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Segons Erikson, la identitat es una estructura cognitiva, 

evolutiva i afectiva de representacions d’un mateix i en el seu 

entorn sense que això sigui un procés conscient i voluntari.  

 IDENTITAT  



ORIGEN TEÒRIC 
ENFOCAMENT PRINCIPALS 

AUTORS 

VISIÓ DE LA INTEGRACIÓ 

(ASIMILACIÓ) 

BASE EMPÍRICA 

Enfocaments culturalistes 

  

“Reto hispànico” Samuel 

Huntington 

Pessimista, no està passant. Teòrica. 

 

Neoassimilacionis

me 

Richard Alba i 

Victor Nee 

Optimista. Passa el mateix que 

en les generacions passades i 

està transformant, a la vegada, 

a la societat receptora.  

 

Revisió secundaria d’investigacions 

històriques i contemporànies sobre 

la integració dels immigrants 

Enfocaments estructuralistes 

  

Avantatge de la 

Segona 

generació 

Philip Kasinitz, 

John 

Mollenkopf, 

Mary C.Waters i 

Jennifer 

Hoidaway 

Optimista. La segona 

generació està situada en un 

espai social i cultural que li 

proporciona avantatges. 

 

Estudi transversal de la segona 

generació de joves adults 

a la ciutat de Nova York. 

Generacions de 

la 

exclusió 

Edward Telles i 

Vilma Ortiz 

Pessimista. Mexicà nord-

americà estancats en la classe 

obrera o integrant-se en una 

infraclasse racial. 

Estudi longitudinal de més de tres  

generacions de 

mexicansamericans Los Ángeles i 

San Antonio. 

Assimilació 

segmentada 

Alejandro Portes 

i 

Ruben Rumbaut 

Mixta. La assimilació pot ajudar 

o perjudicar en les millores 

socials i econòmiques 

depenent del capital humà 

dels pares, de la estructura 

familiar i dels contextos 

d’incorporació. 

Estudi longitudinal de joves de 

segona generació a San Diego i 

en el sud de Florida des de 

l'adolescència a la primera edat 

adulta. 





Cultura 

Nivell Socio-econòmic 

Educació 

Inserció laboral 

Autoestima 

Factors que influeixen en la identitat: 

FACTORS 



CULTURA 

 

 L’idioma 

 

 Xoc intercultural- Identitat nacional 

 Aculturació  

 Endoculturació 

 

 Conflicte amb els pares: els fills estan més 

integrats culturalment que els seus pares. 

 

 Pèrdua de referencies   autoidentitat 
 



CULTURA 



NIVELL SOCIO-ECONÒMIC 



EDUCACIÓ 

Efecte “pigmalió” 

 

Cohesió social – socialització en 

valors compartits 

 

 Impulsar les identitats múltiples 

 

 Impulsar la pertinència a la 

societat local 

 



INSERCIÓ LABORAL 

 

Assoliments educatius i Ambicions 

 Pitjors condicions laborals que els 

fills de les famílies natives 

 

Millora laboral en quant als seus 

pares 

 

 

 

 

 

 



AUTOESTIMA   

 Discriminació ↓ 

 

 L’estatus econòmic parental ↑  

 

 Major temps de residència a la societat 

receptora ↑ 

 

 L’aculturació dissonant ↓  

 

 L’aculturació selectiva ↑  

 

 Autoestima ↔  Ambició i rendiment educatiu 

 

 



Percepció dels Barris 

 

  

   BARÓ DE VIVER 

   TRINITAT VELLA 

VÍDEO 



RESPOSTES 
“Yo soy mitad 

español, mitad 

marroquí, porqué mi 

familia es de allí” 

Bilal, 9 anys 

“Yo prefiero las 

costumbres de mi 

pais” (pais d’origen 

dels pares)  

Said, 9 anys 

“Tenim diferents festes 

però les celebrem 

també, unes a casa i les 

altres fora” 

Fàtima, 11 anys 

“El món ha d’acceptar que 

tots som diferents...i podem 

portar roba diferent i no 

passa res” 

Sana, 10 anys 

“Yo he visto a niños 

reirse de otros niños 

por  no ser de aquí” 

Lucas, 11 anys 

“Yo me siento de 

aquí” Aya, 11 anys 



“La segona 

generació” 

“Ells, els 

immigrant” 

“Nosaltres, 

els 

espanyols” 

REFLEXIONS  
 



“La segona 

generació” 

“Ells, els 

immigrant” 

“Nosaltres, 

els 

espanyols” 

REFLEXIONS  
 



Per què fa tanta por  

“la segona generació”? 

REFLEXIONS  
 



Quantes generacions fan falta 

per deixar de ser immigrants 

 i ser autòctons? 

REFLEXIONS  
 



Integració 

Segregació 

Exclusió 

Inclusió 

Negació 

Acceptació 

Benevolència/Caritat 

Entesa 

Coneixement 

INTERRELACIONS SOCIALS 
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La inclusió no és possible sense el 

reconeixement de la diversitat, sense el 

reconeixement de les noves identitats i 

sense els canvis dels models educatius 

homogeneïtzats.  

MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ 


