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Resum: 

La finalitat principal d’aquest estudi és visibilitzar la construcció de les 
trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmans en el Sistema Educatiu 
Català. Tenint en compte que l’àmbit educatiu esdevé una microsocietat 
que reprodueix el conjunt de dispositius i pràctiques estigmatitzadores, 
excloents i racistes que trobem en la societat occidental/majoritària.

En el marc del projecte, les investigadores han dut a terme aquest estudi 
perseguint l’objectiu de conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter 
islamòfob i racista que viu l’alumnat musulmà que està o ha estat escolaritzat 
en el sistema educatiu català. Per fer-ho, hem realitzat dos grups de 
discussió telemàtics sobre una mostra de disset joves. La metodologia per 
la qual s’opta és de caràcter qualitatiu, i la temporalitat de l’estudi és de 
tipus transversal, ja que ens ubiquem en un moment concret i únic.

L’estudi posa en relleu el conjunt d’elements discriminatoris i racistes 
traduïts en pràctiques d’intervenció educativa. Les principals acotacions a 
les quals s’han arribat posen en relleu que la mirada i la representació social 
que tenen els i les alumnes d’origen marroquí i musulmans es caracteritza 
per ser estigmatitzadora i carregada de prejudicis.
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del jovent musulmà; 
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Tutora:
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La islamofòbia es compon de diferents arrels, en aquest estudi en concret ens centrarem en la 
islamofòbia com una forma de racisme, que estudiarem a partir de tres diferents nivells:  epistèmic 
(1) cultural (2) i com a  orientalisme(3). 

En primer lloc, en l’àmbit epistèmic, podem definir que la islamofòbia com a forma de racisme      
es construeix en base a la subalternització i inferiorització de l’Islam a través del sistema racial. 
Utilitzant tot un engranatge jeràrquic cristianocèntric de finals del segle XV. Privilegiant d’aquesta 
manera les poblacions d’origen europeu per sobre del que Grosfoguel (2014) anomena “sistema- 
món occidentalitzat, modern/colonial, cristiano-cèntric, capitalista/patriarcal”. On “los judíos y los 
árabes fueron caracterizados como personas con la religión equivocada, y los indígenas como 
gentes sin religión” (Maldonado, 2006, citat dins de Grosfoguel, 2014). La islamofòbia com a 
racisme epistemològic descrit per Grosfoguel (2014) com l’atribució del privilegi epistèmic creat  
per l’occidentalisme. Per a contribuir a la normalització d’uns espais des dels quals es legitima i 
reconeix el coneixement i el saber.

“El racismo  epistemológico contribuye a legitimar una artillería de expertos, 
asesores, especialistas, funcionarios, académicos y teólogos que siguen hablando 
con autoridad sobre el islam y los musulmanes, a pesar de su absoluta ignorancia 
sobre el tema y sus prejuicios islamófobos.” (Grosfoguel, 2014)

A través del racisme cultural Grosfoguel (2014) afirma que la transformació històrica dels anys 60 
i les diferents derrotes imperials van contribuir a construir un discurs centrat en la criminalització i 
assenyalament de les cultures com a inferiors i, per tant, pròpies per a ser revisades i intervingudes

“El viejo discurso racista biológico al ser políticamente derrotado es reemplazado 
por el nuevo discurso racista culturalista. En este tipo de racismo cultural, la palabra 
raza no se menciona. Por lo general, el racismo cultural enfoca su atención en la 
inferioridad de las costumbres, las creencias, el comportamiento o los valores de un 
determinado grupo de personas” (Grosfoguel, 2014)

I per últim la islamofòbia com a orientalisme, tenint en compte que els arguments que posen en 
evidència la cultura, purament racistes es regeixen per la construcció i representació masclista de 
l’Islam. Situant a les dones musulmanes com a objectes maltractades i violentades per part del 
poble islàmic definit com a inferior, incivilitzat i violent.

INTRODUCCIÓ
01



Trajectòries eductaives del jovent musulmà; racisme i islamofòbia del sistema educatiu català Sihame Lech-hab el Ghoury i Cheima El Jebary Amisnaou

6 7

L’origen dels i les alumnes és un element que des de la mateixa estructura educativa s’interpreta 
com a barrera. Veiem així com el sistema educatiu problematitza l’origen per a posteriorment 
justificar les decisions que giren al voltant dels i les alumnes d’origen marroquí. Pàmies (2007) 
ho explica així en la seva tesi doctoral: “estos alumnos son construidos de forma problematizada 
por parte de los docentes. Desde el déficit, como niños de apoyo, desde la especificidad, no son 
alumnos como los demás, y en términos de rendimiento académico, como una negativa influencia 
para el grupo-clase” (p.91)

L’elecció d’aquest tema neix de la nostra pròpia experiència. Com a noies d’origen marroquí amb 
estudis superiors, sentim la necessitat de descriure el cúmul de situacions per les quals hem 
passat, fent especial èmfasis en el que Ponferrada (2008) descriu a la seva tesis com a “èxits difícils, 
fracassos invisibles”. 

Les vivències que hem anat travessant al llarg de la nostra carrera acadèmica no han estat fets 
aïllats de la realitat que viuen els nostres companys i companyes d’origen marroquí i musulmans. És 
a dir, les interpretacions que es fa de nosaltres, des del sistema educatiu, l’escola, els i les docents, 
etc. acaben esdevenint un cúmul de generalitzacions i mirades que ens semblen errònies. Aquest 
treball persegueix la necessitat de visibilitzar la presència del relat islamòfob i la naturalització de 
les pràctiques islamòfobes.

La finalitat principal d’aquest estudi és l’aproximació i visibilització de les pràctiques i el relat 
islamòfob dins de l’escola, per tal de conèixer com la islamofòbia actua com a barrera per a la 
construcció de les trajectòries i les identitats dels joves musulmans amb èmfasi en els d’origen 
marroquí.

Com afecta la islamofòbia 
en l’autoestima i el rendiment 
acadèmic dels i les estudiants

Hi ha nombrosos estudis i investigacions que discuteixen l’estreta relació entre l’autoestima 
d’un estudiant i el seu rendiment acadèmic. Rosenberg (1965), defineix l’autoestima com, els 
judicis globals d’un individu sobre ell mateix o ella mateixa, incloent-hi els nivells de valor propi, 
d’acceptació de si mateix i d’autorespecte. Altres autors, com Smith-Loving (1995) discuteixen que 
l’autoestima és una emoció reflexiva que s’ha desenvolupat al llarg del temps en processos socials 
d’invenció, que els individus aprenen a experimentar i a parlar, que sorgeixen en circumstàncies 
socials previsibles, i que està sotmès al control social.

1.1

Per tant, aquests autors reconeixen la naturalesa social del jo, considerant la influència que el 
procés de socialització té en la construcció de l’autoestima.

 Seguint les mateixes idees, Vygostky (1978) afirma que:

“Totes les funcions del desenvolupament cultural del nen apareixen dues vegades: 
primer, a nivell social i després, a nivell individual; primer, entre les persones 
(interpsicològica) i després dins del nen (intrapsicològic). Això s’aplica igualment a 
l’atenció voluntària, a la memòria lògica i a la formació de conceptes. Totes les funcions 
superiors tenen l’origen com a relacions reals entre individus”.

A partir d’aquestes afirmacions, Rodríguez (1982) en el seu estudi conclou que entre les variables 
de personalitat, l’autoconcepte és la variable amb més incidència en el rendiment acadèmic. Per 
tant, l’infant amb baixa autoestima sol trobar poca satisfacció a l’escola, perd immediatament la 
motivació i l’interès, en canvi utilitza bona part de la seva energia en aquells aspectes relacionats 
amb els seus sentiments i lluita contínuament amb factors que el provoquen ansietat, de manera 
que presenta baixos nivells d’atenció i concentració en l’entorn escolar (Clemes i Reynold, 1993).

D’altra banda, aquests casos es poden extrapolar a la realitat dels estudiants immigrants o 
estudiants amb antecedents immigrants. Tal com consideren Gibson i Carrasco (2009), tot i que 
els professors generalment creuen que les seves classes i altres espais escolars promouen la 
participació i la pertinença per a tots els i les estudiants que estiguin disposats a fer un esforç, els 
fills dels immigrants, fins i tot els que es troben en classes preparatòries universitàries avançades, 
se senten sovint poc recolzats, marginats i silenciats (Gibson, Gándara, i Koyama, 2004; Noguera 
i Ala, 2006).

En un estudi realitzat per Bayona i Domingo (2018), on analitzen el baix rendiment acadèmic dels 
estudiants immigrants en relació amb els seus companys de classe, conclouen, exposant que:

“(...) hem de considerar el capital simbòlic, és a dir, la jerarquia dels menors segons 
els prejudicis i els estereotips repartits entre la població autòctona i com a part de la 
comunitat docent. Les expectatives sobre els nens forjats en aquests estereotips, 
encara que en el cas dels pares estrangers i els mateixos descendents de la immigració 
a Espanya no semblen estar per sota de l’autòctona (Aparicio i Portes, 2014; Portes, 
Aparicio i (Haller, 2016), sovint afecten el seu rendiment, per bé o per mal, i al seu torn 
les expectatives dels pares.”

A més, Gibson i Carrasco (2009) coincideixen que, tot i que els estudiants nouvinguts poden percebre 
inicialment les seves classes separades com acollidores i segures, experimenten posteriorment els 
efectes d’un currículum menys desafiant i d’un contacte intercultural baix.



Trajectòries eductaives del jovent musulmà; racisme i islamofòbia del sistema educatiu català Sihame Lech-hab el Ghoury i Cheima El Jebary Amisnaou

8 9

Tahseen, Ahmed i Ahmed (2019) els episodis d’islamofòbia que més es donen són d’agressions 
verbals tant dins de l’escola com fora. Aquest fet, però es vincula directament amb la reducció de 
l’autoestima i, per tant, agreuja les afectacions psicològiques dels i les joves musulmans.

La població musulmana, a més de veure’s travessada per comentaris islamòfobs per part dels i les 
companyes, els propis membres del Staff resulten ser perpetradors de pràctiques islamòfobes i 
racistes Tahseen, Ahmed i Ahmed (2019)

“Anti-Muslim bullying is directly perpetrated by educators and school administrators, 
through verbal (“This is the region of the peace haters”) and physical acts of 
discrimination (e.g., teacher removing student’s headscarf). In school environments, 
Muslim adolescents experience bullying while under adult supervision in the classroom 
(by both teachers and peers alike), in the cafeteria in the presence of lunch monitors, 
on the athletic field, and in afterschool programs.”

Les agressions relatades pel joven musulmà són segons Tahseen, Ahmed i Ahmed (2019); 
misinformation in the school curriculum content, biases that portray Islam and Muslims as inherently 
villainous, uneducated, and in direct conflict with Western civilization. School practices or policies 
which make it difficult for Muslim youth to follow their religious obligations.

L’impacte del racisme i la   
islamofòbia

Fer front al racisme i la islamofòbia pot conduir a la culpabilització i aïllament dels altres adolescents 
a l’escola, fet que pot contribuir a augmentar els nivells de depressió i ansietat. Els adolescents 
musulmans poden patir una vulnerabilitat augmentada i disminució de les fonts de suport i 
afrontament en temps de crisi.

Encara que la majoria dels i les joves musulmans, enforteixen la seva identitat musulmana com    a 
un factor protector de la discriminació. És a dir, les persones que acaben incorporant elements 
islàmics, tenen una major competència. En canvi, les persones que no accepten i interpreten les 
barreres com a oportunitats per a incrementar la seva identitat política relaten tenir més problemes.

A nivell educatiu val a dir que els i les estudiants musulmans senten que l’escola no és un lloc segur. 
D’una banda pel que Tahseen, Ahmed i Ahmed (2019) anomenen la representació social que s’ha 
fet de l’Islam i els/les musulmans, i d’altra banda, pel que Turcatti (2018) anomena les intervencions 
educatives específiques per a l’alumnat d’origen marroquí i turc.

1.2

Situant-los en nivells més baixos que els seus homòlegs d’origen holandès. 

“Students report that in high-level high schools, they receive a curriculum centred 
on ‘theoretical things’, such as mathematics, languages and theoretical subjects for 
which ‘you have to use your intellect’ In contrast, the education students receive in 
the vocational tracks is geared towards acquiring ‘practical skills’, ‘you don’t use your 
intellect’ and it is based on discipline.”

La recerca plantejada vol contribuir a la visibilització de la presència de la islamofòbia en diferents 
àmbits de la societat. S’emmarca en el camp de la investigació educativa, ja que pretén obtenir 
nous coneixements sobre l’ensenyament, l’aprenentatge i la gestió educativa. (Gall, Gall i Borg, 
2003, citat dins de Sánchez, 2016).

Conèixer el discurs i les pràctiques de caràcter islamòfob i racista que viu l’alumnat 
musulmà que està o ha estat escolaritzat en el sistema educatiu català, per tal 
de poder identificar com intervenen en la construcció de les seves trajectòries 
acadèmiques

Aquesta finalitat es concreta en els objectius específics següents: 

1. Conèixer l’experiència i les percepcions acadèmiques dels i les alumnes musulmans.

2. Identificar les pràctiques de caràcter diferenciador que travessen els i les joves 
 musulmans, a través de l’anàlisi dels  dispositius d’atenció a la diversitat. 

3. Conèixer com es produeix la islamofòbia present a l’àmbit educatiu.

4. Saber l’impacte del racisme i la islamofòbia en les trajectòries i l’autoestima dels i les 
 joves musulmans. 

FINALITAT I OBJECTIUS
02
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La metodologia per la qual s’opta és la metodologia comunicativa crítica (CCM), la qual s’inscriu en 
la modalitat d’investigació qualitativa, basada en la construcció del coneixement a través de l’acció 
comunicativa– no instrumental– on no manen els fins, sinó els arguments basats en reivindicacions 
de validesa i no reivindicacions de poder (Habermas, 1987). Una acció que, com afirma Sánchez 
(2016), té el poder d’atribuir de significat i valor les veus dels participants dels seus estudis; i és 
mitjançant aquesta atribució de significat que poden descobrir-se patrons o relacions entre les 
seves veus. En el nostre cas, aquesta metodologia ens permet identificar, analitzar i comprendre 
com es genera la islamofòbia i com impacta en les trajectòries i la construcció de les identitats dels 
i les joves musulmans.

La metodologia comunicativa crítica (CCM), emana de la conceptualització de la realitat social 
com a producte construït pels individus a través de les seves interaccions. Basat en l’enfocament 
constructivista, on el coneixement es defineix com una relació interactiva amb l’entorn, de manera 
que –com considera Vygotsky– pel sol fet de conèixer-lo, es transforma o és susceptible de 
transformació (1996). Com que els significats es construeixen en la comunicació interactiva dels 
individus, l’èmfasi està en la interacció social, en els acords, no en la construcció de significats; aquí, 
la perspectiva comunicativa es distingeix, entre d’altres, de posicions com el socioconstructivisme 
de Searle que, tot i emfatitzar la construcció de la realitat social mitjançant l’intercanvi social i la 
mediació lingüística, no incorporen la intersubjectivitat com a eix central en la seva tesi (Gómez, et 
al., 2006).

Pel que fa a la temporalitat, l’estudi és de tipus transversal, ja que ens ubiquem en un moment 
concret i únic (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, citats dins de Sánchez, 2016) per tal de 
poder sistematitzar els elements islamòfobs que intervenen en les trajectòries i la construcció de 
les identitats dels i les joves musulmans. Des d’aquest enfocament, la CCM ens permet construir 
coneixement sociocientífic a partir de la interacció horitzontal entre l’investigador i les persones 
investigades, trencant el desnivell epistemològic per transformar la realitat social que comparteixen.

Durant els segles, els investigadors han utilitzat la veu de les persones investigades per interpretar 
una realitat condicionada per les seves pròpies visions acadèmiques. Aquesta orientació ha 
comportat una separació entre el sistema (món acadèmic) i el món dels subjectes socials, generant 
incomprensions i resultats que no es dirigeixen cap a la comprensió i transformació de la seva 
situació d’exclusió, sinó cap a la seva pròpia reproducció ( Sordé i Ojala, 2010).

METODOLOGIA
03 Descripció de la Mostra

Tècniques de recollida 
d’informació 

La població subjecta d’estudi està constituïda per un grup de 17 nois i noies musulmans, nascuts 
a Catalunya o bé que han realitzat un procés migratori seguint la iniciativa familiar. Tots i totes han 
estat o estan travessant el sistema educatiu català i es troben cursant estudis obligatoris, post-
obligatoris o sense cap mena de formació. Aquesta selecció s’ubica en el que Sànchez (2016) 
defineix com a comparació per similitud:

Estudiar casos que són semblants en una variable i intentar esbrinar les causes del 
fenomen. En canvi, la comparació per diferència implica que es disposi de casos 
variats que puguin ser similars en alguns aspectes, però que difereixin en aspectes 
importants per a la investigació (p.148).

En aquest estudi, es tractarà sobre les percepcions, experiències i relats que es construeixen a 
l’entorn educatiu català. Per tal de poder comprovar els objectius i respondre d’alguna manera 
a la complexitat i els interrogants que ens hem proposat en el plantejament inicial de la recerca. 
Hem considerat important delimitar els casos a la franja d’edat, compresa entre els 16 i els 25 
anys per tal de garantir l’actualitat quant a la seva experiència i la seva trajectòria acadèmica. Per 
fer-ho, s’han dut a terme sessions grupals a través de l’aplicació ZOOM. Adaptant-nos a la realitat 
sanitària i social que estem travessant degut a la Covid19.

Per a la recol·lecta de dades directes, partim del que Sierra (2001) anomena fonts primàries, perquè 
utilitzarem informació de primera mà mitjançant la tècnica. L’elecció del grup de discussió sorgeix 
dels objectius proposats per la investigació. Aquesta tècnica, abordada des del CCM, suposa      
un diàleg igual entre diverses persones investigades – pertanyent al mateix grup o comunitat– i 
una altra persona que forma part de l’equip de recerca; A través del diàleg, es construeix una 
interpretació col·lectiva del tema d’estudi, que reuneix les bases científiques existents sobre ell (les 
teories i investigacions científiques més rellevants sobre el tema d’estudi) i el seu contrast amb les 
experiències i reflexions de les persones que componen el grup (Gómez et al., 2006).

3.1

3.2
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El guió del grup de discussió que hem aplicat a l’hora de realitzar el treball de camp és de   caràcter 
semiestructurat, aprofitant la relació de confiança que hem mantingut amb els subjectes participants 
de la mostra, i en un format d’entrevista que respon a cadascuna de les idees, exposades en 
els diferents apartats del marc teòric. Però amb una tendència a la reflexivitat constant, fet que 
ens ha permès visibilitzar la importància del tema que s’està treballant, i la coincidència en les 
particularitats dels i les persones entrevistades.

En aquest apartat ens centrem en els resultats del treball de camp realitzat entre el mes de maig 
i juliol de l’any 2020. Els resultats s’estructuren basant-se en els objectius plantejats a l’inici de 
l’estudi.

Taula 1:: Codificacions dels i les participants de la mostra

Taula 1:: Codificacions dels i les participants de la mostra

Taula 1:: Codificacions dels i les participants de la mostra

Taula 1:: Codificacions dels i les participants de la mostra

RESULTATS
04

Génere Edat Municipi Número de 
participants Data i hora Codificació

Noies 16-26  Montornès del 
Vallés 7 6/06/2020

12:30 GD-1

Génere Edat Municipi Número de 
participants Data i hora Codificació

Nois 16-26  Montornès del 
Vallés 5 14/06/2020

12:00 GD-2

Génere Edat Municipi Número de 
participants Data i hora Codificació

Noies 16-26 Terrassa 5 14/07/202
20:00 GD-3

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Per a cada grup s’ha utilitzat una codificació genèrica, però per a tenir en compte les individualitats 
s’ha procedit a la determinació de noms ficticis i d’aquesta manera preservar la intimitat i 
confidencialitat de les persones participants dels grups de discussió.

Els nois i noies participants de l’estudi expliquen que la construcció de les seves trajectòries 
acadèmiques ha esdevingut un camí caracteritzat per qüestionaments constants, pujades i baixades 
i, en definitiva, vivències que interpreten com a obstacles i oportunitats. Mentre GD2-1 introdueix el 
factor econòmic com a barrera en les trajectòries acadèmiques dels i les joves musulmanes, GD2- 
3 i GD1-1 descriuen les diferents lectures que, depenent del nivell educatiu, se’n fa del col·lectiu.

GD2-3: En mi pueblo es raro ver a los chicos/as marroquíes en itinerarios 
superiores. En “batxillerat”, puedes encontrarte sólo a una persona. Y desde 
fuera, se ve como algo raro. [...] Se supone que era para aprender y absorber 
el máximo de conocimiento posible. Pero creo que hace tiempo que dejó 
de ser un espacio en el que sólo tienes que pasar del 5, pasar de curso y 
recoger tu título.

GD2-1: A mi me vienen cinco palabras, un grupo de los años 90 que dice: 
“Cash Rules Everything Around Me.” La canción explica las dificultades 
que tenían en los años 90 para introducirse en el sistema educativo. Las 
principales barreras que he tenido, han sido en nivel económico.

GD1-1: Canvia molt la visió durant els anys, quan ets petit ho veus “algo” 
super guay, et fa molta il·lusió…vas al cole, estàs amb els amics, tal. No 
tens una perspectiva com la que tens quan vas, per exemple, a l’ESO. Allà ja 
canvia totalment. A part de que en allò que estudies has de fer més esforç i 
tot el que comporta. Però també és el fet del tracte… ja comences a notar el 
tracte que de petit no notes, més que res, o bé perquè no li poses nom, o bé 
perquè no t’hi fixes. [...]

Les seves trajectòries han estat el resultat d’un procés construït a través de la percepció de què 
l’escola és una institució necessària, un espai on es generen relacions socials de suport i alhora 
excloents, com expressen més endavant GD2-2 i GD1-2. Els diagnòstics, avaluacions i intervencions 
educatives que han experimentat contribueixen a la naturalització i construcció de trajectòries que 
responen a unes característiques determinades: exclusions, abandonament i/o itineraris educatius 
recomanats per part dels equips docents. Aquesta experiència és viscuda de manera diferenciada 
entre els nois i les noies.

Els primers interpreten que es construeix a través de la desorientació que viuen constantment 
degut a la categorització genèrica que es fa de les seves trajectòries. És a dir, tot i les diferències en 
les seves trajectòries acadèmiques- caracteritzades pel context educatiu, l’entorn familiar, el nivell 
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socioeconòmic, etc-, la interpretació i, en conseqüència, l’actuació educativa que es realitza no es 
fa tenint en compte les característiques pròpies de cada alumne.

Els primers interpreten que es construeix a través de la desorientació que viuen constantment 
degut a la categorització genèrica que es fa de les seves trajectòries. És a dir, tot i les diferències en 
les seves trajectòries acadèmiques- caracteritzades pel context educatiu, l’entorn familiar, el nivell 
socioeconòmic, etc-, la interpretació i, en conseqüència, l’actuació educativa que es realitza no es 
fa tenint en compte les característiques pròpies de cada alumne.

GD2-2: L’escola per a mi és un espai de contacte entre amics, professors, 
companys , etc. Permet un espai de relació i dinàmic. Un lloc de transmissió 
cultural, i de continguts […] La meva experiència ha sigut bastant positiva 
a nivell individual, però s’ha de contextualitzar el meu entorn. Vaig estar en 
una escola-institut, on la diversitat mai ha existit. Essent jo, un pas profitós  
i ric.

GD2-:4 Estic d’acord amb el que diu el GD1-1, però crec que, almenys en el 
meu cas, les necessitats econòmiques no han existit. Més aviat, m’atreveixo 
a dir que els meus pares han invertit moltíssim en la nostra educació i, per 
exemple, en el cas del meu germà ha estat en va. No ha pogut acreditar 
absolutament res del que ha anat fent d’estudis tant públics com privats.

En el cas de les noies, l’escola és percebuda com a un espai on les joves musulmanes estan en 
continu qüestionament, com comenten GD1-2 i GD1-5. La socialització, en aquest cas, suposa una 
categorització i la identificació del seu rol dins d’una estructura social ja definida.

GD1-2: Per mi l’escola es un espai de socialització i el primer espai que 
m’ha suposat una identificació personal. Vull dir, és l’espai on jo m’havia 
d’emmarcar on em volia enquadrar[ …]

GD1-5: Para mi la escuela no era un espacio seguro. Incluso ahora que 
continuo con mi trayectoria sigue siendo un espacio donde no me puedo 
sentir segura y donde no puedo expresar lo que siento a veces…. Yo para 
mi la escuela era un lugar donde tienes que estar alerta porque en cualquier 
momento se me echaban encima y sobretodo lo que hace al profesorado[...]

Les dificultats assenyalades anteriorment són viscudes pels joves com a obstacles que han contribuït 
a situacions vàries: (1) manca de suport institucional, (2) incidència negativa en l’autoconcepte 
acadèmic, (3) desmarcació del col·lectiu marroquí en el currículum educatiu (4) lideratge individual, 
(5) interiorització del discurs i (6) autoresponsabilitat de totes les barreres, (7) interpretació de 
l’escola com un espai no segur.

(1) Els i les joves afirmen que existeix una manca de suport institucional a l’hora de construir 
les seves trajectòries, fet que en moltes ocasions pot suposar i/o acaba sent el detonant de 
l’abandonament i/o expulsió de manera indirecta dels nois. En canvi, les noies senten que són 
tractades com l’excepció de la norma.

GD2-2: Jo crec que a part del tema de les dificultats, també existeix la 
concepció de la diferència com una barrera, que no ajuda. I quan es parteix 
d’aquí, ja tot el que suposi una diferència s’entén com alguna cosa que s’ha 
de canviar o alguna cosa que no és canviable. I per tant, rebutjada.

GD2-3: Ya  es suerte encontrar a un profesor con vocación, imagínate 
encontrarte con un profesor que además te acompaña y te ve como un 
sujeto capaz de llegar donde te plantees.

GD1-1: Els professors són “algo” clau. Porten l’orquestra. Perquè són ells els 
que ho haurien de veure i haurien de donar un suport a aquell alumne que es 
veiés en dificultats [...]

(2) El discurs i les baixes expectatives dels i les docents cap als i les alumnes marroquins que 
els joves perceben ha contribuït a una interiorització negativa de l’autoconcepte acadèmic i la seva 
presència acadèmica. Les noies, d’una banda, reben orientacions per a la realització de cursos  
de grau mitjà o bé l’obligació d’haver de firmar un document que acredita que no assoleixen les 
exigències acadèmiques. I als nois, en canvi, se’ls indica que la millor opció és realitzar un PQPI, 
múltiples repeticions i en arribar als 16 anys l’expulsió de l’Educació Secundària Obligatòria o bé, 
han d’acabar superant la marginalitat dintre de l’escola.

GD2-4: Se espera de nosotros que acabemos haciendo trayectorias que no 
se sustenten absolutamente en nada. Sentimos una cierta persecución a 
través de los discursos, de la cara de los profesores que no asumen que 
podamos llegar lejos.

GD2-1: Vaig viure una anècdota en el moment en que l’Obama va passar 
a ser el president d’EEUU. Doncs hi havia companys de classe que deien: 
buah, és negre, segurament que se’l carreguen i no durarà més de 2 mesos. 
Llavors va venir un profe i va dir-me, a tu no t’ha d’importar si Obama seguirà 
o no. Perquè tu mai arribaràs a ser com ell. Aquest comentari va ser com un 
punt d’inflexió. Perquè va ser el detonant de què jo fes matemàtiques a la 
sala del director, per no haver de topar-nos.



Trajectòries eductaives del jovent musulmà; racisme i islamofòbia del sistema educatiu català Sihame Lech-hab el Ghoury i Cheima El Jebary Amisnaou

16 17

GD1-3: Jo recordo a 4t de l’ESO que van preguntar qui volia fer batxillerat 
i tothom va aixecar la mà i jo també, evidentment, i clar em van dir “Ui tu F 
vols fer batxillerat? Segur?” davant de tota la classe… Què vol dir? Que pel 
fet de ser negra o de no portar excel·lent en tot, no puc fer batxillerat?

(3) Les trajectòries dels nois musulmans i les noies musulmanes es veu travessada per una 
desmarcació constant de la representació social del col·lectiu marroquí, ja que l’origen marroquí no 
és interpretat i llegit com a capaç de seguir vinculat als estudis.

GD1-2: L’element que més m’ha afectat ha sigut el no veure’m encaixada 
en “ningún” lloc, no saps per on has de tirar. Intentes trobar el teu lloc, però 
tampoc el trobes. Si vas amb els dos immigrants que hi ha a l’escola ets 
sents aïllada de la resta, si te’n vas amb els blancs la resta et llegeixen com 
a superior. Sempre has d’agafar una banda.

(4) Els nois i les noies d’origen marroquí entrevistats/des senten que les seves trajectòries 
acaben sent el resultat d’un procés de lideratge individual. Perquè  l’estudiant,  fruit  del  seu  
esforç autònom, supera de forma individual, tant el desconeixement familiar de l’entorn educatiu 
com les adversitats acadèmiques. A més, en moltes ocasions els pares i mares no coneixen el 
funcionament del sistema educatiu, i d’altra banda, des de la institució acadèmica es creu que no 
tenen les capacitats suficients per a adaptar-se a les exigències acadèmiques. Malgrat això, tal 
com tractarem en l’apartat següent, tots els nois i noies afirmen comptar amb el suport familiar com 
a acompanyament acadèmic.

GD2-2: Elements  que poden facilitar: doncs és un espai que si acabes 
adonant-te, poden permetre que et desenvolupis en l’àmbit educatiu. El fet de 
pensar que has de treure bones notes és un exemple. Ara bé, aquest element 
és individual. No tots podem arribar a saber on estem i poder discriminar 
cap a on volem o no tirar.

GD1-3: A mi m’ha afectat, sobretot amb el “no pots arribar”. Però justament 
cada  cop que pensava en aquestes paraules, seguia endavant per demostrar 
que sí..

(5) Aquestes dificultats identificades condueixen a abandonaments prematurs i a una 
interiorització de valoracions acadèmiques i socials sobre el col·lectiu musulmà per part dels 
docents, com pot ser la manca de capacitats acadèmiques atribuïdes al col·lectiu. A l’escola veiem 
com la procedència, l‘origen i la cultura són elements que esdevenen una frontera sobre la qual es 
marca la diferència i tracta de legitimar d‘una banda qualsevol mesura exclusiva imposada sobre 

els i les alumnes d‘origen immigrant, o bé, per a justificar sovint l’associació́ del baix rendiment i les 
poques capacitats relacionades amb la cultura d‘origen, en aquest cas, llegits/des com a ―moros, 
marroquins/es, i musulmans/es-. Carrasco, Pàmies i Ponferrada (2011) afirmen que aquest alumnat 
és representat com a conflictiu i amb dificultats d‘aprenentatge, i així ho expressen els i les nois/es 
entrevistats/des:

GD2-3: Ens tenen controlats i, en alguns casos que ha sortit el debat de 
l’islam o la religió, m’hagués agradat no estar present perquè es notava que 
hi havia gent que reprimia els comentaris pel simple fet de què jo estava allà.

GD2-2: Vull dir que jo veig que l’Islam com a element que pot sortir a l’aula 
com una qüestió problemàtica, on la seva presència està sempre en contra 
del benestar de la societat. 

GD2-1: Es construeix l’Islam com l’arrel de tots els problemes que puguin 
existir dins de la societat. L’enemic públic és l’Islam. Ara bé, Catalunya, el 
sistema educatiu català i la Generalitat tampoc és que estiguin per la labor, 
amb la introducció del PRODERAI que no preveu ni res, un protocol digne 
de la CIA.

GD1-1: Pel fet de ser de fora se t’encasella. I pel fet de parlar més llengües, 
instintivament se’t pregunta “ah, i tu no vols estudiar llengües? perquè ho 
tindries molt fàcil” I no, jo tinc clar el que vull estudiar. I el fet de què ho 
tingues molt clar… et segueixen insistint com si et diguessin “estás segura?” 
com volent dir “allò et queda molt gran”

En aquest sentit és important assenyalar que de manera general els nois musulmans i les 
noies musulmanes perceben que les seves trajectòries són mesurades a través de molts prismes 
i mirades, entre els quals trobem l’origen que acaba sent problematitzat, com a element sobre el 
qual es crea la legitimació de la falta de capacitats i/o justificant de les dificultats acadèmiques que 
poden arribar a tenir aquests i aquests nois i noies. Com introdueix a continuació GD1-2:

GD1-2: Jo estic d’acord. Seguint amb el que deia la GD1-1 abans, quan deia 
que per molt que ella volgués estudiar una cosa en concret, sempre s’acaba 
destacant allò reduccionista que té a veure amb l’idioma. Com si l’únic 
que tu tinguessis és allò que et diferencia dels altres. A vegades aquest 
reconeixement de la diversitat et redueix a ser només allò que et diferencia a 
l’altre. Però és que no volem aquest reconeixement, volem una normalització 
des del dret […]
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(6) Autoresponsabilitat de totes les barreres. Els i les entrevistats/des que han passat per 
algun tipus de recurs educatiu categoritzat a través de l’atenció a la diversitat comenten aspectes 
relacionats amb les orientacions acadèmiques que han anat rebent. Els joves parlen de forma 
diferent dels dispositius d’atenció a la diversitat, els quals s’activen de manera diferenciada entre 
els nois i les noies. D’una banda els nois se’ls recomanava i/o orientava cap a la realització de 
cursos d’especialització fora de l’aula, és a dir, cursos pràctics per a una professionalització futura. 
En canvi, les noies se les encarà cap a la continuïtat acadèmica però a grups de menys nivell.

GD1-2:  L’aula d’acollida es feia a l’hora de català i castellà. Però jo no entenia, 
perquè al final no fèiem res… aquells dibuixos on s’encallava vocabulari que 
majoritàriament ja sabíem. O sigui que en el fons no sé per a què ens va 
servir… A més les altres classes, tot i no saber català i castellà, jo les feia. I 
em donaven fitxes més adequades al meu nivell i jo anava fent i aprenent. Jo 
aquests coneixements, al haver-me escolaritzat al Marroc, ja els tinc. Però el 
que faig és assimilar el vocabulari d’aquells coneixements.

En altres paraules, Baseiria (2015) considera que els estudiants ubicats en aquests espais i 
dispositius solen estar segregats i separats dels seus companys nadius la major part del dia, amb 
activitats infantils i poc estimulants, materials curriculars inadequats i amb professors que no han 
estat formats adequadament o adequadament per atendre la diversitat.

Els i les participants afirmen que l’educació és necessària per a l’ascens social. Però alhora es 
poden observar diferències quant als nois musulmans i les noies musulmanes. D’una banda, la 
institució acadèmica contempla als nois com a inassimilables a les normes i el sistema educatiu 
establert. Fet que al seu torn acaben considerant que l’espai i l’entorn educatiu no és una qüestió 
necessària.

GD2-5: La imatge que és de l’Islam, els musulmans, i la diversitat. Doncs 
se’ns veia com si haguéssim de definir quina és la imatge que es pot tenir 
de nosaltres. Passant de ser uns nois i noies amb unes característiques 
individuals a alumnes estigmatitzats.

En canvi les noies són compatibles en tant que elles acaben contemplant que l’educació és l’única 
via per a visibilitzar-se i aconseguir seguir l’esquema de dona legitimat per la societat Occidental, 
encara que això no vol dir que les noies no hagin de generar processos de resistència cap a les 
normes i valors sobre els quals en moltes ocasions se les vol expulsar. El hijab, per exemple, en 
moltes ocasions és interpretat com a un símbol incompatible amb l’esquema educatiu occidental, 
com expressa a continuació GD3-2.

GD1-7: Sempre es destaquen les coses negatives, no? A nivell de currículum, 
a mi no m’agradava que es parlés d’islam, perquè sempre que es feia 
m’acabaven mirant a mi com “vols dir alguna cosa més o estàs d’acord”, 
com si ho hagués de justificar. A més que es presentava tot molt bèl·lic, molt 
medieval, com molt folklòric. En comptes de ser alguna cosa molt real, propi 
de la nostra societat...

GD3-2: En la UCI no me dejaron trabajar. Es cuestión de la planta, y no un 
criterio unificado. Todo es en función de la coordinadora, es decir cuestión 
de la persona. Ejemplo de la foto en recursos humanos

(7) Interpretació de l’escola com un espai no segur.  L’escola  com qualsevol institució forma 
part d’una mateixa estructura que genera i produeix una mirada determinada vers els diferents 
col·lectius. El musulmà, en concret, és llegit i interpretat com a problemàtic. Aquesta mirada 
genera diferències; d’una banda les noies són interpretades com a víctimes d’una cultura i religió 
incompatible amb els valors occidentals.

GD2-1: Jo crec que els professors es deixen portar per la societat. Per 
exemple, hi ha professors que generen un debat en base a articles d’opinió. En 
aquest cas, és important criticar els mitjans de comunicació i la construcció 
del debat a través d’opinions sense fonaments teòrics.

GD1-1: El que a mi em molesta dins de classe, és el fet de barrejar cultura 
amb religió. Agafen situacions que malauradament passen a algunes cultures 
i afirmen que és l’islam.

En tot el procés d’elaboració del marc teòric hem volgut conèixer la diferència que pot donar-se  
en les trajectòries dels nois i de les noies, així com saber l’impacte de la islamofòbia en el cas dels 
nois i de les noies musulmans/es.

En aquest apartat i per concloure l’exposició feta de l’experiència acadèmica dels i les alumnes 
musulmans participants de la recerca, abordem la sensació i les percepcions individuals i col·lectives 
envers les vivències de la islamofòbia i el racisme que han tingut uns i altres en clau de gènere.

En el cas dels nois es fa especial èmfasi en la cerca dels elements que encaixen i defineixen    
les masculinitats musulmanes. És a dir, des de l’escola persegueixen les conductes, actituds i 
aspectes físics que categoritzen a l’home musulmà, àrab i/o moro com a representant dels estigmes 
construïts el segle XV resumits en: tendència a l’engany i la traïció; fanatisme religiós; brutícia i falta 
d’higiene i sobretot, incultura. Fet que en alguns nois provocava l’anul·lació de la identificació amb 
la identitat musulmana. Ara bé, en el moment en què es mencionava i/o s’exposava qualsevol 
aspecte relacionat amb l’Islam aquests sentien la provocació que generava el o la professora envers 
la problematització, així com la incompatibilitat de l’Islam en la societat Occidental.
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GD2-3: Recuerdo como el profesor una vez nos puso de ejemplo una mujer con 
burka y el nudismo. Una especie de paralelismo que generaba confrontación, 
lo que no supo es que en este caso, y tratándose de adolescentes, íbamos 
a sostener la idea del burka puesto que la sexualización de los cuerpos aún 
no se ha superado.

En el cas de les noies s’observa que d’entrada la identificació amb l’Islam a través de l’ús del hijab 
les obliga a trencar amb les barreres imposades de la representació social i l’imaginari de la dona 
musulmana com un objecte sense agència. Així, com expressen a continuació GD1-5 i GD1-1, 
l’única representació que adquireixen i/o quan es parla de les dones musulmanes és per a mostrar 
la violència masclista que viuen. Assegurant d’aquesta manera que l’alliberament de les dones 
musulmanes ha de ser a través de la societat Occidental.

GD1-5: Jo crec que primer que quan se’ns representen des dels llibres 
se’ns representa des d’una visió erocentrada. La visió que jo vaig percebre 
de l’islam… cuando hablan del islam solo hablan de Hombres, como si no 
existiesen mujeres musulmanas, y cuando hablan de mujeres  musulmanas 
las representan sin capacidad agente. Después cuando hablaban de islam, 
los libros de historia lo introducían en la edad media. Además de representar 
a las personas negras de forma estigmatizada.

GD1-2: Yo, una de las cosas que recuerdo siempre es cuando volvíamos 
de vacaciones… ninguna chica se atrevía a venir con henna en la mano… 
porque todos te dirán si te has casado, si te han obligado a casarte. Y esto 
es una cosa muy común. Y esto pasa mucho, hechos que nosotros tenemos 
como muy culturales, ya lo relacionan con nuestra incapacidad. Lo mismo 
con el hijab, si una chica decide ponérselo empiezan con este tipo de 
discursos, si tu padre te está obligando, si tu hermano te está haciendo… Las 
interpretaciones de tus actos siempre son criminalizadores y ellos intentan 
salvarte.

Per últim en aquest apartat exposarem les conseqüències del racisme i la islamofòbia en l’autoestima 
dels joves entrevistats/des.

Tant els nois com les noies recomanen que l’àmbit educatiu hauria d’estar preparat per a acceptar 
la diversitat cultural, i la diversitat identitària present en un context com l’escola. L’aprovació de les 
diferents expressions i formes de racisme que es donen a la classe a través i mentre s’imparteixen 
temes relacionats amb el país d’origen. D’aquesta manera, en la cita es pot observar com es 
recomana que la història de contacte, els orígens donin un peu per al reconeixement de la diferència 
a les aules.

GD2-2: Els professors es troben immersos dins d’un sistema i un discurs  
que criminalitza l’Islam, un imaginari negatiu i problematitzador. El problema 
està que hi ha professors que justifiquen aquest problema per a crear debats 
que no construeixen cap tipus de crítica, ni pràctica. Aconseguint que dins 
de l’aula es creï un clima de tensió entre els que estan d’acord i els que no, 
generant reticències i bandes.

Les noies participants del grup assenyalen que la presència de la islamofòbia en el sistema educatiu 
les condueix a sentir-se desorientades a nivell personal i educatiu. Tenint en compte que l’escola és 
un espai relacional fonamental per al seu creixement personal, haver de presenciar la islamofòbia i 
el racisme diàriament els acaba afectant en l’autoconcepte acadèmic.

GD1-2: Jo per exemple de l’ESO tenia molt clar que volia una trajectòria 
científica, i més d’una vegada algun professor m’ha comentat “doncs no 
sé si podràs amb el vel…”. I et comencen a general aquest tipus de dubtes, 
saps? Tu comences a dubtar si amb la teva mateixa existència de com la vols 
desenvolupar en el món podràs fer aquests estudis…

Els nois recomanen que és important visibilitzar i reconèixer la seva presència al sistema educatiu. 
En tant que senten que acaben arrossegant els estereotips i l’imaginari creat socialment sobre la 
figura del pla immigrant.

GD3-4- Yo nunca he tenido un chico de origen marroquí en la universidad. El 
origen condiciona.

GD3-4: El sistema educativo no va a adaptarse a la realidad cultural presente, 
y una de las razones es que nosotras le hemos dado una importancia, y nos 
hemos adaptado tanto que hemos delegado en ellos (el sistema) nuestra 
individualidad, nuestra existencia, nuestras maneras de hacer y sobretodo, 
nuestras vidas. (...) Tenemos que ser capaces de imponer nuestras reglas, 
por nuestras propias vías. (...) La sorpresa con la que nos leen no es inocente, 
es la evidencia de que estamos haciendo las cosas bien.

GD3-2: Es cuestión del grado de reivindicación que desarrollemos.

La islamofòbia i el racisme a l’àmbit educatiu genera un sobreesforç en les noies alhora de pensar- 
se i construir-se en un espai educatiu que a priori no les contempla com a subjectes implicades i 
amb una agència pròpia. Els contextos educatius amb existència de diversitat generen un ambient 
confortable per a les noies musulmanes, en canvi la poca o inexistència de diversitat obliguen a 
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que les noies musulmanes sentin que han de representar  l’Islam i la dona musulmana fora dels 
estigmes generats per la societat Occidental. 

GD1-6: Quan estàs en context de més diversitat els alumnes i les alumnes 
fem pinya entre nosaltres, perquè podem reconèixer que el professor té 
una manera de construir-nos. En canvi quan estàs a una aula on hi ha poca 
diversitat, tu ets l’única que reps aquestes accions i l’hauràs de defensar el 
doble.

GD1-1: No estic molt a favor de la integració, perquè sempre has de fer 
doble esforç per al bé comú, no sé si m’explico? … Nosaltres ho tenim més 
complicat que la resta perquè som dones i estem racialitzades, per tant 
tenim més obstacles.

Finalment, els i les participants de la mostra proposen que el reconeixement de l’estructura de 
poder i el racisme institucional present en l’àmbit educatiu. I com aquest influeix en els diagnòstics, 
orientacions que reben per part de l’equip educatiu.

GD2-1: Jo he tingut el problema de que, pel fet de ser negre no era musulmà. 
Fins que quan vaig arribar a primer de batxillerat i vaig veure que una 
professora estava castigant a una noia dient-li: que s’havia de treure el 
hijab. I jo no vaig poder posicionar-me, i afirmar que jo també sóc musulmà. 
Llavors, van portar-me al despatx dient-me que havia faltat el respecte a la 
cap d’estudis. Van trucar al meu pare, i li van explicar el motiu. Llavors, quan 
jo li vaig explicar la meva versió. I el meu pare va dir-me, si t’expulsen per 
defensar la teva religió, doncs ben fet i n’estic orgullós.

Basant-nos en els objectius plantejats a l’inici del projecte, hem pogut observar que abordar les 
trajectòries dels nois i les noies musulmanes de Catalunya ens aboca a pensar en el procés acadèmic 
i educatiu com a determinant de les trajectòries dels nois i les noies, i concloure que el sistema 
educatiu acaba sent un ens que determina les vides dels i les joves minoritzats, problematitzats     
i qüestionats en l’àmbit educatiu. Aquest procés és viscut pels i les joves i com a un conjunt         
de vivències intervingudes per la institucionalització i naturalització d’unes pràctiques educatives 
basades en el racisme i la islamofòbia.

Així doncs, les seves trajectòries han estat el resultat d’un procés construït a través de la percepció 
de què l’escola és una institució necessària, un espai on es generen relacions socials de suport     i 
alhora excloents. Tanmateix,  els nois senten que les seves trajectòries es construeixen a través  
de la desorientació i falta d’acompanyament educatiu. Així com la generalització a l’hora de rebre 
orientacions educatives. Tenint en compte que l’actuació educativa que es realitza no es fa tenint en 
compte les característiques pròpies de cada alumne. En el cas de les noies, l’escola és percebuda 
com a un espai on les joves musulmanes estan en continu qüestionament, com comenten.

La socialització, en tots dos casos, suposa una categorització i la identificació del seu rol 
dins d’una estructura social ja definida resumides en els resultats com a (1) manca de suport 
institucional, (2) incidència negativa en l’autoconcepte acadèmic, (3) desmarcació constant de la 
representació social en el currículum educatiu  (4) lideratge individual, (5) interiorització del discurs 
i (6) autoresponsabilitat de totes les barreres, (7) interpretació de l’escola com un espai no segur.

El discurs i les baixes expectatives dels i les docents cap als i les alumnes participants que els joves 
perceben ha contribuït a una interiorització negativa de l’autoconcepte acadèmic i la seva presència 
acadèmica. Les trajectòries dels nois musulmans i les noies musulmanes es veu travessada per 
una desmarcació constant de la representació social del col·lectiu, ja que l’origen no es interpretat 
i llegit com a capaç de seguir vinculat als estudis.

Per als i les participants el sistema educatiu, l’escola com a institució i els/les docents han de 
superar els discursos i les pràctiques basades en el racisme tal com Yin (2014) menciona. Els nois 
especialment, proposen la visibilització de figures referents que els ajudi a mirar-se com a reflex. 
Les noies, per la seva part, comenten que és necessari poder tenir un acompanyament educatiu 
que els hi permeti escollir els itineraris educatius que més s’ajustin a les seves expectatives.

CONCLUSIONS
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La islamofòbia present a l’àmbit educatiu s’expressa, en el cas dels nois, en la cerca d’elements 
que defineixen i estereotipen les masculinitats musulmanes. En altres paraules, el sistema educatiu 
tradueix des d’una mirada estigmatitzada totes les conductes, actituds i aspectes físics que 
categoritzen a l’home musulmà, àrab i/o moro. Mentre que en el cas de les noies, la relació amb el 
hijab condiciona la creació de múltiples barreres en les trajectòries, així com en l’imaginari de dona 
sense agència.

Aquesta islamofòbia i racisme en l’àmbit educatiu provoca una desorientació en els joves musulmans 
i les joves musulmanes, els quals es veuen jutjats, desrepresentats i amb la necessitat de justificar 
freqüentment les seves accions. Un sistema on, com afirmen algunes de les participants, tot i ser 
un dret fonamental, no se senten benvinguts/des.

En aquest cas, els joves musulmans i les joves musulmanes entrevistats/des senten que les seves 
trajectòries acaben sent el resultat d’un procés de lideratge individual, ja que, d’una banda, en 
moltes ocasions els pares i mares no coneixen el funcionament del sistema educatiu. I d’altra 
banda, des de la institució acadèmica es creu que no tenen les capacitats suficients per a adaptar- 
se a les exigències acadèmiques. Malgrat això, tal com tractarem en l’apartat següent, tots els nois 
i noies afirmen comptar amb el suport familiar com a acompanyament acadèmic.

En els resultats s’observa com l’acompanyament tan familiar com en l’àmbit educatiu es dóna de 
diferent manera entre els nois i les noies marroquines. Seguint a Feliciano (2012) veiem com els 
nois afirmen tenir un menor acompanyament per part de l’equip docent i la institució educativa. 
Fet que tal com s’ha pogut observar en els resultats, produeix un major acompanyament i suport 
per part de la família cap als nois. En canvi, les noies tot i que reben acompanyament familiar, en 
l’àmbit educatiu se les interpreta com reproductores del comportament vinculat a la responsabilitat 
i exigència familiar. Aquest fet les acaba lligant a una victimització per part de l’ens educatiu a partir 
dels factors familiars, originaris, culturals i religiosos. I per tant, necessiten més acompanyament, 
arribant a infantilitzar-les.

Pel que fa als nois, podem destacar que l’element facilitador present en les seves trajectòries 
ha estat la voluntat per a canviar el patró i esquema de noi musulmà imposat socialment, a més 
del suport d’iguals. Les noies en canvi, afirmen que la seva exigència cap a la disconformitat, a 
més de la figura dels referents comunitaris han estat elements clau en la construcció de les seves 
trajectòries.

Per acabar podem concloure que el jovent participant exposa en forma de denúncia els següents 
aspectes: (1) acceptació i reconeixement de la diversitat present en l’àmbit educatiu i la desorientació 
que perceben els i les alumnes tant a escala personal, com en l’àmbit educatiu envers la construcció 
de les seves trajectòries educatives (2) visibilització de les desigualtats socials presents en l’àmbit 
educatiu; (3) reconeixement del sobreesforç que han de realitzar el conjunt de joves musulmans 
pera que les seves veus tinguin impacte dins del sistema educatiu; (4) reconeixement del racisme 
sistemàtic exercit per part de la institució i una major implicació del jovent musulmà la lluita 
col·lectiva en la denúncia del racisme i la islamofòbia en el sistema educatiu.


