
  



ÍNDEX 
 

Agraïments  
 

1. Presentació ........................................................................................................ 3 
            

 
2. Conceptes previs ............................................................................................... 5 

 
2.1   Ideologia política i tribus urbanes ....................................... 5 
2.2  Condicionants religiosos .................................................... 14 
2.3   Clubs esportius ................................................................. 14 

      3. Simbologia ......................................................................................................... 15 
 

3.1 Símbols polítics.................................................................... 15 
 
    3.1.1    Símbol polític nacionalista ................................. 16 
    3.1.2    Símbol polític no nacionalista ............................ 16 
   

3.2 Símbol religiós .................................................................... 19 
    
    3.2.1   Símbol religiós musulmana ................................ 19 
    3.2.2    Símbol religiós cristià ........................................ 20 
 

3.3 Simbologia esportiva .......................................................... 20 
    

3.3.1 Simbologia esportiva nacional ........................... 21 
3.3.2    Simbologia esportiva internacional ................... 21 

 
3.4 Esquema simbologies ......................................................... 22 

 
4 Imatge personal ................................................................................................... 23 
   4.1 Vestir de marca ................................................................... 23 

4.2 Vestir adequadament .......................................................... 24 
 
5 Enquestes ........................................................................................................... 24 

 ........................................................ 25 
5.2 Enquestes al professorat .................................................... 32 

 
6 Normativa legal .................................................................................................... 39 
   stitut Narcís Monturiol ................................................. 39 
    ........................................43 

6.3 El Lycée Aristide Maillol de Perpinyà ................................. 44 
    
7 Conclusions ......................................................................................................... 47 
 
8 Índex de figures ................................................................................................... 49 
 
9 Bibliografia i webgrafia consultada....................................................................... 50 

 
10 Annexes ........................................................................................... (Dossier apart) 
 

 

 



                          La imatge personal a través de símbols en els centres de secundària 
!

 

2 

!

Agraïments 
 

Primer de tot, voldria agrair als meus pares, Carmen i Andres, la paciència que 

continuar aquest treball perquè no sabia per on agafar-ho, realment no em feia 

a la idea, però ells sempre estaven allà per animar-  

 

n contestat les 

enquestes per poder treure les meves conclusions. Dins del professorat haig de 

destacar un professor francès, Paul Hernandez, que 

entrevista a la seva directora, una persona molt sol·licitada i de 

no fàcil accés.  

 

Però sobretot, vull l professor Lluís Bosch per 

tot el seu recolzament, la seva motivació, interès i esforç per aquest treball. 

També per haver sabut dirigir-me en moments que no sabia per on havia 

ar. Però vull destacar la seva confiança envers a mi i la màxima 

disponibilitat. Crec que ha estat dels millors tutors que podia haver tingut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          La imatge personal a través de símbols en els centres de secundària 
!

 

3 

!

1. PRESENTACIÓ 
 

Quan a 1r de Batxillerat ens van comentar que havíem de realitzar un treball amb 

finalitat científica treballar amb 

conceptes poc coneguts o poc tractats. Recordo que vaig pensar que seria molt difícil, 

com ho faria jo tota sola?; collir que ja no estigués treballat 

anteriorment i que fos original? Un cop gairebé acabat el primer curs de batxillerat vaig 

decidir començar a fer feina del treball de recerca, ja havia decidit el tema: volia que 

tractés sobre la imatge personal en general, però amb el meu tutor, en Lluís Bosch, 

vam decidir de centrar-nos només en el món dels centres de secundària. Per arribar a 

escollir aquest tema vaig tardar força temps perquè cada cop que creiem que teníem 

totalment diferent. Però vam 

organitzar-nos a buscar què podíem fer i vam veure que sobre la imatge personal i les 

itut no hi havia res estudiat, vam pensar que seria un tema força 

innovador i així sabríem els riscos que hi ha en un institut entre alumnes i professors a 

 

 

El nostre objectiu principal era saber q  centres de 

secundària i quines eren les tendències de moda més freqüents, però vam veure que 

això e  Vam aprofundir en el coneixement de les tribus 

urbanes i vam adonar-nos que sota rere la seva imatge hi havia tot un seguit de 

símbols de caire política, ideològic, esportiu que convivien en els nostres centres de 

secundària. De seguida vam pensar que seria interessant veure com la imatge 

personal condiciona les relacions entre els mateixos alumenes i els professors.  

 

Així doncs aquest treball, com anteriorment us hem esmentat, aprofundeix en un tema 

, però a la vegada molt polèmic. És un tema molt 

en una contínua exposició sobre la imatge personal, tant pel que fa a la pròpia imatge, 

mostra a través de símbols. Per 

això, hem decidit classificar les famoses tribus urbanes, ja que són diferents estils de 

vestir, de música... que diferencien uns alumnes dels altres. També hem elaborat una 

divisió dels símbols més freqüents que es poden trobar en el centres de secundària: 

símbols polítics, religiosos i esportius. Aquests aspectes són importants per als 

alumnes -se entre ells i escollir les seves amistats. Per comprovar 
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si són certes preguntes es amistats els alumnes es fixen en la 

 Si la religió influeix? Si causa conflicte el que els 

 religions o clubs esportius? hem realitzat unes enquestes tant a 

enquestes hem obtingut resultats molt sorprenents, que es podran comprovar en la 

lectura del treball. 

 

partat  el que fa referència a la normativa legal. 

Hem revisat els documents del nostre institut i hem pogut veure que aquest és un 

centre plural i laic, és a dir, que no professa cap religió específica als alumnes. No 

obstant això, els alumnes manifesten lliurement les seves tendències religioses i 

polítiques. banda, hem analitzat un article per tal posar de manifest quina és 

a consellera 

 posar uniformes en els alumnes dels centres 

docents, així aquests no serien diferents uns dels altres perquè no influiria la classe 

 -se. El Lycée Aristide Maillol de Perpinyà, 

 tal que tothom sigui lliure i que 

ningú sigui jutjat pels diners que tingui, el que li agradi portar de roba, per la ideologia 

política que mostri o la religió que professi. 

 

Esperem que aquest treball serveixi per fer reflexionar sobre la convivència entre els 

nostres alumnes en el centres docents i fer que els símbols i la imatge personal siguin 
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2. CONCEPTES PREVIS 

Per entendre la investigació que hem dut a terme en aquest treball, hem preparat 

uns conceptes previs per tal de poder comprendre  

2.1 Ideologia política i tribus urbanes 

La ideologia política exterioritza un pensament o una idea política. Les ideologies 

polítiques sovint es poden associar a determinats grups socials, anomenats tribus 

urbanes, encara que algun aquestes tribus són 

atribueix cap ideologia política.  En aquest treball tractem les següents tribus urbanes: 

els emos, els hippies, els latin kings, els punks, els heavies, els skins, els pijos, els 

rapers, els rockers i els gòtics. Els hippies els podem associar al pacifisme, perquè a 

part de sorgir com a corrent juvenil dels anys 60 també van defensar les injustícies de 

la guerra del Vietnam. Una altra tribu amb una clara ideologia política serien els punks, 

als quals els atribuïm la ideologia anarquista perquè busquen aconseguir un estat 

sense govern. Per altra banda, els heavies són una vessant de la ideologia dels 

hippies molt més extremista, ja que és antimilitarista i antiautoritaria. Els heavies són 

com una fusió dels punks i els hippies. Els skinsheads són la tribu urbana que 

reflecteix de manera més contundent la seva ideologia, la nacionalista: catalanista o 

espanyolista.  

Les tribus urbanes són subcultures que es desenvolupen o en ambients urbans, on 

grups de joves 

 

Els que normalment formen part de les tribus urbanes són els joves per poder 

compartir amb altre gent, com ells, la seva manera de pensar, el plaer de poder 

divertir-se junts, per sentir-se a gust i segurs, per allunyar-se del món dels adults i de 

la societat en la qual conviuen i que els imposa normes.  O per trobar un suport afectiu 

que a casa no troben. 

Algunes tribus urbanes  pensen que pel fet de pertànyer a una determinada tribu 

poden realitzar activitats destructives, fer-se les seves pròpies lleis per poder fer el que 

realment volen o saltar-se normes i límits. Per aquests motius les tribus urbanes són 

perseguides i temudes per actes violents, els quals, gairebé sempre, si els hi 

atribueixen.  



                          La imatge personal a través de símbols en els centres de secundària 
!

 

6 

!

Aquestes tribus tenen com una mena de cultura i art pròpies de cadascuna a causa del 

desenvolupament de la seva moral o estil de vivència, marcada per una gran càrrega 

vestir i uns símbols específics, com són la música, els colors i els gestos concrets que 

els permet esser identificats.  

aficions molt similars. Els membres prefereixen la companyia dels de la seva tribu, ja 

que, aquests entre sí mantenen una gran lleialtat i solidaritat.  

Les tribus que tractarem seguidament són les més conegudes de la societat actual. 

Són les següents: els emos, els hippies, els latin kings, els punks, els heavies, els 

skinheads, els pijos, els rapers, els rockers i els gòtics.  

2.1.1 Els emos 

El mot emo 

significat de persona q

emocions.  

Els seus orígens cal anar-

emo el més proper és la paraula 

emotional (anglès), que significa emocional. Aquesta 

emotional
anomenada Emotional Hardcore Music. 

la realitat. Són ments inconformistes i pessimistes. Els 

emos donen molta importància als sentiments, ho podem veure reflectit en les seves 

diguem decebuts amb la vida ens referim a què ells veuen els problemes personals 

-los.  Els emos expressen els seus 

que això ha provocat moltes crítiques.  

   Imatge 1 
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Podem distingir dues formes de vestir. La primera forma deriva del punk dels anys 90, 

porten roba de colors foscos, sovint de color negre barrejada amb colors vius i 

predominant però barrejat amb samarretes de colors vius com el vermell, fúcsia, blau... 

Combinades amb dibuixos de calaveres i cinturons de pics. A part de cinturons, també 

porten complements com ara braçalets de pinxos o pics. El seu pentinat sol ser 

engominat i els cobreix part de la cara. Solen portar pírcings, sabatilles Converse, 

dessuadora amb caputxa, samarretes ajustades i en el cas dels nois, els calçotets a la 

vista. També trobem que tant nois com noies es maquillen, sobretot els ulls.  

Hi ha grups de música emos com: My chemical romance, Blink 182, Greenday, All 
american reject  

A Amèrica llatina va sorgir un subgènere dels emos anomenat Pokemons. Tenen el 

-

2008. La seva vestimenta es pràcticament la mateixa, però amb molts més colors.  

2.1.2 Els hippies 

La paraula hippie es creu que prové de la derivada hipster, 

que seguien la generació beat, un moviment literari i social 

que va envair la societat nord-americana, sobretot a la 

zona de San Francisco durant la guerra de Vietnam.  

Aquesta subcultura va ser, en un principi un moviment 

juvenil que va néixer als Estats Units durant els primers 

anys de la dècada del 1960, i que es va estendre per tot el 

món. També va sorgir per defensar les injustícies de la 

guerra de Vietnam. 

La seva ideologia es pot dir que presenta un caràcter molt pacífic, fugen de la violència 

i proclamen que hi hagi pau al món i amor entre totes les persones, ja que consideren 

que som iguals els uns dels altres. Van heretar valors contraculturals de la generació 

beat i van crear comunitats pròpies. Van aconseguir una gran acceptació i la seva 

filosofia ha tingut una gran influència. 

!!!!Imatge 2 
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stic és el portar melenes llargues i porten roba amb colors intensos 

i molt cridanera. Porten molts complements i accessoris com ponxos, cintes de cabell, 

bolsos fets de roba... 

 seva 

disconformitat, són cançons de protesta. Trobem grups com Jefferson Airplane, 
Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service. 

2.1.3 Els latin kings 

El mot Latin Kings traduït al català 

seria Reis Llatins, només amb el nom 

ja podem saber que provenen 

ica Llatina. Van sorgir amb la 

dedicada a millorar les condicions de 

ràpidament es va estendre per tots els 

Estats Units.  

ibu urbana estaven implicats en activitats il·legals, 

com narcotràfic.  

Els Latin Kings solen vestir amb tonalitats grogues, com el daurat. Els seus símbols 

 

porto-riquenys, però a Catalunya la majoria són equatorians, dominicans i colombians.  

 

 

 

         Imatge 3 
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2.1.4 Els punks 

Els punks van aparèixer a Anglaterra entre 1976 i 

1977, és una tribu que sorgeix arrel de la música rock. 

inconformista amb la vida amb àmbit religiós, 

capitalista i moralista. Una ideologia política que els 

governi ni els imposi normes. Fan protestes contra els 

grups feixistes o de dretes i mostren una gran oposició 

contra el sistema capitalista.  

La seva estètica està basada en el grup musical de Los Ramones, dels Sex Pistols, 

influenciats per Malcolm McLaren. Aquests porten els cabells tenyits de colors 

cridaners com roses, blaus, verds... amb crestes enormes amb les punxes dels cabells 

ben engominades. La roba que generalment duen són samarretes o pantalons trencats 

-se pegats amb símbols 

anarquistes o missatges referents a la seva ideologia.  

Entre el nom generals dels punks podem distingir diferents identitats com són els 

Straight Edge i els Destroy que defensen el vegetarianisme i la negació a les drogues, 

o els homocore que rebutgen les regles heteronormatives i la cultura gai del moment, 

tenen una homofobia personali  

Els punks tenen varis estils de música dins del punk clàssic. El hardcore punk, 
punk més energètic, on podem destacar grups musicals com Dead Kennedys o The 
Casualties. Veiem també el hardcore melòdic, basat en el hardcore punk, que consta 

de ritmes més ràpid i amb la guitarra de fons, el skate punk com el grup Blink 182, o el 

metalcore, que combina el hardcore punk amb el gènere de metal, podem destacar el 

grup de Metallica o Anthrax. Un gènere 

la lluita obrera i la unitat entre punks 

sobre temàtiques anarquistes, en són exemples La Polla Records o Eskorbuto. 

Finalment destaca -punk, que és punk combinat ska com el grup de Rancid. 

Do it yourself -  

Imatge 4 
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2.1.5 Els heavies 

heavies ar a 

Anglaterra a principis dels anys 

vist mostres. Van sorgir com a 

ideologia extremista dels hippie.  

La seva vestimenta és una barreja 

 

És una tribu molt numerosa que 

normalment es troba en ciutats importants i 

en classes populars altes.  

heavy 

metal i anar a concerts. Els agrada molt beure alcohol, cervesa i fumar.  És una de les 

subcultures juvenils amb més tradició espanyola.  

La seva vestimenta és molt extremada: vesteixen amb texans molt cenyits, porten uns 

es de cuir amb claus, i solen portar 

samarretes estampades amb els seus ídols musicals: Iron Maiden, Judas Priest, 
Helloween.  

2.1.6 Els skinheads 

Els skinheads 

relacionar amb 

connectats amb els partits totalment de dretes. Els 

skinheads són grups antisistema i sense ideologia 

i que al seu país només hi hagi gent de la mateixa 

nacionalitat que ells. Aquest fet el veiem reflectit quan es 

Imatge 5 

         Imatge 6 
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carreguen contra els transvestits i els homosexuals o la gent que no es de la seva 

religió o els immigrants.  

Podem dividir els skinheads en dos grups: els racistes i els nacionalistes. El racistes es 

defineixen com els que defensen la seva nació, que en aquesta només pot haver-hi 

gent de la mateixa nacionalitat. No accepten els immigrants. Els skinheads 

nacionalistes són els que diuen que només hi ha un estat que és el que realment val i 

pel que 

dividir en més estats. Es reflecteix en ells la política de dretes que no accepten cap 

canvi en la societat actual, moviment anomenat feixisme. En canvi, a Catalunya hi ha 

molts skinheads catalanistes. Aquests són els que creuen que Espanya ha de ser una 

e volen innovacions. Volen poder veure Catalunya sent governada per 

ella mateixa i amb unes lleis pròpies. 

La seva indumentària són els caps rapats, portar roba relacionada amb el servei 

militar, botes amb pantalons ajustats. Quan surten solen beure alcohol. 

Un subgrup dels skinheads són els sharps, que els seus orígens són a tribus 

multiracials i que reneguen dels skins nazis. La vestimenta és molt semblant, però es 

comunistes. 

2.1.7 Els pijos 

Els pijos és una de les tribus més extenses. No són 

coneguts per la seva violència. Han existit sempre, 

però han anat evolucionant amb el temps. En un 

patricis, més tard senyors feudals i per últim, 

aristòcrates.  

empresari, advocat i relacions públiques. En el seu 

temps lliure es dediquen a fer festes, còctels, reunions 

en clubs nàutics i de tenis, jugar al pàdel...  

       Imatge 7 
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La seva vestimenta és molt exquisita, ja que la presència ho és tot per a ells. En 

aquesta tribu hem de diferenciar entre dones i homes. La dona vesteix bruses amples i 

camises masculines, faldes per sobre dels genolls, mocadors pel coll, cadenes i anells. 

El pentinat ha de ser una melena ben cuidada. Els nois veiem en destaquem els 

pantalons de pinces, texans planxats, camises de ratlles, jerseis de llana, mitjons de 

rombes o ratlles i sabates mocassí. Els dos sexes comparteixen complements com 

ara: ulleres de sol, rellotges, cotxes ca  

La música que més els interessa és el pop com el de Madonna o Michael Jackson. 

2.1.8 Els rapers 

Els rapers poden originar de qualsevol 

localitat, ja siguin universitaris, treballadors, 

lluitadors... el seu status social no afecta en 

ser-ho o no. Idealitzen cantants, com si fossin 

un poetes o artistes plàstics. Solen cantar 

rap. La majoria de rapers busquen en les 

seves vivències per poder fer lletres de 

ser respectats per tothom. 

Podem distingir diferents subgrups com ara 

els que escolten hip-hop  o els que fan 

graffittis a les parets per mostrar la seva disconformitat o la insatisfacció. Signen els 

dibuixos amb una firma permanent. També hi ha els qui ballen breakdance, que és un 

ball de carrer que consisteix en el body popping que es imitar els robots. Finalment, 

afegim els qui van amb skate board, esport que consideren com el més atractiu del 

planeta. 

Alguns cantants representatius són Eminen o 50Cent. 

 

 

 

Imatge 8 
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2.1.9 Els rockers 

igen dels rockers prové dels Teddy Boys 

anglesos que hi havia als anys 50. La majoria 

quan tan sols eren uns adolescents. Quan van 

tornar, ja havien madurat, i la seva estètica havia 

canviat completament. Van passar de portar 

levites i sabates de vestir amb pantalons i abrics 

de cuir. Aquests adolescents intentaven imitar a 

rockers 

temps.  

El seu interès principal és el Rock&Roll 

-americà dels cinquanta. Són una tribu revivalista i nostàlgica. Els 

rockers són tradicionalistes rebels i bastant individualistes. 

La vestimenta que els caracteritza és molt extremat. La tela predominant és el cuir que 

es pot veure en caçadores curtes i en les botes camperes. Porten texans amb grans 

vistoses. Els nois porten tupè i patilles. Les noies van amb cabells tenyits, vestides 

amb cancans, que eren més típics fa dècades, texans amb vores i faldes de tub.  

La música més escoltada per aquests grups és indudablement el Rock&Roll tant sigui 

clàssic com americà o anglès. Alguns estils destacats són Rockabilly, Rhythm&blues. 

Escolten grups com: Elvis Presley, Chuck Berry o Buddy Holly. 

2.1.10 Els gòtics 

La tribu urbana dels gòtics sorgeix dels 

grups punk dels anys 80 que hi havia al 

Regne Unit. Solen trobar-se en bars 

propis, com el Devizio a Saragossa, o 

també es barregen amb grups de heavies 
i punks.  

Imatge 9 

        Imatge 10 
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sense cap regla fixa. No els agrada la política.  

La seva vestimenta sol ser roba negra de cuir. Porten també botes. Com els emos 

porten complements com braçalets amb pinxos, canelleres, cadenes i reixetes. Molts 

cops porten elements religiosos com creus, del dret o del revés, estrelles de cinc 

puntes... El seu rostre és molt pàl·lid. El seu estil presenta trets violents, però tan sols 

és una façana, ja que solen ser pacífics.   

Respecta a la seva música destaquen Evanescence, The Cure, Lacrimosa. 

2.2 Condicionants religiosos 
 

En el món ó, sobretot en els centres de secundària, trobem diferents 

vessants en el món de la religió com la cristiana, la musulmana, la budista, la 

hinduista, les religions africanes... Aquestes religions no totes mostren la seva 

ideologia religiosa a través de símbols: són exemples la budista, les religions 

africanes. Pel contrari, dues religions més polèmiques són la cristiana i la musulmana. 

eligió cristiana, encara que aquest sigui un 

simple vista, ja que, algunes dones duen el vel islàmic, ja sigui el hijab, el burca o el 

niqab, encara que, aquests dos últim

 

 

2.3 Clubs esportius 
 

Tots els clubs esportius, com de bàsquet, futbol, voleibol, atletisme..., tenen una 

insígnia amb la qual tothom pot identificar-los fàcilment. Molts alumnes als centres de 

o simplement li agradi. Això de portar un escut o insígnia diferent al que porten els 

altres 

un al
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darrer fet, és un dels més extrem que podem trobar, ja que, també es pot trobar el cas 

 
 

3. SIMBOLOGIA 

Aquest treball tracta sobre els símbols . A continuació definirem els 

 

La paraula simbologia prové del mot llatí , que al mateix temps prové del 

mot grec . Aquest mots han originat la paraula símbol al català que és la 

socialment acceptats. Podríem dir que els símbols són pictografies amb significat propi 

que són identificables amb les preguntes: Què es pretén amb això?; Què hi ha 

darrera?1 

s i relaciona mitjançant una llei o convenció social arbitrària.2 Aquesta relació és 

identificable per a totes aquelles persones capaces de desxifrar el significat del símbol.  

simbologia

preferències ideològiques.  

Per aquesta raó hem trobat convenient oferir una possible classificació dels símbols 

més freqüents que conviuen en els centres de secundària. Així doncs, a partir dels 

pensaments i les idees classifiquem els símbols de la següent manera:  

 

3.1 Símbols polítics 

És aquella 

símbol una persona exterioritza el seu pensament o ideologia política. Aquests símbols 

generalment es troben a la roba com a les dessuadores o també amb pegats que es 

poden enganxar a les jaquetes, motxilles, estoigs...  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" #$%&'()$*!+,$'-.!!"#$%&'(&)*+%,%&'(*-./-&'(&01-,0&(23,0*0$4%&'(*%.5%,%#)-'(.06.0&0$4-/"7$'(
&"#$"5"/-/"7$8!/,'&0$'123!4%5&160!4'2'*!78+8!9":;<*!":;:!'!":<"=8!

>!Aritzeta, Margarida  Diccionari de termes literaris. Edicions 62. Barcelona 1997!



                          La imatge personal a través de símbols en els centres de secundària 
!

 

16 

!

Els símbols polítics més freqüents en els centres de secundària són la catalanista, 

distingir entre: simbologia política nacionalista i no nacionalista. 

3.1.1 Símbols polítics nacionalistes 
 

La simbologia política nacionalista fa referència a símbols que transmeten les 

tractarem la simbologia nacionalista espanyolista, que fa referència a les persones que 

consideren que la seva nació és tota Espanya i per altra banda, tractarem la 

simbologia nacionalista catalanista, la qual fa referència a les persones que consideren 

que la seva nació és Catalunya.  

 

3.1.1.1 Símbol polític catalanista: fa referència 

a la simbologia referida a la independència de 

Catalunya. Els alumnes porten símbols associats 

, en els quals es 

pot observar la bandera de Catalunya amb una 

estrella a un 

reivindiquen el seu desacord de que Catalunya 

una facció de joves skins3 

ologia 

corresponent.  

3.1.1.2 Símbol polític espanyolista: fa 

referència a la simbologia referida al 

nacionalisme espanyol. Aquesta 

ideologia és contrària a la independència 

de Catalunya, ja que, considera que  

nació. Vesteixen amb símbols 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?!@)%$)!AB('.1!"C8!
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dessuadora. Els espanyolistes poden vestir amb jaquetes alpha4 a les quals enganxen 

 

3.1.2 Símbols polítics no nacionalistes 
La simbologia política no nacionalista fa referència als símbols que transmeten 

ideologies polítiques no identificables amb cap estat o nació en concret.  

 

3.1.2.1 Símbol polític anarquista: fa 

referència a la simbologia de les persones que 

sme5

amb que hi hagi un govern que governi 

manifesten aquest sentiment a partir del símbol 

anarquisme ordre. 

Aquest símbol va tenir el seu origen abans de 

la Guerra Civil Espanyola i va ser adoptat per 

la Alliance Ouvrière Anarchiste fundada en 

anarcopunk, un moviment 

musical punk 

punks6, perquè aquests darrers quan el van adoptar com a símbol el van popularitzar. 

Aquest símbol el podem trobar com els símbols anteriors en forma de pegats o 

estampats a una samarreta, dessuadora, enganxat a la motxilla, estoig...  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D!Jaquetes alpha: 
Alpha Industries les ha posat en venda al públic.!

5 anarquisme - ,an-  arkho, "poder") és un conjunt d'idees filosòfiques i 
polítiques que tenen en comú el rebuig cap a l'Estat i qualsevol forma d'autoritat, jerarquia o coerció física, 
mental o espiritual, així com la creença en la supremacia de l'individu. (Wikipedia) 

6 Veure página 9. 

Imatge 13 
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3.1.2.2 Símbol polític comunista: fa 

referència a la simbologia de les persones  

que volen aplicar de nou el comunisme7. 

Aquests símbols es van originar durant la 

Revolució Russa del 1917, en què la ideologia 

marxista originària de Karl Marx i Friedrich 

Engels, fou transformada en comunisme per 

Lenin. 

ideologia és un fons vermell, on sobre té una 

falç i un martell de color groc. Objectes que 

mostren que el comunisme va sorgir com 

Partit Obrer. 

3.1.2.3 Símbol polític nazi: també podem anomenar 

aquesta simbologia com a simbologia política feixista, ja 

que,  

feixisme8,però és una vessant més radical que prové del 

Partit Nazi que Adolf Hitler va fer i també les polítiques 

el 1945, és a dir, en els anys 30.  

Els que practiquen la ideologia nazi es consideren 

enemics de la resta de persones, ja que, és una 

ideologia que prohibeix a tota les altres ideologies. Els nazis discriminen a tothom que 

no tingui la mateixa ideologia, religió o raça. En aquesta simbologia podem introduir 

alguns skins que siguin de dretes nacionalistes, que no volen cap canvi i són ells el 

que volen dominar sobre tothom. 

és una creu amb els braços doblegats en angle recte. També pot ser anomenada creu 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 El comunisme 
privada i la socialització dels mitjans de producció, canvi, transport i consum 

<!El feixisme consisteix en instaurar un corporativisme estatal totalitari i una economia dirigista, mentre la 
seva base intel·lectual planteja una submissió de la raó a la voluntat i l'acció, un nacionalisme fortament 
identitari amb components victimistes que es condueix a la violència contra els que es defineixen com a 
enemics per un eficaç aparell de propaganda, un component social interclassista, i una negació a ubicar 
en l'espectre polític (esquerres o dretes). (Viquipèdia)!

Imatge 14 
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3.1.2.4 Símbol pacifista: és aquella simbologia que 

fa referència a símbols que defensen la pau al món. 

El símbol consisteix en un cercle amb quatre línies al 

la part inferior. Aquest símbol va aconseguir èxit en la 

dècada dels 60, en la qual va sorgir la tribu urbana 

dels hippies, que defensaven les injustícies de la 

guerra del Vietnam. 

3.2. Símbol religiós: És aquella que exterioritza un pensament o una idea religiosa. 

Els alumnes, com moltes persones a la vida quotidiana, mostren la seva religió a 

molt més discreta que la musulmana. Als centres de secundària hi ha altres religions 

però que no esmenem en aquest treball perquè considerem que són religions 

minoritàries i que no són fàcils de identificar, ja que, no es mostren a través de símbols 

visibles: com  

3.2.1. Símbol religiós musulmana:  la religió musulmana és molt expressiva en 

símbols religiosos sobretot 

pel que fa a les dones, ja 

han de portar un mocador 

posen per cobrir-se els 

cabells i el coll quan estan 

en públic. Aquesta 

indumentària la porten des 

que són ben petites i únicament afecta les dones. Aquest vel es pot diferenciar entre 

hijab, nicab o burca. El primer és el mocador més habitual a les escoles de secundària: 

és un mocador que únicament cobreix els cabells i el coll de la noia; el segon fa 

referència al mocador que tapa el rostre excepte una línea que deixa per veure els ulls; 

i per últim, tenim el burca o burka afgano que és com el nicab però a la línea que 

aquest deixa pels ulls, el burca també en deixa una però hi ha com una tela amb 

foradets. El burca és el més complet de tots, és el que tapa més. Aquest no hauria 

  Imatge 16 

      Imatge 17 
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no hi ha cap vestimenta concreta per portar diàriament. Encara que, quan són festes 

musulmanes o esdeveniments importants en la seva religió  ambdós sexes porten una 

gel·laba9, que els cobreix gran part del cos. Hi ha musulmans que també se la posen 

un dia normal sense necessitat que hi hagi un fet especial aquella jornada. 

3.2.2. Símbol religiós cristià: la religió cristiana no té símbols massa vistosos: Podem 

veure si una persona és cristiana a través 

com una cadeneta amb el símbol del  

rosari, aquest és 

una eina religiosa molt personal i que 

només es deixa veure quan es duen a 

terme unes determinades pregàries 

cristianes. Actualment molts alumnes duen 

els rosaris com si fossin un penjoll, com a 

Ronaldo (jugador actual del Reial Madrid), David Villa (jugador actual del FC 

Barcelona) o Sergio Ramos (jugador actual del Reial Madrid). És a dir, alguns dels 

símbols religiosos cristians han perdut, en alguns casos, el seu valor religiós primitiu. 

3.3 Símbol esportiu 

És aquella que exterioritza una filiació a un determinat club esportiu. Alguns clubs 

esportius tenen un escut o insígnia pròpia que molta gent reconeix. Aquest fet pot 

generar conflicte però també genera que els altres coneguin aquests alumnes segons 

les seves preferències esportives. El tipus de simbologia esportiva no va 

necessàriament lligada a un determinat pensament o ideologia política. 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Una gel·laba és una túnica tradicional marroquí folgada a una caputxa. Aquestes gel·labes cobreixen 

de destí. Molts cops es veuen acompanyades per unes babutxes, calçat típic musulmà.  

!
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3.3.1 Símbol esportiu nacional:  

 

 

 

 

 

Tot i que la simbologia no va necessàriament unida a una determinada ideologia 

 determinada 

mb el FC Reial 

ernabeu són 

espanyoles i les del Camp Nou són catalanes.  

Un cas diferent seria  el del RCD Espanyol de Barcelona, que encara que la seva seu 

es troba a Barcelona, el fet de dir-

tadi Cornellà-El Prat demostren que el club no es pot 

entreveuen la senyera i la bandera espanyola.  

3.3.2 Símbol esportiu internacional 
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A part dels club esportius que trobem al nostre país també tenim present entitats 

esportives estrangeres com poden ser els equips de bàsquet de la NBA (National 
Basketball Association): Lakers de Los Angeles, els Celtics de Boston o els Bulls de 

Chicago. Aquests clubs disposen de samarretes, d

mostren les seves insígnies. Podem identificar aquesta vestimenta amb la tribu urbana 

dels rapers10 perquè vesteixen amb dessuadores i gorres que porten aquests escuts 

de clubs esportius.  

És evident que la simbologia esportiva internacional no genera tants conflictes o 

distanciaments com pot fer-ho la nacional.  

 

3.4 Esquema símbols 

 

 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"C!!@)%$)!AB('.1!">8!
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4 IMATGE PERSONAL 
 

En aquest treball tractem tots els aspectes possibles per saber què diu la imatge que 

tenim de nosaltres. Tots els aspectes tractats anteriorment poden ser englobats en la 

condicionants essencials per determinar com vesteix una persona, la seva imatge 

personal. 

 

S imatge al diccionari ens fa referència a una representació 

a com una persona és vista pels demés. És a dir, 

persones segons la seva vestimenta o aspecte físic. La imatge personal a la societat 

actual és molt im

la imatge és fonamental. Aquesta és la que sovint ens obre o ens tanca portes. També 

tribus urbanes. 

cura mínimament la nostra imatge no podríem accedir a depèn quins llocs.  

 

La imatge personal és pot resumir en dos aspectes, segons la manera de vestir: 

4.4 Vestir de marca 
 

És un estil de vestir en què 

peça de roba que duu. Aquestes diferències 

dels alumnes, perquè mostra de manera indiscreta el fet de que té més diners que una 

altra persona per -se

inferioritat a porta 

 desigualtat social, ja que, molts cops 

aquesta és la causa per generar marginació en els instituts. Aquí és on es veu que les 

amistats són acceptades o rebutjades depenent quin tipus de gent són amb els qui 

compartir la seva amistat, condicionat per la seva vestimenta, que on es pot reflectir el 

seu poder adquisitiu. En el  

format per aquest motiu. Una bona mesura per eradicar aquesta desigualtat seria 

imposar uniformes a tots els instituts per tal de que no hi hagués diferenciació entre 
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alumnes i així es sentirien més lliures perquè els alumnes no es guiarien per la roba, 

estil, ja que, la diferenciació social estaria aïllada totalment del centre 

docent. 

 

4.5 Vestir adequadament 
 

, però aquestes normes no 

estan escrites en cap document legal

nera adequada, però el que no es diu 

de manera adequada. Tots tenim una ètica que considera 

 podem vestir amb roba que 

portin per sortir un cap de setmana, vestir de manera provocativa, 

tot i que, hi ha gent que ho fa. Aquesta situació és molt mal vista per la resta 

 

 

Pel que fa al tema de la gorra tampoc posa a cap lloc que aquesta estigui totalment 

prohibida, però existeix una norma implícita que diu que 

qualsevol objecte que ens tapi el cap. Aquest és com un símbol de respecte al demès. 

El mateix passa amb vestir de manera provocativa: amb un gran escot, amb 

minifaldilla, ensenyant els calçotets o el tanga... Quan tots veiem que algú ho porta 

 que no és prou ètic, que sembla un signe de poca educació o 

provocació envers els altres. 

 

5 ENQUESTES 
 

 30 

enquestes tant a alumnes com a professors. Hem realitzat 10 preguntes a cada 

enquesta. Les preguntes realitzades són gairebé les mateixes però adaptades a cada 

càrrec. Per exemple, en la pregunta 5 de 

lir les seves amistats es fixen en el tipus de roba, la música o la tribu urbana a 

en en el tipus de roba, la música o la tribu 

urbana a la qual pertanyen. Aquest fet es reprodueix de nou en la pregunta 6 on es 

a que vesteix diferent que ell 
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preguntat si creuen 

que genera conflictes que els alumnes mostrin la seva opció religiosa o ideologia 

política.  

5.4 Enquestes alumnat 

1. ELS ALUMNES I PROFESSORS HAN DE VESTIR IGUAL? 

amb un 4

de seguir les mateixes normes de vestir el jovent que el professorat, segurament 

de presentar-se en públic. Podem afirmar que els professors són educadors en molts 

-

dels alumnes. Un 30% considera que els alumnes i professors sí que han vestir 

seguint les mateixes normes, ja que estan en un mateix centre i les persones segons 

afirmen que són persones amb els mateixos drets i mateixos deures, encara que 

enquestes és el nostre centre, I.N.S Narcís Monturiol, és un centre multicultural en el 

qual permet gent de totes les religions i parts del món, com que els alumnes no tenen 

unes normes a seguir com succeeix en altres centres de la mateixa localitat. Per 

exemple a  La Salle hi ha molts aspectes que en el nostre centre es permeten i que 

allà no són acceptats, com és que els alumnes vagin en tirants o que les noies puguin 

adequada. 
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2. ÉS ADEQUAT MOSTRAR LA SEVA RELIGIÓ A TRAVÉS DE SÍMBOLS? 

enquesta ha especificat que depèn de quins símbols i on els posin. Els alumnes 

pensen que si són símbols que no generen conflicte són lliures de portar-los, tot i que 

un institut públic hauria de ser neutre davant de tot símbol possible que identifiqués la 

intimitat religiosa de qualsevol alumne. En segon lloc, trobem que la resposta més 

mnes o bé 

són catòlics o no tenen cap religió que es pugui mostrar. La resposta menys comuna 

religió a través de símbols, ja que deuen ser tolerants amb qualsevol religió o ells 

mateixos tenen una religió, que els obliga a dur determinats símbols religiosos.  

3. PROHIBICIÓ DE QUALSEVOL SÍMBOL QUE MOSTRI LA INTIMITAT DELS 
ALUMNES 

significat de 

especificat que no entén prou bé la frase. El 50% dels alumnes, és a dir la meitat, ha 
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el que són realment, tant si els ve de gust com si no. Trobem un percentatge idèntic al 

aquests símbols estiguessin prohibits: així tots seríem iguals i entre ells no hi haurien 

diferències. En canvi, un 23,3% diu que depèn del tipus de símbol que es prohibeixi. 

Amb aquestes respostes suposem que volen dir que si no és un símbol que pugui 

ofensiu donc  

4. PODER MOSTRAR LA IDEOLOGIA POLÍTICA O NACIONALISTA 

Un 40% ha respost que depèn de la ideologia. Alguns alumnes han especificat que 

depèn de si la ideologia és nazi o no, que pels coneixements que tenim són aquells qui 

només accepten gent de la seva mateixa raça i pensaments;  un altre ha diferenciat 

resumit 

segon lloc amb un percentatge del 33,3%. Molts alumnes estan en desacord en què es 

pugui mostrar la ideologia política o nacionalista, ja que, aquest fet pot generar molts 

conflictes 

hi hagi llibertat per poder demostrar tranquil·lament les seves ideologies. 

5. 
GUSTOS? 
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Un 43,3% ha marcat la resposta 

com van vestits, quina música escolten, què fan en el seu temps lliure... Un 36,6% dels 

alumnes assegura que no es fixen en c

les seves amistats. Aquests alumnes sembla que accepten a tothom tal i com són, 

sense menysprear-los. Algun alumne a la enquesta ha afirmat que el físic no és prou 

rellevant com per condicionar una amistat. En canvi, un 20% dels alumnes afirma que 

 

6. 
MOTIUS RELIGIOSOS? 

En aquesta pregunta tenim un 63,3% dels alumnes de batxillerat que han marcat la 

religió duen a terme o de com la duen a terme. Un 26,6 % considera que sí que 

coneixeria una persona que vestís diferent per motius religiosos. És a dir, que no els 

importaria pas compartir una amistat amb algú que vesteixi mostrant la seva religió. 

Només trobem 2 persones de 30 alumnes, un 6,6%, que afirmen amb tota sinceritat 

que no accedirien a conèixer a una persona que vestís de manera diferent a causa de 

conèixer- de conèixer. Per tant 

són pocs els alumnes que mostren una intransigència religiosa. 
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7. ÉS ADEQUAT O NO QUE ELS ALUMNES VESTEIXIN DE MANERA 
PROVOCATIVA? 

66,6%, ho considera així, ja que és la manera de pensar més políticament correcte. O 

també pot ser que la paraula provocativa sigui una paraula amb bastant contundent 

per relacionar- nsenyament. En canvi, veiem com un 30% dels alumnes 

constitució, la popularitat, els gustos personals... Trobem també únicament un 3,3% 

dels alumnes de segon de batxillera

que aquest alumne és una persona tolerant, ja que, ens ha argumentat la seva 

 

8. VESTIR AMB ROBA QUE IDENTIFIQUI ALGUN CLUB ESPORTIU 

La major part dels alumnes han 

roba que identifiqui algun club esportiu. Segurament, aquests alumnes algun cop portin 

o els hi agradi portar sovint alguna samarreta, pantaló, jaqueta... on es pugui 

reconèixer qualsevol equip esportiu tan sigui provincial, nacional o bé internacional. Un 

10% dels alumnes han afirmat que no els sembla bé que els seus companys vesteixin 
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aquests alumnes no deuen portar mai r

agrada que els altres manifestin els seus gustos esportius. Per altra banda, hi ha un 

que en aquest li agradi, de com sigui aquesta roba, de qui o com sigui la persona...  

9. PORTAR UNIFORMES 

 a través de la qual poden demostrar sincerament qui són, les 

manera de mostrar-se lliures davant dels altres. En canvi, un 23,3% dels alumnes 

considera que seria una bona mesura portar uniforme. Ens sembla un tant per cent 

força elevat tenint en compte que serien els mateixos els afectats per aquesta mesura. 

relacionar-se perquè tots anirien vestits de la mateixa manera i tots serien iguals un 

 

10. ÉS IGUAL PORTAR HIJAB QUE GORRA? 
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Un 13,3% considera que portar gorra o hijab és el mateix perquè en tots dos casos van 

amb el cap tapat. Si mirem la resposta superficialment podríem pensar que aquests 

alumnes manifesten alguna tendència racista. O bé és possible que hagin respost la 

pregunta des del punt de vis

(referint-nos tant a una gorra com a un vel islàmic) és una falta de respecte envers els 

hijab i que per això en simplifiquin el seu ús.  La resta dels alumnes, un percentatge 

del 86,6%, considera que és totalment diferent portar gorra o hijab. Justifiquen que el 

hijab és una indumentària religiosa i la gorra es porta únicament per qüestions 

estètiques. 

conclusions:  

- Els alumnes consideren que els professors no han de vestir igual que els alumnes. 

Gairebé la meitat dels 30 alumnes qüestionats ha coincidit en aquesta resposta.  

- Exactamen

 

- Hi ha un percentatg  depèn

sobre si coneixerien una persona amb religió diferent. 

- Els alumnes creuen que no és adequat que ells mateixos i els seus companys 

 

-  els sembla bé que ells puguin 

esportiu.  

- Els alumnes diuen un majoritari no a la proposta de posar uniformes als centres 

docents per acabar les diferències entre 

manera determinada no implica necessàriament insultar als altres. 

- Gairebé tots els alumnes de Segon de Batxillerat consideren que no és el mateix 

portar hijab que una gorra, perquè el hijab és una indumentària religiosa i la gorra, en 

canvi, és un complement totalment estètic.   



                          La imatge personal a través de símbols en els centres de secundària 
!

 

32 

!

5.5 Enquestes al professorat 

1. ELS ALUMNES I PROFESSORS HAN DE VESTIR IGUAL? 

Hi ha clarament gairebé la meitat del professorat, un 46,6%, que considera que els 

alumnes i els professors han de vestir igual, seguint les mateixes normes ja que tant 

les classes i els altres a 

rebre-les.En canvi, un 33,3% considera que no han de seguir les mateixes normes a 

rquè els professors són els que deuen donar exemple o que 

aquests mateixos tan sols pel simple fet que són els qui manen han de vestir com ells 

considerin correctament. En canvi, només 5 professors han marcat la resposta 

depèn  da perquè consideren que depèn de quin tipus de 

professor/alumne sigui, quina assignatura, o potser també . Un únic 

no   

2. ÉS ADEQUAT QUE ELS ALUMNES MOSTRIN LA RELIGIÓ A TRAVÉS DE 
SÍMBOLS? 

Per a aquesta pregunta hi ha n 63,3% es decanta per al 

 consideren que no és adequat que els alumnes mostrin la seva religió a 

"#$#%
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través de símbols. Els símbols poden generar molts conflictes. En canvi, un 26,6% 

dels professors considera que depèn de quin símbol religiós sigui, de com es porta i si 

es porta per provocar o no, sempre i quan els símbols no siguin ofensius. Un 

percentatge més petit, considera que sí que és correcte que els alumnes expressin la 

seva religió de manera pública, ja que tenen dret a fer-ho. Un professor ha contestat 

que, independentment del que pugui generar, li és indiferent que els alumnes portin o 

no símbols religiosos per mostrar la seva ideologia religiosa.  

3. PROHIBICIÓ DE QUALSEVOL SÍMBOL QUE MOSTRI LA INTIMITAT DELS 
ALUMNES 

En aquesta resposta hi ha el mateix percentatge en la resposta 

depèn . Els professors han contestat que trobarien correcte la prohibició de símbols 

que mostrin les seves ideologies política o religiosa. 

, perquè no es podrien guiar per aquests símbols i generar un nou enrenou. 

Una altra part del professorat que ha optat pel  depèn , suposem que considera que 

depèn del tipus de símbol que sigui, de com el mostrin davant dels altres companys i 

de si aquest símbol distreu el grup-classe o no. Algun professor ha especificat que 

un 13,3% dels professors que considera que 

per a ells, els alumne igual que els professors tenen el dret a 

Algun enquestat ha justificat que el concepte prohibició no li agrada, potser perquè 

prohibir alguna cosa religiosa a una altra persona és una opció massa severa. 
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4. PODER MOSTRAR LA IDEOLOGIA POLITICA O NACIONALISTA 

Els  els alumnes vesteixin mostrant la seva 

ideologia política o nacionalista, amb un 66,6%. Deu ser un aspecte que entre els 

alumnes genera molts conflictes per motius contradictoris al que els companys porten. 

Un 26,6% del professorat diu que depèn, suposem que depèn de si els símbols són 

docent. Un professor va afegir que les ideologies nacionalistes que representin a 

igualar per res del món 

amb la ideologia del nazi  perquè aquesta darrera aboleix totes les altres. Ens trobem 

només a

alumnes puguin mostrar la seva ideologia política.  

5. EN AVALUAR UN ALUMNE ET FIXES EN ELS SEUS GUSTOS? 

 

 

 

 

no , els professors 

la música que escolta, en la tribu a la qual pertany. Aquests serien aspectes totalment 

aliens al que estan  aprenent en aquest centre de secundària, per tant això no hauria 

mai en la seva nota. En canvi, un professor ha marcat la resposta 

.  
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6. GENERA CONFLICTES QUE ELS ALUMNES MOSTRIN LA IDEOLOGIA 
POLITICA O RELIGIÓ? 

En aquesta pregunta hi ha poca distància entre la resposta d

afirmen que mostrar la ideologia política o religiosa entre els alumnes sí que genera 

conflictes, i els professors que consideren que depèn. Considerem que els problemes 

generats pels símbols ideològics són produïts perquè entre els alumnes existeixen 

opinions o visions diferents sobre una mateixa realitat o perquè un està totalment 

de mica en mica genera una bombolla 

en. És possible que els professors que es 

decanten pel depèn  deu ser perquè  , de 

Únicament hi ha un 13,3% del professorat que pensa que aquest 

fet no genera conflicte. Arribats a aquest punt, ens sembla pertinent exposar una 

anècdota que ha incorporat 

alumnes de 2n de la ESO es van discutir perquè una noia tenia la bandera espanyola 

-

a ideologia 

través de símbols sí que diuen que genera conflictes

generar marginació, burles... i en el pitjor baralles i 

an marcat la resposta depèn alguns 
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7. AD  

Més de la meitat dels professors enquestats considera que no és adequat que tant els 

alumnes com els professors vesteixin de manera provocativa per venir El 

centre en què estudien o treballen 

formar-se per al futur, i per als professors anar a la feina i ensenyar allò que saben als 

seus alumnes. Un 10% dels professors troba correcte que tant els professors com els 

alumnes vinguin vestits de manera provocativa, amb aquests resposta trobem que un 

mestres són partidaris de que cadascú vingui com vulgui, ja que, no hi ha un norma 

que especifica sobre el tema. Un 6,6% depèn . 

Nosaltres suposem que depèn del grau de provocació que en qualsevol cas pot ser 

diferent segons qui el jutgi. En aquesta línia, una professora ha especificat que la 

paraula provocativa  depèn una mica de qui la utilitzi. Només es tracta de no faltar el 

respecte a la resta. 

8. VESTIR AMB ROBA QUE IDENTIFIQUI ALGUN CLUB ESPORTIU 

Un 33,3% del professorat considera que sí que és acceptable que un alumne vesteixi 

demostrant a quin club esportiu pertany o quin club li agrada o té preferència. Creiem 

que vestir amb roba que identifiqui un tipus determinat de club no es pot considerar tan 
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ofensiu per a les altres persones , però sí que 

pot generar conflicte. Una professora argumenta que no hi  veu problema, sempre i 

quan es faci de manera amistosa i respectant els membres dels altres clubs. En canvi, 

un 36,6% dels professors considera que no és adequat vestir mostrant el club esportiu 

. I un 30% depèn . En tot cas, creiem que 

dependrà de la situació de la classe, dels tipus de clubs esportius que portin perquè 

considerat contraris com són: el Reial Madrid i el Barça. Alguns professors diuen que 

que no molesta tant com la indumentària amb símbols polítics.  

9. PORTAR UNIFORMES 

La majoria dels professors, un 86,6%, considera que no volen imposar un uniforme per 

apaivagar les diferències tant estètiques, polítiques o religioses entre els alumnes. 

Vestir mplica necessàriament insultar els altres, també 

tothom és diferent i no cal que vestim tots iguals. Aquests professors afirmen que no 

cal portar uniforme, però sí 

salta fer- nar vestit correctament perquè no 

és el mateix estudiar que anar de festa. Però també ens trobem un 10% dels 
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10. ÉS IGUAL PORTAR HIJAB QUE GORRA 

Aquesta pregunta és una mica perillosa, ja que, la gorra és un complement merament 

estètic i que està a la moda i en canvi, el hijab és una imposició religiosa. Per això, 

veiem que un 66,6% dels professors considera que no és el mateix per les raons 

esmentades anteriorment. U

prohibir a algú una imposició religiosa com és pot ser el vel islàmic, ja que sense haver 

estat criat en la religió o conèixer la cultura a fons és difícil de jutjar. En canvi, un 

33,3% dels professors considera que sí que és el mateix portar gorra que hijab, perquè 

en tots dos casos van amb el cap tapat. Algun professor justifica que representa el 

altre ha argumentat que sobre aquest aspecte ja hi ha 

normativa i precendents, els quals  podem trobar en el document Reglament de Règim 

 

conclusions:  

E Els professors majoritàriament consideren que els alumnes i professors han de 

vestir segons les mateixes normes, ja que, estan en el mateix centre docent. 

E Els professors consideren que no és adequat que els alumnes mostrin la seva 

religió a través de símbols perquè això sol generar conflicte entre ells. 

E El professorat considera que els alumnes sí que poden mostrar la seva 

ideologia política i nacionalista a través de símbols, com dessuadores, sempre i 

quan no generin conflictes amb els altres alumnes.  

E Tots els professors enquestats menys un, no es fixen en la manera de vestir, la 

-lo. 
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E La majoria dels professors consideren que no és adequat vestir de manera 

un centre de treball i formació, 

 

E 

suprimir les seves diferències perquè trobem que és una norma massa estricta. 

E Els professors distingeixen entre gorra i hijab. La primera es considera 

merament un símbol estètic i el hijab una indumentària religiosa. 

6 NORMATIVA LEGAL  
 

En aquest apartat fem referència a la normativa legal que hi ha redactada a documents 

públics i legalitzats, on trobem la manera de com es pot anar vestit a un centre de 

secundària, els tipus de simbologies que es permeten i si es permeten dur dins de 

article el que 

diu la màxima autoritat  sobre aspectes 

s en concret del Lycée Aristide Maillol 

que trobem a Perpinyà, el qual ha prohibit tota mena de símbols per tal de que els 

-se entre ells. 

 

6.1 stitut Narcís Monturiol 
 

documents legals 

actuacions i comportaments individuals i col·lectius com del grau de llibertat 

ns dels 

alumnes i dels professors amb aquests documents legals. Els documents són tres:   

 Projecte educatiu de centre 

  

 Reglament de règim intern 

Un cop llegits aquests documents, incloem a continuació una numeració amb els 

diferents paràgrafs o frases a partir dels quals es pot veure quines són les prohibicions 
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des del punt de vista legal: -

la lliure expressió dels diferents membres de la comunitat educativa11  

- Article 8: Dret de la formació 

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i 

socials comunament acceptats en la nostra societat12  

- Article 10: Dret al respecte de les  pròpies conviccions 

ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació 

amb aquelles creences i conviccions13   

-

persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques14 .   

- Article 11: Dret a la integritat i la dignitat personal  

 

a) Al respecte a la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat 

personal15   
-  

llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 

persones16  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
""!!Projecte educatiu del centre pàgina 2--- !

">! ---pàgina 6--- !

"?! ---pàgina 7--- Cap .!

"D! ---pàgina 7--- Cap .!

"F! ---pàgina 7--- Cap .!

"G! ---pàgina 8--- mnat.!
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- Article 22: Deure de respectar les normes de convivència 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 

 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.17 

-  

A. Respecte a les persones 

3. Resoldre les diferències i els problemes que puguin sorgir per mitjà 

del diàleg raonat i respectant les opinions diferents18  

-  

 6.1 Drets dels alumnes 

 Dret al respecte de les pròpies conviccions  

ues, 

a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb les seves 

creences i conviccions. 

 Dret a la integritat i la dignitat personal 

 

a) A la seva integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

[...] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
";! ---pàgina 10--- Capí .!

"< Reglament de règim intern--- pàgina 27--- Apartat 5: Normes de convivència generals. 

!
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opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 

 principis i drets constitucionals mereixen les persones. 

 6.2 Deures dels alumnes  

Els deures dels alumnes estan també regulats pel mateix decret i són els següents: 

 Deure de respecte als altres 

es llibertats dels membres de 

la comunitat escolar.  

 Deure de respectar les normes de convivència  

El respecte a les normes de convivència dins el centre  docent, com a deure bàsic de 

 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 

membres de la comunitat educativa.  

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

[...] 

 6.3 Normes de comportament 

Les normes de convivència general  es concreten en el cas dels alumnes en el 

següent decàleg. 

Decàleg de comportament [...]               

IX. osa envers qualsevol membre de la comunitat 

19  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
":!Reglament de règim intern--- pàgines 28, 29, 30 i 3--- Capítol 6: Alumnat, en els apartats: 6.1- Drets 

dels alumnes; 6.2- Deures dels alumnes; 6.3- Normes de comportament. 
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 és un centre laic i plural. 

Això permet la lliure expressió entre els diferents membres del centre. Els membres 

són alumnes i professors o equip directiu. Els alumnes tenen dret a rebre una 

educació/formació que els permeti el desenvolupament total dels seus principis ètics, 

morals i socials. Però aquests posteriorment han estat acceptats a la nostra societat. 

La formació que reben els alumnes ha ser una educació neutral per tal que aquests no 

rebin manipulacions ideològiques ni propagandístiques.  

Els alumnes i professors han de respectar la convicció religiosa, moral i ideològica que 

tingui cadascú, tothom mereix que la seva intimitat sigui respectada. Tots ells tenen 

dret a expressar la seva opinió, ja sigui de manera individual o en grup, i aquesta ha 

de ser rebuda entre els seus companys amb respecte religiós, ètic i moral. 

 

respectar les conviccions i les ideologies, tan morals com ètiques que tenen els 

alumnes, i també un aspecte molt rellevant com el que és que cap membre pot ser 

altre aspecte, social o personal.  

Sembla clar que tot i que existeix un marc legal que assegura els drets i els deures 

normativa no és gens específica sinó molt general i poc concreta. És precisament per 

això que el nostre treball té interès perquè creiem que aquesta normativa és poc 

específica i que permet molt la interpretació personal.  

Alguns centres han anat més enllà i han vist la no manifestació de la intimitat tant 

religiosa com individual com una nova manera de llibertat.  

6.2  

 

Bosch. Les preguntes fan referència al fracàs escolar i al canvi de currículum . És clar 

que aquests temes no estan relacionats amb aquesta recerca, en canvi  a la mateixa 

vestuari i els uniformes. La consellera afirma que hi hagut molta polèmica en relació al 

vel. 
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-

se aquest terme complementa que molts cops hi ha vestimentes que són més pròpies 

escoles pú

possibles problemes de marginació.  

Segons aquest article podem veure que la ideologia de la Irene Rigau és bastant 

conservadora perquè no vol canvis sinó que vol tornar a formes de disciplina que 

a 

seves paraules no fan més que confirmar el que en certa manera proposa el nostre 

 

poden provocar diferències entre els mateixos alumnes.  

El marc legal garanteix la plena llibertat en aquest aspecte però aquesta llibertat no 

genera també diferències i distanciaments entre els mateixos alumnes? Caldria una 

adequada? I per finalitzar, aquesta normativa no garantiria més la convivència que no 

pas la normativa actual de defensa la plena llibertat individual? 

6.3 El Lycée Aristide Maillol de Perpinyà 
 

!

Imatge 21 

Un cas molt més extrem sobre la prohibició de símbols és el Lycée Aristide Maillol de 

Perpinyà. Aquest centre docent també és de secundària, és a dir, que com el nostre 

institut treballa amb alumnes adolescents els quals són els que més mostren la seva 
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decidir de prohibir tota mena de símbols que transmetis informació sobre la intimitat 

dels seus alumnes. Els alumnes, com a jovent, a vegades estan en desacord amb les 

aquestes normes estan pensades per a què ells puguin ser lliures davant dels altres, 

ti, la religió que 

practiqui o tanmateix les ideologies polítiques i esportives que prefereixi.  

 

Hem consultat el reglament de règim intern del Lycée Maillol: hem trobat dos articles 

que parlen sobre la prohibició de qualsevol símbol. Aquests dos paràgrafs traduïts 

diuen això:  

 -5-

vestimentes per les quals els alumnes ostensiblement mostrin una aparença religiosa 

està prohibit.  

àgraf, el director del centre 

lica per 

evitar el malentès o tota expressió personal que pugui ser considerada com una 

provocació, tot el que sigui portar pentinats* tot el que co  

 

 

 veure amb el centre  

 

Per  al Lycée de Perpinyà hem realitzat una 

entrevista a la directora del centre i la incloem tot seguit:   

 

1. En que consisteix la normativa vigent? 

L-145-5-1 estipula que per respectar la laïcitat <el portar símbols o vestimentes per les 

quals els alumnes puguin manifestar evidentment una aparença religiosa> està 

prohibit.  

2. Quan va decidir  prohibir tota mena de símbols? 

llei  2005. 
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3. Com va sorgir la idea? 
Els instituts públics a França no poden escollir i han de prohibir tots els signes 

conforme la llei. 

4. Ho apliquen els altres instituts francesos? 
Sí, tots els instituts públics. 

5. Els alumnes van reaccionar positivament davant les mesures preses?  
Els alumnes en general no es van manifestar gaire, tot i que, alguns al principi es van 

van acabar essent expulsats del centre. 

6. Si es pogués canviar i tornar enrere, els alumnes hi  
Aquesta llei és més aviat respectada i ben vista pels alumnes: é

com una igualtat entre tots. Ells no han de portar res al cap, practiquin o no 

una religió. 

7. Quins van ser els motius per posar aquest normativa? 
Van ser posats per la força de la llei. 

8. Aquest fet, va ser influenciat per la prohibició de portar símbols religiosos 
a França? 

a França. Per tant, no està influenciada pels fets actuals. 

9. Com són els alumnes del centre (classe social)? 
centre massa afavorit: gairebé un de cada dos alumnes prové de 

famílies amb dificultats. 

10.  
s troba situat  

11. Quins són els resultats obtinguts? Han sigut els esperats? 

centre. 
12. Heu pensat en la possibilitat que els alumnes portin uniforme? 

No és un costum francès i no seria acceptat per la família ni els alumnes. uniforme 

alguns centres privats on les famílies ho accepten. 
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7 Conclusions 
 

En aquest treball hem tractat el tema de la imatge personal a través de símbols. Al 

principi del treball, hem redactat un seguit de conceptes previs en els quals definim 

més representats en els  nostres centres docents.   

 

Gairebé tot tipus de símbols que trobem a un institut està relacionat amb una ideologia 

ls instituts, hem realitzat una divisió i 

classificació sobre els diferents tipus de símbols que coexisteixen en els centres 

docents. Aquesta feina seria una de les conclusions més importants, ja que, resumeix 

el tema dels símbols.  

 

Els centres de secundària és un dels llocs on conviuen de manera més evident tota 

aquesta mena de símbols, aquests poden arribar a generar conflictes entre els 

e digués quins símbols es permeten i quins no. No 

obstant això, segons la majoria de centres de secundària podem observar que deixen 

que els alumnes i els professors es guiïn per la seva pròpia ètica, cosa que pot 

generar desacords entre els mateixos membres docents: el que un considera 

èticament correcte, potser no ho és per a un altre. Aquesta normativa atorga plena 

professorat. En les enquestes es veu un exemple molt cla

dur a terme un procés de mediació del conflicte a través del diàleg, que no només va 

afectar entre els dos alumnes sinó que tota la classe hi participava.  

 

-se lliurament a 

través de la imatge o de símbols. El símbol, que nosaltres considerem i que pensem 

que, aquest elimina o rebutja totes les altres ideologies de manera violenta. Si símbols 
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habituals, com són els símbols polítics nacionalistes, generen aquest tipus de conflicte, 

símbol o qualsevol altre estigui prohibit, però el símbol del feixisme és un símbol 

massa violent i que ningú probablement acceptaria que una altra persona els mostrés. 

Aquest és el punt on realment volíem arribar, el concepte implícit de llibertat que 

podem percebre a la normativa legal. On acaba aquesta llibertat? És una bona 

mesura? O més ben dit ens allunya de la bona convivència aquesta llibertat? Ens 

allunya dels altres o ens apropa? Està bé que els alumnes aprenguin a conviure amb 

aquestes diferències en els nostres centres com un reflex del que es trobaran a la 

realitat? Un centre de secundària ha de permetre manifestacions lliures sobre política, 

religió o esports fins i tot quan generen distanciaments entre els alumnes? 

 

Un bon exemple per resoldre les preguntes anteriors seria el Lycée Aristide Maillol. 
Aquest centre i molts centres públics de França han prohibit la mostra de la intimitat 

dels alumnes perquè així tots són persones amb el mateix perfil, un perfil neutre. 

Considerem que han creat un centre utòpic, ja que, és molt difícil de dur en el nostre 

país perquè a Espanya no han instaurat la llei de prohibició de qualsevol símbol 

de la seva intimitat (ideologia política, religiosa, esportiva, formes de vestir concretes o 

mesures preses del Lycée esmentat anteriorment serien positives per aplicar-les a tots 

els centres de secundària de Catalunya, però en tot cas al Lycée de Perpinyà els 

 

 

Per acabar, voldríem aclarir que la intenció del treball no ha estat defensar de manera 

exclusiva una de les opcions, és a dir, la llibertat absoluta o la prohibició radical, sinó 

més aviat, col·laborar, en la mesura del possible, en la millora de la convivència en els 

nostres centres, aportant les nostres conclusions i la nostra visió dels fets de manera 

clara i orientativa.  
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