ANNEX 9
GRUPS FOCALS
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Grups focals
Al mes de desembre de 2017 i gener de 2018 hem organitzat 2 grups focals amb
persones migrades, un amb dones i l’altre mixt, que viuen als barris de Sants per
recollir les seves necessitats formatives.

Grup focal de dones:
Grup de 7 dones amb el següents perfils: 1 nigeriana de 27 anys, 2 pakistaneses
de 31 i 46 anys, 1 índia de 30 anys, 2 marroquines de 16 i 17 anys i 1 brasilera de
41 anys; amb un temps d’estada a Barcelona que va entre 1 i 4 anys.
Les respostes a la pregunta “Què necessites de La Troca?” van posar sobre la
taula la necessitat d’aprendre castellà per sortir de casa i poder-se comunicar,
per poder anar al metge, entendre les reunions de l’escola dels fills i filles o per
poder-les ajudar amb els deures. La demanada de llengua castellana és molt més
important que la de la llengua catalana.
L’aprenenatge de la llengua per a poder trobar feina és una altra necessitat destacada entre les dones participants.
Una altra formació demanada és la que té a veure amb la recerca de feina.
Les respostes a la pregunta “Què facilita la teva participació en un procés
d’aprenentatge?” van girar al voltant de la proximitat a casa, l’horari, el preu
i el fet de poder-s’hi incorporar quan es tingui disponibilitat, és a dir, amb la
flexibilitat d’accés.
I les respostes a la pregunta “Quanta gent coneixes amb les teves necessitats
de formació?” van evidenciar que hi ha una important demanda potencial,
sobretot de molts adolescents marroquines sense família a Barcelona, moltes
mares de l’escola dels fills o filles i forces dones pakistaneses que viuen als barris
de Sants.
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Grup focal de persones migrades:
Grup de 8 persones amb els següents perfils: home polonès de 34 anys, jove
georgià de 24 anys, jove marroquí de 18 anys, dona xinesa de 52 anys, dona
xinesa de 43 anys, joves d’Uzbequistan de 25 anys, jove de 23 anys d’Algèria,
jove de 19 anys d’Egipte; amb un temps d’estada a Barcelona que va entre els 3
mesos i els 9 anys.
Les respostes a la pregunta “Què necessites de La Troca?” també van evidenciar la important necessitat d’aprendre castellà. Les principals raons per fer-ho
que van sortir tenien relació amb poder-se comunicar i trobar feina, i en menys
mesura (potser pel perfil de les persones participants en el grup) per poder ajudar als fills i filles a l’escola.
En aquest grup, la demanada de llengua castellana també és molt més important que la de la llengua catalana, però també s’ha recollit la necessitat d’aprendre català, sempre després del castellà. També ha sortit la necessitat d’aprendre
informàtica i formacions ocupacionals.
Les respostes a la pregunta “Què facilita la teva participació en un procés
d’aprenentatge?” van girar al voltant de la proximitat i l’horari, així com de la
possibilitat de tenir temps per a poder-la fer.
I les respostes a la pregunta “Quanta gent coneixes amb les teves necessitats
de formació?” van evidenciar que hi ha una important demanda, ja que totes
les persones coneixien diverses persones interessades en aprendre castellà o alfabetització.
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