem de tenir 

en compte que tant la BK com la SI han arribat de petites amb els pares i fa anys que 

estudien el català a l’institut, és a dir, que la seva competència i integració en la societat 

catalana és més alta que no pas la de les participants del grup #1, i això es veu reflectit en 

les seves respostes.  

 

La primera pregunta que hem fet a totes les participants en aquest apartat ha sigut el nom 

del centre a on han rebut classes de català. La majoria de les participants han estudiat a 

GENTIS (5 participants - l’AA, la CB, la NE, la SB i la DH), seguida per Càritas (2 

participants – la BK i la YA), l’escola d’Adults (2 participants – la FB i la SB), i finalment 

a l’institut (2 participants - la BK i la SI).  

 

 

 

Gràfic #3 – Centre a on les participants han estudiat el català 

 

Ara farem un anàlisi de les respostes ítem per ítem. 

 

Ítem a – He començat les classes amb moltes ganes d’aprendre.  
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Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #4 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem a 

 

Com podem veure en el gràfic anterior, les respostes de les participants han sigut 

unànimes; totes han respost ‘Totalment d’acord’. Això ens fa veure l’actitud positiva de 

les participants davant de la possibilitat d’aprendre el català.  

 

Ítem b – M’han agradat molt aquestes classes.  

 

Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #5 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem b 

 

En els gràfics circulars anteriors podem veure les primeres diferències en les respostes de 

les participants. Mentre totes coincideixen en que estan ‘totalment d’acord’ a l’hora 

d’afirmar que els hi ha agradat molt les classes personalitzades, no totes coincideixen amb 

les classes que van rebre anteriorment als altres centres. 1 de les participants es mostra 

indiferent davant d’aquesta afirmació, 3 estan d’acord i 3 més estan totalment d’acord.  

Classes a on vas estudiar el català

Totalment desacord Desacord Indiferent D'acord Totalment d'acord

Classes personalitzades

Totalment desacord Desacord Indiferent D'acord Totalment d'acord

Classes a on vas estudiar el català

Totalment desacord Desacord Indiferent D'acord Totalment d'acord

Classes personalitzades

Totalment desacord Desacord Indiferent D'acord Totalment d'acord
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Podríem dir que, encara que les classes de català que s’imparteixen avui en dia als 

diferents centres de Catalunya dirigides al col·lectiu immigrant ja estan dissenyades amb 

un caràcter integrador (com és el fet que es toquin temes d’interès comú per a tot el 

col·lectiu o que la majoria de les cultures quedin representades en les activitats), la 

proposta didàctica que hem dissenyat per aquest treball les fa protagonistes només a elles, 

és a dir, que centra tota la proposta didàctica només en el col·lectiu de dones migrades 

del Marroc. Com hem dit abans, creiem que el fet d’haver desenvolupat una proposta 

didàctica dirigida només a elles, pot ser un factor motivador molt important.  

 

Ítem c – He aprés molt amb aquestes classes.  

 

Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #6 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem c 

 

Les respostes extretes del tercer ítem mostren més diferencies entre les classes rebudes 

als altres centres i la nostra proposta didàctica davant de l’afirmació que han aprés molt 

amb les classes que han rebut. Mentre les respostes extretes de les experiències en els 

anteriors centres mostren que 2 de les participants estan en desacord amb aquesta 

afirmació, 1 participant es mostra indiferent, 2 estan d’acord i 2 més estan totalment 

d’acord, en el cas de la proposta didàctica d’aquesta classe personalitzada, la majoria de 

les participants (6) han respost totalment d’acord menys 1 d’elles que ha respost d’acord.   

 

Les respostes d’aquest ítem ens poden fer entreveure com el grau d’utilitat que té allò que 

s’aprèn pot incidir en la nostra motivació per aprendre. El fet que la proposta didàctica 
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estigués relacionada amb un tema d’utilitat per a les participants, tant personal com 

laboralment, pot haver sigut la raó del grau d’adquisició que han tingut les participants.  

 

Ítem d – M’he sentit molt motivada per aprendre el català.  

 

Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #7 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem d 

 

Les respostes d’aquest ítem també donen més rellevància a les classes personalitzades. 

Mentre que les respostes extretes de les classes rebudes en els altres centres mostren que 

2 participants estan en desacord amb l’afirmació ‘M’he sentit molt motivada per aprendre 

el català’, 2 participants estan d’acord  i 2 més estan totalment d’acord (una de les 

participants no ha respost a la pregunta), en el cas de la nostra proposta didàctica, només 

1 participant està en desacord, però 6 estan totalment d’acord.    

 

Com hem dit abans, el fet que la classe faci protagonista a les participants, més el grau 

d’utilitat d’allò que s’aprèn, pot incidir en la motivació per l’aprenentatge d’una L2, i 

d’aquesta manera, pot ser la raó de les respostes obtingudes relacionades amb la classe 

personalitzada. El cas de la resposta negativa, la de l’AA qui està en desacord amb 

l’afirmació d’haver-se sentit molt motivada per aprendre el català, podríem explicar-lo 

pel fet amb les respostes donades en els anteriors apartats l’AA no demostra tenir interès 

per adquirir la nostra llengua, o per integrar-se en la nostra cultura. A més a més, presenta 

un nivell d’alfabetització molt significant i podem veure que és el cas de dona tradicional 

(Sanvicén, 2014) més distintiu que apareix en aquest treball. 
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Ítem e – He pogut utilitzar el vocabulari après.  

 

Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #8 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem e 

 

Com hem dit abans, les respostes d’aquest ítem s’han hagut de suposar en els casos 

d’algunes participants que van omplir el qüestionari el mateix dia que els hi vam presentar 

la proposta didàctica. És per això que en el seu cas han respost a la pregunta suposant si 

utilitzaran o no el vocabulari après en el futur.  

Les respostes mostren que davant de la pregunta, 1 de les participants afirma no haver 

pogut utilitzar el vocabulari après a les classes a on va aprendre el català en el passat (es 

tracta novament de la participant AA), 1 està en desacord, 1 es mostra indiferent, 3 estan 

d’acord i 1 està totalment d’acord. Per altra banda, les respostes obtingudes de les classes 

personalitzades mostren que 1 participant es mostra indiferent davant de l’afirmació, 1 

està d’acord i 5 més estan totalment d’acord.     

 

Hem de recordar que en el cas de les dones tradicionals (Sanvicén, 2014), les oportunitats 

per poder posar en pràctica el que aprenen a les classes de català és molt reduït pel fet que 

es mouen en cercles tancats amb d’altres persones immigrants del seu mateix país. Encara 

i així, veiem que la matèria donada a la proposta didàctica els hi ha servit d’alguna manera 

i sí l’han fet servir. 

 

Ítem f – Recordo tot el que vaig aprendre en aquestes classes.  
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Les respostes del grup #1 en aquest apartat són les següents: 

 

  

 

Gràfic #9 – Respostes del grup #1 extrets de l’ítem f 

 

Com en el cas anterior, les respostes d’aquest ítem s’han hagut de suposar en els casos 

d’algunes participants que van omplir el qüestionari el mateix dia que els hi vam presentar 

la proposta didàctica. És per això que en el seu cas han respost a la pregunta suposant si 

recordaran o no tot el que van aprendre en les diferents classes.  

 

També hem de puntualitzar que l’anàlisi d’aquest últim ítem és bastant relatiu, perquè 

estem comparant tot el temari de català impartit en un cicle formatiu de qualsevol centres 

socials esmentats amb només tres hores didàctiques, que són les que dura la nostra 

proposta didàctica. Encara així, veiem interesant veure les respostes obtingudes. 

 

En aquest últim ítem també sembla haver-hi certa predilecció per les classes 

personalitzades. Mentre que les respostes extretes de les classes rebudes en els altres 

centres mostren que 1 participant (la participant AA) està totalment en desacord amb 

l’afirmació ‘Recordo tot el que vaig aprendre en aquestes classes’, 4 estan en desacord, 1 

està d’acord i 1 altra està totalment d’acord, les respostes extretes de la proposta didàctica 

són més positives (2 es mostren indiferents, 3 estan d’acord i 2 estan totalment d’acord). 

 

Com hem explicat abans, el fet que la proposta didàctica faci protagonista a les 

participants, més el grau d’utilitat d’allò que s’aprèn, pot incidir en la motivació per 

l’aprenentatge d’una L2. A més a més, el fet de tenir oportunitats per interactuar en català 

amb altres interlocutors incidirà també en el grau d’adquisició del català per part dels 

col·lectius de dones immigrants marroquines.    
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5. CONCLUSIONS FINALS 

 

L’experiència amb aquest treball ens ha portat per camins molt interessants, però alhora 

ens hem adonat que fan falta més estudis i recerques per assolir els reptes que plantegen 

les investigacions que s’han dut a terme respecte del procés d’adquisició de segones 

llengües durant les últimes dècades, les quals han aportat informació i noves teories amb 

la intenció de crear nous models d’aprenentatge. Amb aquest treball hem volgut fer una 

petita i humil aportació a tots aquests estudis. 

 

L’objectiu principal d’aquest treball ha sigut destacar la importància de la motivació com 

a factor condicionant i determinant en l’aprenentatge d’una L2, de la mateixa manera que 

altres autors, com Gardner i Masgoret (2003), han fet en els seus treballs. La recerca que 

hem dut a terme amb aquest projecte entre els molts estudis que giren al voltant del tema, 

posa de manifest que la motivació no només servirà per impulsar aquest primer contacte 

o interès en l’adquisició de la nova llengua, sinó que, a més, garantirà una continuïtat en 

l’estudi. 

 

Per assolir aquest objectiu ens hem centrat en un col·lectiu específic, com és un grup de 

dones marroquines d’Ullà i Salt, i hem seguit les línies de treballs anteriors duts a terme 

per Maruny i Molina (2001, 2002), Peña (2008), Ramírez (1998), Alcalde (2000), Belarbi 

(1999), Brugué (2013), De Prada (1998), Mota (2008), Nash (2005), Parella (2007), Solé 

(2013) i Torrabadella (2002). 

 

La decisió d’escollir un grup de dones marroquines ha sigut, principalment, per la gran 

presència d’aquest col·lectiu a la província de Girona, però també pel fet que aquest 

conjunt de dones viu en unes condicions de més desigualtat. I això és degut al fet que tant 

la trajectòria migratòria d’aquestes dones com els problemes derivats dels estereotips 

socials que pateix aquest col·lectiu limiten les seves oportunitats per aprendre la llengua 

catalana. Però alhora també hi ha la qüestió del gènere; no només són persones 

immigrades i marroquines, sinó que també són dones (Sanvicén, 2014).  
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Per aquest motiu hem centrat l’objectiu d’aquest treball en aquest col·lectiu específic, en 

un intent d’aportar quines són les motivacions que impulsen aquest grup de dones a 

prendre la decisió d’adquirir la llengua catalana.   

 

Amb aquest treball pretenem aportar una mostra més als molts estudis realitzats que 

parteixen de la premissa que un currículum a mida pot millorar la motivació dels 

aprenents. És per això que la proposta didàctica que hem dissenyat per a aquest treball es 

basa en els estudis que giren al voltant de les classes personalitzades, les quals 

converteixen l’aprenent en el protagonista directe de l’aprenentatge. 

 

La recollida final de respostes ens ha servit per conèixer les opinions personals de les 

participants d’aquest treball i de la proposta didàctica. 

 

Encara que el nostre treball no es pot comparar amb d’altres estudis que s’han dut a terme 

anteriorment i, per tant, no hem pogut arribar a conclusions determinants, el que sí que 

podem aportar amb aquest estudi són algunes conjectures al respecte. D’aquesta manera, 

podem posar de manifest que les respostes obtingudes amb aquest treball ens fan pensar 

que la proposta didàctica que hem creat especialment al voltant de les motivacions de les 

aprenents ha donat com a resultat opinions molts positives i, per tant, que aquest projecte 

pot servir com a exemple per iniciar altres estudis més rigorosos i amb més profunditat. 

 

Cal esmentar que ens hem trobat amb diverses limitacions que es podrien haver millorat 

en el nostre treball. D’una banda, el nombre de dones que han participat a l’estudi no ens 

aporta dades suficients per arribar a conclusions de pes, però sí que ens dona una idea de 

l’acceptació que ha tingut la nostra proposta didàctica per part d’aquest grup. D’altra 

banda, com que algunes dones que no van participar en les classes a l’abril van voler 

participar-hi més endavant, van haver d’omplir el qüestionari que vam crear especialment 

per recollir les seves experiències just després de rebre la proposta didàctica. Per això 

hem d’assenyalar que certs ítems del qüestionari haurien tingut més pes si hi hagués hagut 

un temps de marge entre el dia en què se'ls va impartir la proposta didàctica i el dia en 

què van emplenar el formulari, ja que d’aquesta manera els coneixements adquirits 

s'haurien assentat o haurien tingut temps de posar-los en pràctica. Per últim, cal destacar 

que el volum del qüestionari va ser un altre hàndicap amb el qual no vam comptar. Es van 
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incloure moltes preguntes en el qüestionari i, a més, vam necessitar ajuda per traduir el 

formulari durant les entrevistes. Per sort, la bona voluntat de totes les participants ho va 

fer possible.  

 

Tot i això, trobem que els resultats d’aquest treball són encoratjadors i creiem que poden 

servir de referència per a futurs estudis que vulguin seguir investigant sobre la premissa 

que afirma que la creació de currículums a mida pot incidir en la motivació dels aprenents. 

La nostra mostra era un grup específic de dones marroquines que viuen a la província de 

Girona, però el plantejament d’aquest treball pot servir com a exemple per crear nous 

models d’aprenentatge que facilitin l’adquisició del català per a tots aquells col·lectius 

que encara no tenen una autonomia comunicativa en la nostra llengua.  
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ANNEXOS 

Annex #1 - La proposta didàctica: 

 

 Diapositiva #1 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #2 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 



56 
 
 

Treball Final de Màster – Sergi Almeda Magán 
  Universitat de Girona 

 

 Diapositiva #3 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 Diapositiva #4 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #5 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 



57 
 
 

Treball Final de Màster – Sergi Almeda Magán 
  Universitat de Girona 

 

 

 Diapositiva #6 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 Diapositiva #7 de la proposta didàctica “La roba i la confecció”  

 



58 
 
 

Treball Final de Màster – Sergi Almeda Magán 
  Universitat de Girona 

 

 Diapositiva #8 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #9 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 
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 Diapositiva #10 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #11 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 
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 Diapositiva #12 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 Diapositiva #13 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #14 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 



61 
 
 

Treball Final de Màster – Sergi Almeda Magán 
  Universitat de Girona 

 

 

 Diapositiva #15 de la proposta didàctica “La roba i la confecció”  

 

 Diapositiva #16 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 
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 Diapositiva #17 de la proposta didàctica “La roba i la confecció”  

 

 

 Diapositiva #18 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 Diapositiva #19 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 
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 Diapositiva #20 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 Diapositiva #21 de la proposta didàctica “La roba i la confecció” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 
 

Treball Final de Màster – Sergi Almeda Magán 
  Universitat de Girona 

Annex #2 - El qüestionari6 

 

 

 

Formulari de consentiment del qüestionari. 

 

 
6 Qüestionari adaptat d’un altre qüestionari que apareix a la tesi doctoral La motivació dels immigrants adults per 

aprendre català. Un estudi a la ciutat de Girona, (Peña i Bello, A., 2008). 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

1 

QÜESTIONARI1 
  
Aquest qüestionari forma part d’un treball de recerca que té com a motivació la creació 
d’un curs de català adreçat al col·lectiu de dones marroquines de Catalunya. El títol 
d’aquest treball és: ‘Dones marroquines i l’aprenentatge del català’.  
 
La teva participació serà estrictament confidencial i la teva identitat mai serà compartida 
amb terceres persones. La participació no comporta cap risc i és estrictament voluntària. 
Per aquest motiu, no es rebrà cap compensació econòmica.  
 
En qualsevol moment podràs retirar-te d’aquesta investigació. 
 
El temps estimat per a contestar el qüestionari serà de 10 minuts. 
 
Contacte de l’estudiant que porta a terme aquest estudi: 
 

- Nom: Sergi Almeda Magán 
- Telèfon: 620479263 
- Correu electrònic: sergio_almeda@hotmail.com 

 
AUTORITZACIÓ 

 
He llegit el procediment descrit anteriorment. L’investigador m’ha explicat l’estudi i ha 
contestat a les meves preguntes.  
 
Jo,__________________________________________________, major d’edat, accepto 
participar voluntàriament en aquest estudi anomenat ‘Dones marroquines i 
l’aprenentatge del català’. De la mateixa manera, dono voluntàriament el meu 
consentiment per a que es pugui compartir i analitzar la informació que he aportat en 
aquest qüestionari.  
He rebut copia d’aquest procediment. 
 

Inclou la teva signatura en aquesta casella: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’avui: __________________________________________ 

 
1 Qüestionari adaptat del qüestionari que apareix a la tesi doctoral ´LA MOTIVACIÓ DELS IMMIGRANTS ADULTS PER 
APRENDRE CATALÀ. UN ESTUDI A LA CIUTAT DE GIRONA.’ (Peña i Bello, A., 2004) 
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Pàgina #1 del qüestionari. 

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

DADES PERSONALS 
 
Si us plau, omple les següents preguntes tot utilitzant l’idioma amb el qual et sentis més 
còmoda (àrab, amazic, espanyol, català, francès...). 
 

1. Escriu només les inicials del teu nom: 
 

2. Any de naixement: 
 

3. Nom de la ciutat o poble a on vas néixer: 
 

4. Nom de la ciutat o poble a on vius ara: 
 

5. Estat civil (marca la teva resposta escrivint una X a dins de la casella corresponent): 

 
 

6. Any d’arribada a Catalunya: 
 

7. He vingut a Catalunya... (pots escollir més d’1 resposta):  
 

a. Per poder tenir un treball. 
b. Per millorar el futur dels meus fills. 
c. Per continuar els meus estudis. 
d. Per raons familiars (reagrupament familiar). 
e. Per raons polítiques. 
f. Perquè m’agrada Girona/ Catalunya. 
g. Altres: 

 
8. Quines llengües parles (per ordre d’importància; 1, 2, 3, 4, 5, 6)?  

 

1  4  

2  5  

3  6  

 
9. Situació laboral: 

 

 En actiu          En atur  Jubilada  

 
10. Si treballes, quina és la llengua bàsica del treball? 

 

 Castellà          Català  Àrab/Amazic  

 

 Casada o en parella          Soltera  Divorciada o en procés de separació 
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Pàgina #2 del qüestionari.  

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

 Altres:                               

 
1. Quins estudis has fet? Encercla del número 1 al 6, el nivell superior que hagis 

cursat. 
 

1 Sense estudis 4 Secundària Port-Obligatòria 

2 Primària 5 Formació professional 

3 Secundària 6 Universitat 

 
 

2. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Pàgina #3 del qüestionari. 

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

DADES D’ÚS DEL CATALÀ 
 
Respon de l’1 al 5, tot encerclant la teva resposta i segons l’escala que tens a 
continuació, per a cada frase de la taula que correspongui a la teva situació personal.  
 

1 
Mai 

2 
Poques vegades 

3 
Sovint 

4 
Molt sovint 

5 
Sempre 

 
1. Parlo el català...: 
 

  Mai  Sovint  Sempre 

a. ...quan vaig a comprar. 1 2 3 4 5 
b. ...quan vaig al metge. 1 2 3 4 5 
c. ...quan vaig a l’escola dels meus fills. 1 2 3 4 5 
d. ...pel carrer. 1 2 3 4 5 
e. ...amb els veïns. 1 2 3 4 5 
f. ...amb els meus fills. 1 2 3 4 5 
g. ...amb la parella. 1 2 3 4 5 
h. ...amb d’altres familiars. 1 2 3 4 5 
i. ...amb els amics. 1 2 3 4 5 
j. ...a la feina. 1 2 3 4 5 
k. Altres: 1 2 3 4 5 
l. Altres: 1 2 3 4 5 

 
2. Digues si estàs d’acord o no amb les següents afirmacions: 
 

  Totalment 
desacord 

Totalment 
d’acord 

a. Els catalans sempre em parlen en català.  1 2 3 4 5 
b. Tothom em parla en castellà quan veuen que sóc del Marroc. 1 2 3 4 5 
c. Em costa practicar el català al llarg del dia. 1 2 3 4 5 

 
3. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Pàgina #4 del qüestionari. 

 

 

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

DADES D’AUTOPERCEPCIÓ DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ 
 
Respon de l’1 al 5, tot encerclant la teva resposta i segons l’escala que tens a 
continuació, per a cada frase de la taula que correspongui a la teva situació personal.  
 

1 
Molt fàcil 

2 
Fàcil 

3 
Normal 

4 
Difícil 

5 
Molt difícil 

 
1. Quines situacions trobes fàcils i quines difícils? 
 

  Molt 
fàcil 

   Molt 
difícil 

a. Preguntar com arribar a un lloc. 1 2 3 4 5 
b. Poder llegir les factures, els papers de l’escola dels fills, de 

l’ajuntament. 
1 2 3 4 5 

c. Escriure un correu electrònic. 1 2 3 4 5 
d. Donar informació personal (al treball, al metge, a l’ajuntament). 1 2 3 4 5 

e. Entendre una pel·lícula a la televisió. 1 2 3 4 5 
f. Escriure una nota (justificació absència fills, treball,...). 1 2 3 4 5 
g. Entendre una conversa entre gent que parla català. 1 2 3 4 5 
h. Llegir una revista. 1 2 3 4 5 
i. Demanar una beguda en un bar. 1 2 3 4 5 
j. Entendre les notícies a la ràdio. 1 2 3 4 5 
k. Escriure una carta (senzilla). 1 2 3 4 5 
l. Llegir anuncis de diaris. 1 2 3 4 5 

 
2. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Pàgina #5 del qüestionari. 

 

 

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

DADES DE MOTIVACIÓ PER A L’APRENENTATGE 
 

Respon de l’1 al 5, tot encerclant la teva resposta i segons l’escala que tens a 
continuació, per a cada frase de la taula que correspongui a la teva situació personal.  
 

1 
Totalment 
desacord 

2 
Desacord 

3 
Indiferent 

4 
D’acord 

5 
Totalment 

d’acord 
 
1. Per què creus que és important estudiar català?: 

  Totalment 
desacord 

Totalment 
d’acord 

a. Perquè em serà més útil per trobar feina. 1 2 3 4 5 
b. Per sentir-me independent i amb control de la meva vida. 1 2 3 4 5 
c. Per poder comunicar-me amb la ginecòloga.  1 2 3 4 5 
d. Per poder anar al metge sola; sense algú que em tradueixi.  1 2 3 4 5 
e. Perquè em sento obligada a aprendre’l. 1 2 3 4 5 
f. Perquè al treball tothom parla en català. 1 2 3 4 5 
g. Perquè vull entendre les receptes de la cuina catalana.  1 2 3 4 5 
h. Perquè em vull comunicar amb els catalans. 1 2 3 4 5 
i. Perquè m’agradaria fer amics catalans. 1 2 3 4 5 
j. Perquè em permetrà participar en activitats associatives 

(esportives, culturals, ONG, polítiques,...). 
1 2 3 4 5 

k. Perquè vull continuar els meus estudis. 1 2 3 4 5 
l. Perquè em vull integrar millor en la societat/cultura catalana. 1 2 3 4 5 

 
2. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Pàgina #6 del qüestionari. 

 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

3. Imagina que mentre aprens el català, pots aprendre altres temes que t’interessen. 
Quins altres temes voldries aprendre?: 
 

  Totalment 
desacord 

Totalment 
d’acord 

a. Arreglar papers. 1 2 3 4 5 
b. Anar al metge de capçalera. 1 2 3 4 5 
c. Anar a la ginecòloga. 1 2 3 4 5 
d. Cuina catalana. 1 2 3 4 5 
e. Roba i confecció. 1 2 3 4 5 
f. Drets de la dona. 1 2 3 4 5 
g. Anar a comprar. 1 2 3 4 5 
h. Cultura i tradicions catalanes. 1 2 3 4 5 
i. Donar a conèixer la meva cultura i tradicions. 1 2 3 4 5 

j. Eines digitals per aprendre català de manera autodidacta. 1 2 3 4 5 
k. Per poder ajudar els meus fills (o nets) amb les tasques 

escolars. 
1 2 3 4 5 

l. Altres: 1 2 3 4 5 

m. Altres: 1 2 3 4 5 

 
4. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Pàgina #7 del qüestionari. 

 

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
Universitat de Girona – 2021 
Nº identificador de la participant: ________ 

   

 

 

RECOLLIDA D'EXPERIÈNCIES DE LES PARTICIPANTS 
 

1. En quin centre has estudiat català?  
 

GENTIS  Escola Oficial d’idiomes  

Càritas  Centre per a la Normalització Lingüística - CNL  

Escola d’Adults  Altres:  

 
Respon de l’1 al 5, tot encerclant la teva resposta i segons l’escala que tens a 
continuació, si estàs d’acord o no amb les següents afirmacions:  
 

1 
Totalment 
desacord 

2 
Desacord 

3 
Indiferent 

4 
D’acord 

5 
Totalment 

d’acord 

 
2. Classes a on vas estudiar el català 

  Totalment 
desacord 

Totalment 
d’acord 

a. He començat les classes amb moltes ganes d’aprendre. 1 2 3 4 5 
b. M’han agradat molt aquestes classes. 1 2 3 4 5 
c. He après molt amb aquestes classes. 1 2 3 4 5 
d. M’he sentit molt motivada per aprendre el català.  1 2 3 4 5 
e. He pogut utilitzar el vocabulari après.  1 2 3 4 5 
f. Recordo tot el que vaig a prendre en aquestes classes. 1 2 3 4 5 

 
3. Classes personalitzades 

  Totalment 
desacord 

Totalment 
d’acord 

a. He començat les classes amb moltes ganes d’aprendre. 1 2 3 4 5 
b. M’han agradat molt aquestes classes. 1 2 3 4 5 
c. He après molt amb aquestes classes. 1 2 3 4 5 
d. M’he sentit molt motivada per aprendre el català.  1 2 3 4 5 
e. He pogut utilitzar el vocabulari après.  1 2 3 4 5 
f. Recordo tot el que vaig a prendre en aquestes classes. 1 2 3 4 5 

 
4. Comentaris (Inclou en la següent casella qualsevol comentari que consideris important): 
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Annex #3 – L’entrevista amb la presidenta de l’Associació de Dones Marroquines 

a Catalunya, Faouzia Chati Badou, es troba en el següent enllaç: 

 

https://drive.google.com/file/d/1R1JnjZnYNVKff3klDUiODKJ_323GxDpI/view?usp=s

haring  

https://drive.google.com/file/d/1R1JnjZnYNVKff3klDUiODKJ_323GxDpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1JnjZnYNVKff3klDUiODKJ_323GxDpI/view?usp=sharing

