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L'acollida de l'alumnat de nacionalitat estrangera d'incorporació 
tardana als centres educatius d'ensenyament obligatori  

Pere Mayans i M. José Sánchez (Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 

1 Presentació 

Aquest article tracta, bàsicament, de la política d’acollida lingüística que el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha seguit en la dècada 

darrera: quins objectius s’hi han proposat, en quins principis s’ha basat, quin n’ha estat 

l’abast i amb quins recursos s’ha comptat.  

2 Una nova diversitat 

En paral·lel a la transformació de la societat catalana en els últims 20 anys, 

especialment en la primera dècada d’aquest segle, s’han incorporat als centres 

educatius  alumnes procedents d'altres estats en quantitats molt significatives: el curs 

1991-1992, l'alumnat de nacionalitat estrangera representava el 0,81% de l’alumnat 

total de Catalunya; el 2004-2005 era un 9,06%; i el curs 2012-2013, el 12,53%1. 

 

Des d'un primer moment, l'administració educativa va arbitrar algunes mesures de 

suport per atendre aquest alumnat2. Amb un plantejament més global, finalment el 

Departament d’Ensenyament va elaborar el Pla d’actuació per a l’alumnat de 

                                                
1
 Font: Departament d’Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l’Ensenyament. 

2
 Des del curs 1995-1996 s’organitzaven cursos intensius de 70 hores el mes de setembre per atendre l’acollida inicial 

d’aquests alumnes. A partir del curs següent, 1996-1997, es varen organitzar els anomenats Tallers de Llengua, tant a 
primària com a secundària, com a suport al centre a l’hora de fer l’acollida, tot i que a voltes també era un recurs en què 
s’atenien alumnes de diversos centres. Finalment, i com a tancament d’aquesta primera etapa en l’acollida d’alumnat 
nouvingut, s’ha d’esmentar la creació dels Tallers d’Adaptació Escolar a partir del curs 1998-1999, ubicats en centres 
de secundària i que escolaritzaven alumnes nouvinguts de llengües no romàniques de secundària d’una determinada 
zona. Pel que fa a l’alumnat nouvingut de llengua romànica, es continuaven organitzant els Tallers de Llengua 
esmentats. Totes aquestes iniciatives d’atenció als alumnes d’incorporació tardana de nacionalitat estrangera es 
conegueren amb el nom de Projecte Anselm Turmeda. 
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nacionalitat estrangera 2003-20063, que tenia com a objectiu general “la integració 

escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la seva llengua, cultura, 

condició social i origen”4. 

A continuació, a partir del curs 2004-2005, i coincident amb el canvi de legislatura, es 

va fer un salt quantitatiu i qualitatiu amb el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (Pla 

LIC)5, l'objectiu general del qual era potenciar i consolidar la cohesió social, l'educació 

intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe. Aquest Pla va representar, 

entre altres mesures, la creació d’aules d’acollida en molts centres de Catalunya que 

escolaritzaven alumnat nouvingut, que van esdevenir un dels bucs insígnia del Pla LIC. 

Actualment, i tot el que aquest Pla no és vigent des del curs 2011-2012, la majoria de 

les línies d’actuació que es van iniciar en aquell moment continuen sent presents en el 

nostre sistema educatiu, com seria el cas de les aules d’acollida o els plans educatius 

d’entorn. 

3 Procés d'acollida 

Tal com es va plantejar en el Pla LIC, els objectius que cal tenir present en tot procés 

d'acollida d’un alumne nouvingut són els següents:  

 Proporcionar-li a una atenció personalitzada de qualitat. 

 Donar-li resposta als aspectes emocionals. 

 Facilitar-li la incorporació al nou entorn escolar i a la societat d’acollida.  

 Garantir-li l’aprenentatge inicial i comunicatiu de la llengua. 

 Facilitar-li l’accés al llenguatge acadèmic. 

 Facilitar-li l’accés al currículum ordinari. 

A hores d’ara, i gràcies a l’experiència acumulada en els cursos darrers en l'atenció a 

l'alumnat de procedència estrangera, s'entén que per facilitar-li la incorporació al 

nostre sistema educatiu s'ha d’articular un itinerari educatiu, del qual l’acollida és 

només un moment inicial, fonamental, això sí, però que ha de tenir continuïtat si volem 

garantir una igualtat autèntica d'oportunitats.. 

Aquest itinerari, que desenvoluparem en aquest article, s'articula a partir d'una acollida 

inicial i continua amb l'atenció a l'aula d'acollida, amb mesures de suport dins del 

centre per facilitar a l'alumnat l'accés al currículum ordinari, amb un tractament integrat 

de llengua i continguts, que haurien de tenir present tots els professors de l’aula 

ordinària, independentment de quina sigui la seva assignatura, i per als quals la 

competència lingüística diversa dels seus alumnes hauria de ser un dels elements 

principals a l’hora de plantejar les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i, 

finalment,  amb unes actuacions vinculades a l'entorn. 

                                                
3 Pla d’actuació per a l’alumnat de nacionalitat estrangera 2003-2006 (PAANE). Departament d’Ensenyament, 
Generalitat de Catalunya, 2003. Podeu consultar-lo a: http://www.xtec.cat/~jribera/novetats/plactuacio.pdf [data de 
consulta: 30 de març de 2014]. 
4 Pla d’actuació per a l’alumnat de nacionalitat estrangera 2003-2006 (PAANE). Departament d’Ensenyament, 
Generalitat de Catalunya, 2003. Pàg. 9.  
5
 Podeu consultar-lo a: http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/pla.pdf [data de consulta: 30 de març de 2014]. 

 

http://www.xtec.cat/~jribera/novetats/plactuacio.pdf
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/pla.pdf
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3.1 Acollida inicial 

Des de l’arribada de l’alumne al centre, s’estableixen una sèrie de mecanismes per tal 

de garantir una bona acollida inicial. La majoria dels centres disposen d’un Pla 

d’Acollida, que recull les intencions i les  línies d’actuació que es duran a terme en 

aquest moment. Per tant, el Pla d’Acollida s’ha d’harmonitzar amb el Projecte Educatiu 

(PEC) i, lògicament, ha de ser coherent amb el Projecte Lingüístic (PLC), que és la 

part que correspon a la gestió de les llengües del PEC. Lluny de ser una declaració 

d’intencions, el Pla d’Acollida ha de tenir un enfocament marcadament pràctic.  

El Pla d’Acollida permet planificar les actuacions i les estratègies que cal portar a la 

pràctica, defugint la improvisació i implicant diferents membres de la comunitat 

educativa. Ha de concretar, entre d'altres, els aspectes següents:  

 Protocol d'acollida. És la part del pla que recull la seqüència de tràmits i passos 

que s’han de seguir des del moment en què l’alumne arriba al centre fins que 

s’incorpora a l’aula ordinària, preveient que un nombre important d’aquests 

alumnes faran el recorregut fora del termini ordinari (matrícula viva).  

 Procés de matriculació. 

 Recollida d'informació sobre l'alumne: 

 Entrevista amb la família. 

 Proves d'avaluació inicial. 

 ... 

 Orientació de la proposta educativa d'escolarització (Pla Individualitzat). 

 

 

 Recursos humans i materials vinculats a l'acollida. 

3.2 Aula d'acollida 

L’aula d’acollida s’entén com un recurs i, sobretot, com una estratègia organitzativa per 

atendre l’alumnat nouvingut en el moment de la seva arribada al sistema educatiu de 

Catalunya. Aquesta atenció té una doble finalitat, afectiva i lingüística, per tal de 

proporcionar als alumnes les eines bàsiques per seguir el procés d’ensenyament-

aprenentatge en la llengua vehicular del sistema educatiu a Catalunya. Podem 

concretar els objectius de l'aula d'acollida en els punts següents: 

 Oferir una atenció personalitzada de qualitat. 



4 
 

 Atendre els aspectes emocionals. 

 Iniciar l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana. 

 Ajudar a passar del llenguatge comunicatiu al llenguatge acadèmic per tal de 
facilitar l’accés al currículum. 

En el quadre que apareix a continuació es pot observar l'evolució del recurs, en 

concret, els centres que han disposat d’aula d’acollida.  

 

S'ha de remarcar que el procés d’integració de l’alumnat nouvingut al centre no recau 

únicament en l’aula d’acollida, sinó que aquesta complementa l’activitat de l’alumnat 

en el seu grup-classe de referència, i que és el centre, responsable global del 

tractament de la diversitat de tot l’alumnat, el que s'ha de fer càrrec de l’acolliment, de 

la planificació del seu itinerari educatiu i del seguiment del seu procés d’aprenentatge. 

Cal, per tant, que es tinguin en compte, a més de l'aula d'acollida, tots els recursos 

personals, didàctics, metodològics i organitzatius dels quals el centre educatiu disposa 

per tal de garantir l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats. 

3.2.1 Dotació del recurs 

Per assignar una aula d'acollida en un centre és té en compte: 

 El nombre total d'alumnat nouvingut, que ha de ser superior a 9 alumnes per 
obtenir una dotació d’un professor (si el nombre és menor, molts cops s’ha donat 
mitja dotació). Es considera alumant nouvingut l'alumnat estranger (a partir de cicle 
mitjà de primària) de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya els 
darrers 2 anys i, excepcionalment, 3 anys en el cas d’alumnat procedent de 
cultures molt allunyades de la nostra. 

 La situació socioeconòmica de l'entorn escolar. 

 L’equilibri en l'oferta educativa de la població.  
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L'assignació d'una aula d'acollida en un centre comporta una dotació de professorat 
(entre 0,5 i 2), a més d'altres recursos associats, com pot ser la dotació materials 
específics, i formació i assessorament per als docents i altres professionals del centre 
on s'ubica l'aula. En els primers anys, a més, les aules es van dotar d’equips 
informàtics per tal de facilitar una atenció més personalitzada i per aprofitar els 
recursos digitals disponibles tant a la xarxa com en local. 

L'adjudicació d'una aula d’acollida va estretament lligada a l’assumpció explícita per 

part del centre d’un seguit de compromisos que van des d’aspectes pedagògics fins a 

d’altres de tipus organitzatiu: 

 Revisió dels documents de gestió en especial el Pla d’Acollida del centre i el 

Projecte Lingüístic, així com en la resta de documents de gestió. 

 Proporcionar els recursos organitzatius i metodològics que afavoreixin l'atenció a 

l'alumnat nouvingut. 

 Preveure el recursos humans i materials necessaris per oferir una bona acollida a 

l’alumnat nouvingut. 

 Designar un tutor per a aula d’acollida d’entre els professionals amb destinació 

definitiva del centre, sempre que sigui possible, per tal de garantir-ne la continuïtat 

pedagògica. 

3.2.2 Característiques de l'aula d'acollida 

L’aula d’acollida és un recurs que dóna resposta a l’acollida i a l’aprenentatge intensiu 

de la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, el català, però que, com 

qualsevol recurs d’atenció a la diversitat, ha de formar part del plantejament general 

del centre, tant pel que fa a les actuacions del professorat com a l’atenció que rep 

l’alumnat. Per poder donar resposta a les necessitats de l'alumnat nouvingut, l'aula 

d'acollida hauria de seguir aquest model: 

 Ser una aula oberta, ja que potencia l’aprenentatge de la llengua i l’acollida per 

facilitar la interacció de l’alumnat nouvingut amb la resta de companys en un 

context d’educació inclusiva. 

 Ser flexible, ja que respon a les necessitats d’aprenentatge i d’acollida de l’alumnat 

segons les seves necessitats.  

 Ser dinàmica, perquè és una part més de l’acció educativa del centre i, per tant, ha 

de formar part dels processos de reflexió pedagògica. 

En funció de les necessitats de l’alumnat que ha d’atendre i tenint en compte  la cultura 

organitzativa de cada centre, hi ha la possibilitat d’atendre alumnat en grups diversos 

en funció de l’escolarització prèvia, la llengua d’origen o altres característiques que 

puguin determinar necessitats educatives específiques diferenciades. L’atenció dins de 

l’aula d’acollida es fa de la manera més intensiva possible per tal de facilitar la 

incorporació d’aquest alumnat al grup classe en totes les àrees. 

El nombre d’alumnes que s'atén conjuntament és reduït i pot variar en funció del nivell 

lingüístic o d'altres circumstàncies. Orientativament, es recomana que el els grups no 

superin els 12 alumnes.  
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S'ha de procurar que l’horari de l’aula d’acollida es complementi amb el de l'aula 

ordinària, de tal manera que, tant com sigui possible, els alumnes comparteixin amb 

els seus companys de l'aula ordinària aquelles matèries i activitats en les quals puguin 

trobar inicialment menys dificultats (àrees amb menys càrrega lingüística o en les 

quals ja tenen uns coneixements previs). En qualsevol cas, cal garantir un espai on 

l’alumnat interactuï amb la resta del grup de l'aula ordinària per facilitar el seu procés 

de socialització, tenint en compte que cap alumne ha de romandre totes les hores 

lectives a l’aula d’acollida.  

El temps d’estada d’un alumne a l’aula d’acollida és limitat (dos cursos com a màxim o 

3 en el cas d’alumnat procedent de cultures molt allunyades de la nostra), ja que és un 

recurs transitori. Les necessitats de l'alumnat dependrà, entre altres factors, de les 

característiques personals, pel que fa al nivell d’escolartizació previ, la proximitat o no 

al català de la llengua d’origen, el grau de maduresa, la capacitat d’aprenentatge... No 

hi ha un únic model d'aula d'acollida, sinó que cada centre ha d'aplicar les estratègies 

organitzatives i metodològiques que millor s’adaptin a la seva realitat. 

3.2.3 El tutor de l’aula d’acollida 

Tot i que, com hem destacat, la responsabilitat de l’acollida d’alumnat nouvingut recau 

en el conjunt del centre educatiu, és evident que, si més no, en un etapa inicial, el pes 

més important el té el tutor de l’aula d’acollida, per al qual s’aconsella el perfil següent: 

 El tutor/a de l’aula d’acollida, com hem dit, ha de tenir preferentment destinació 
definitiva al centre. Excepcionalment, la designació pot recaure en un mestre o en 
un professor amb destinació provisional o interí, a proposta de la direcció del 
centre com a lloc de treball per atendre les diverses necessitats i interessos de 
l’alumnat. En aquest cas, la proposta de la direcció del centre comportarà una 
priorització en l’adquisició de la destinació per al curs següent. 

 Amb experiència docent amb ensenyament de llengües. 

 Amb experiència docent i domini de les tecnologies de l’aprenentatge i la 
comunicació. 

 Amb capacitat de lideratge, d’empatia i de dinamització. 

Pel que fa a les funcions que ha de desenvolupar, entre d’altres, cal destacar-ne les 

següents: 

 Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 
seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 
processos i resultats. 

 Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans individualitzats o les 
modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un 
dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.. 

 Coordinar actuacions per assegurar la coherència educativa. 

 Aplicar metodologies d’immersió lingüística i estratègies d'inclusió social, i 
incorporar continguts d’educació intercultural. 

 Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les aules de referència. 

 Coordinar-se amb el coordinador de llengua i cohesió social del centre (CLIC) i 
altres professionals (servei de traducció, assessor LIC, EAP...). 
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 Participar en les reunions dels equips docents, comissions, d’avaluació… per 
coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes per tal d’assegurar la 
coherència educativa. 

3.2.4 Aprenentatge de la llengua 

La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels 

aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del 

treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives. 

Els objectius bàsics de les aules d’acollida són oferir una atenció personalitzada de 

qualitat a l’alumnat nouvingut i, pel que fa a l’aprenentatge de la llengua vehicular, 

proporcionar d’una manera intensiva una competència comunicativa bàsica que 

permeti a l’alumnat nouvingut seguir, amb els suports necessaris, el currículum ordinari 

(Nivell A2). 

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar 

(MECR)6 publicat pel Consell d'Europa ha esdevingut la base sobre la qual s’han 

desenvolupat a Europa i en altres llocs les diferents programacions per a 

l’aprenentatge de llengües estrangeres i de segones llengües. Igualment, és el 

fonament dels enfocaments comunicatius, que prevalen actualment en l’ensenyament 

de llengües. Defineix sis nivells de domini de la llengua (de l'A1 al C2), a més de 

suggerir una aproximació didàctica per a l’aprenentatge de llengües, de contemplar la 

competència plurilingüe i intercultural, de definir la competència comunicativa i de 

facilitar criteris d’avaluació7. És a partir de les seves orientacions que s’han 

desenvolupat els continguts, les metodologies i els materials que s’han promogut des 

del Departament d’Ensenyament per a l’aprenentatge inicial de la llengua de l’alumnat 

nouvingut. 

Com hem dit, el MECR promou els enfocaments comunicatius, segons els quals es 

considera que, per obtenir aprenentatge, la llengua ha de ser utilitzada en tasques 

significatives, les activitats han de promoure activitats reals i la llengua ha de ser 

també significativa8. Es tracta d’un enfocament metodològic funcional, en el qual l’ús 

de la llengua per a una varietat de funcions i contextos propers a la realitat de l’alumne 

possibilita el desenvolupament de les competències lingüístiques.  

3.2.5 Aspectes culturals i emocionals 

El fet migratori té unes repercussions emocionals i psicològiques, que es poden viure 

d’una manera més o menys crítica en funció de les característiques personals i del 

context en el qual s’ha de viure la immigració i que generen unes necessitats que cal 

tenir en compte en el procés d’acollida. L'alumnat pot presentar desorientació emotiva i 

cognitiva, estrès i ansietat, i desajustament entre les expectatives formades i la realitat. 

                                                
6
 Departament de Política Lingüística. Consell d’Europa (2003): Marc europeu comú de referència per a les llengües: 

aprendre, ensenyar i avaluar. Govern d’Andorra, Generalitat de Catalunya i Govern de les Illes Balears.  
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051
ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnex
tfmt=default [data de consulta: 30 de març de 2014]. 
7
 Abrines, B.; Arbona, M.L; Lladó, J. I Llobera, M.: Didàctica del català i alumnat nouvingut. La didàctica del català com 

a L2 a les aules en relació amb el Nivell Llindar i el MECR.  Caixa d’Eines 4. Departament d’Ensenyament, Generalitat 
de Catalunya, 2006. 
8
Nussbaum, L. I Bernaus, M. [edit.] Didàctica de la lenguas extranjeras en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Editorial Síntesis, 2001. pàg. 69. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


8 
 

L’escola pot jugar un paper molt important a l’hora d’acompanyar els alumnes i les 

seves famílies davant de les dificultats emocionals i d’adaptació que pot representar el 

procés migratori. És molt important que aquest element es tingui present en els 

protocols i actuacions que es dissenyin per garantir l’acollida. Són iniciatives que 

poden afavorir una bona primera impressió per part de l’alumnat i de les seves 

famílies, de manera que la sensació de desarrelament i d’inseguretat davant d’un 

sistema nou sigui menor i que, alhora, poden servir per tranquil·litzar els pares i 

implicar-los des del primer moment en la vida escolar. 

En aquest sentit, preparar una bona entrevista inicial amb les famílies on, a més dels 

aspectes lingüístics, es tinguin en compte les possibles diferències culturals davant el 

fet educatiu, o fer un reconeixement explícit a l’escola i en activitats d’aula de la 

llengua i de la cultura de la persona nouvinguda poden ser iniciatives que ajudin a fer 

una acollida millor. 

3.2.6 Avaluació de l'alumnat 

El nivell de domini de la llengua catalana del MECR que es considera que un alumne 

ha d'assolir a l'aula d'acollida és el nivell A2. Per proporcionar al professorat uns 

instruments  complementaris que permetin avaluar aquest nivell d’assoliment de les 

habilitats lingüístiques (recepció, producció, i interacció orals i escrites) dels alumnes 

de les aules d’acollida, s'han elaborat unes proves d'avaluació final. 

Igualment, s'han dissenyat unes enquestes adreçades tant als alumnes com als 

docents de l’aula d'acollida i de l'aula ordinària amb l'objectiu de valorar el procés 

d'incorporació al centres dels alumnes nouvinguts. 

 

Els resultats d'aquests instruments d'avaluació sobre la competència lingüística i el 

procés de socialització es recullen cada curs mitjançant una aplicació en línia, de 

manera que es pugui fer, per part de l'administració educativa, un seguiment i una 

valoració del recurs. 

3.2.7 Recursos i materials 

Pel que fa a al recursos i materials adreçats a l'alumnat nouvingut, s'han seguit les 

línies d'actuació següents:  
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 Elaborar i difondre (especialment mitjançant els espais de la xtec9 i de l’edu36510 

sobre nouvinguts) materials per a l’alumnat, i orientacions i eines de suport per al 

professorat. 

 Promoure l'edició de materials relacionats amb les finalitats d'aprenentatge de la 

llengua i d'acollida emocional de les aules d'acollida.  

 Promoure la difusió i/o publicació de materials elaborats pels docents que treballen 

amb alumnat nouvingut, col·laborant d’aquesta manera a generalitzar les 

experiències innovadores que s’estan produint en les nostres aules. 

 Promoure projectes de col·laboració amb altres serveis, departaments o entitats 

públiques, en els casos en què aquesta col·laboració permeti que un mateix 

material tingui explotacions diverses per part de diferents col·lectius. 

 Promoure i incorporar iniciatives d’altres agents (entitats, món universitari, mitjans 

de comunicació) que siguin útils per a les finalitats i objectius que ens hem 

proposat o que contribueixin a millorar el treball sobre la diversitat lingüística, social 

i cultural que volem desenvolupar en els nostres centres. 

Els materials que es troben a l’espai d’acollida  de la xtec11 es poden classificar de la 

manera següent: 

 Materials per al professorat  

• Continguts de llengua  

• Instruments d’avaluació  

• Orientacions metodològiques  

• Materials de formació 

 Material per a l’alumnat (per a l’aprenentatge de la llengua i sobre la diversitat 

lingüística i cultural): 

• Llibres de text  i quaderns de llengua  

• Jocs i passatemps  

• Materials manipulables  

• Làmines  

• Recursos interactius (Edu365) 

• Recursos multimèdia  

• Lectures adaptades  

• Lèxics i diccionaris  

 

                                                
9
 http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou [data de consulta: 30 de març de 2014]. 

10
 http://www.edu365.cat/acollida/index.htm [data de consulta: 30 de març de 2014].  

11
 http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou 

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
http://www.edu365.cat/acollida/index.htm
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
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3.3 L’acollida i el centre educatiu 

Com es desprèn del que hem dit, un dels aspectes forts de la política d’acollida 

d’aquests anys darrers ha estat treballar amb els centres perquè entenguin que 

l’acollida de l’alumnat nouvingut és responsabilitat de tot el professorat i no únicament 

dels tutors de l’aula d’acollida. Per aquest motiu, des del Pla LIC es va aprofundir en la 

idea de fer del català la llengua vertebradora d'un projecte plurilingüe, de millorar la 

inclusió social i escolar, i de promoure l'educació intercultural. És en aquesta línia 

d’actuació on hem de situar el Pla per a l’Actualització del Programa d’Immersió 

Lingüística (a infantil i a primària, però també la seva continuïtat a secundària, amb 

programes de tractament integrat de llengua i continguts), l'establiment de classes de 

llengües i cultures d'origen de l'alumnat estranger en horari extraescolar, el Projecte de 

Convivència, la formació en gestió de la diversitat lingüística i cultural... 

Cal tenir present que ens trobem en un context acadèmic en el qual l’alumnat 

nouvingut es troba en la situació d’haver d’aprendre la llengua vehicular dels 

aprenentatges a la vegada que aprèn els continguts de les matèries curriculars12.  

Si quan parlem de llengua vehicular tenim clar que volem dir que és la llengua que 

utilitzem per a l’enenyament-aprenentatge dels continguts, és evident que davant 

d’aquest ús no tots els alumnes es troben en la mateixa situació. Hauríem de 

diferenciar, per tant, entre els alumnes per als quals la llengua que vehicula els 

aprenentatges no representa una dificultat especial i aquells que necessiten un ús 

vehicular protegit13. Aquesta diferenciació seria un dels principis dels programes 

d’immersió que s’apliquen en els centres de primària quan la realitat sociolingüística de 

l’entorn ho recomana i que, amb les especificitats corresponents, són també 

d’aplicació per a l’alumnat nouvingut.  

Per donar continuïtat a secundària a aquest enfocament metodològic davant del paper 

que les dificultats lingüístiques poden tenir en els aprenentatges dels alumnes (i no 

nomes dels nouvinguts), des del curs 2009-2010 s’estan impulsant des del 

Departament d’Ensenyament iniciatives per difondre les metodologies que tenen en 

compte els aspectes lingüístics en l’aprenentatge de les matèries.  

En aquesta línia, un dels models per fer els continguts comprensibles per a alumnes 

amb competències limitades en la llengua vehicular dels aprenentatges és l’anomenat 

ensenyament protegit14. Aquestes estratègies d’instrucció recomanen que el 

professorat dissenyi les seqüències didàctiques tenint en compte el nivell de llengua 

dels alumnes i que utilitzi tècniques i recursos suplementaris per fer els continguts 

comprensibles15. 

I tot plegat tenint present dues premisses. La primera és que un alumne que 

s’incorpora al nostre sistema educatiu i que no coneix la llengua vehicular, a l’aula 

                                                
12 D’acord els estudis de Cummings i altres autors,  el desenvolupament de les competències en una segona llengua a 
un nivell pròxim al d’un autòcton demana com a mínim 5 anys. 
13 Pascual, Vicent. El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. 
València: Generalitat Valenciana, 2006. Pàg. 133.

 

14
 (Enright i McCloskey, 1988; Echevarría, Vogt i Short, 2002; Carrasquillo i Rodríguez, 2002. Citats per Arnau, Joaquim 

a  La Integració acadèmica i social dels alumnes nouvinguts a l’aula ordinària: un estudi de casos. Institut d’Estudis 
Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials, 2009.  
http://www.iec.cat/butlleti/pdf/129_butlleti_Integracio_academica.pdf [data de consulta: 30 de març de 2014]. 
15

 Es pot trobar una explicació dels elements que formen l’ensenyament protegit a Arnau, Joaquim: La Integració 
acadèmica i social dels alumnes nouvinguts a l’aula ordinària: un estudi de casos. Institut d’Estudis Catalans. Secció de 
Filosofia i Ciències Socials, 2009. Pàgs. 19-22.  
http://www.iec.cat/butlleti/pdf/129_butlleti_Integracio_academica.pdf [data de consulta: 30 de març de 2014]. 

http://www.iec.cat/butlleti/pdf/129_butlleti_Integracio_academica.pdf
http://www.iec.cat/butlleti/pdf/129_butlleti_Integracio_academica.pdf


11 
 

d’acollida adquireix principalment les habilitats bàsiques de comunicació interpersonal. 

Per tant, en una aula ordinària, on hi ha alumnes d’incorporació tardana no es pot 

ensenyar com es faria en una classe on tothom, teòricament, ja coneix la llengua a 

nivell acadèmic. I aquest “teòricament” ja ens introdueix en la segona de les 

premisses: les estratègies que hem de tenir en compte quan hi ha alumnat que té 

dificultats de comprensió també són útils per al conjunt de l’alumnat, especialment per 

a aquell que, per raons diverses, no té prou assolida la competència comunicativa 

lingüística.  

3.4 El procés d’acollida i l’entorn escolar. 

També en el marc del Pla LIC es van començar a desenvolupar els anomenat Plans 

Educatius d’Entorn16, que, resumint, podem afirmar que, sota el lideratge del 

Departament d’Ensenyament i dels diversos ajuntaments, tenen com a propòsit 

principal assolir, mitjançant el treball conjunt de l’escola, de les famílies, de les 

diverses administracions que tenen incidència en l’àmbit escola i de les entitats, l’èxit 

educatiu de tot l’alumnat (personal, social, acadèmic, laboral...). L’objectiu és el de 

promoure la cohesió social mitjançant el foment de l’ús de la llengua catalana, 

l’educació intercultural, l’equitat i la igualtat d’oportunitats.  

L'element estratègic clau és, per tant, aconseguir la continuïtat i la coherència entre les 

accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si es tracta 

d’educació formal com no formal o informal. Els centres educatius s'han d'obrir a 

l'entorn I l'entorn social ha d'agafar més consciència de la tasca educadora dels 

diferents agents, entenent que el fet educatiu va més enllà dels centres escolars. 

En definitiva, els plans d'entorn pretenen una major continuïtat entre la llengua escolar 

i la llengua del territori, la construcció d'espais educatius en continuïtat amb l'educació 

escolar i la implicació d'altres agents educatius, especialment les famílies, en l'èxit 

escolar de l'alumnat. I, per fer-ho, cal alinear els objectius del projecte educatiu del 

centre amb els objectius de la localitat i amb els objectiu propis de cada institució o 

organisme que hi intervé, és el que s’ha definit com a aprenentatge en una xarxa 

interconnectada. En aquest sentit, algunes de les línies d’intervenció dels plans 

d’entorn van ser pensades per facilitar la integració de l’alumnat nouvingut i de les 

seves famílies, com, per exemple, l’acollida de l'alumnat i de les famílies que 

s'incorporen a la localitat, l’afavoriment de la participació de tot l'alumnat  i de les seves 

famílies en  activitats de fora de l’escola o la promoció de l'accés a les llengües 

d'origen. 

3.5 Formació i assessorament 

Per afavorir la posada en funcionament de l’aula d’acollida, a banda de les dotacions 

de recursos, s’ofereixen diverses activitats de formació als professionals que 

intervenen en l’acollida de l’alumnat nouvingut i, més específicament, al tutor/a d’aula 

d’acollida. 

El disseny d’aquest conjunt d’activitats respon a la necessitat d’ajudar els centres en el 

seu procés de transformació i es concreten en les activitats formatives següents: 

                                                
16

 Per a més informació, podeu consultar: http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee [data de consulta: 30 de març 
de 2014]. 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/5
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/5
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/6
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/6
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/10
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_recursos_intervencions_sostenibles/10
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
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 Activitats de sensibilització sobre l’acollida d’alumnat nouvinguts adreçades a 

equips directius. 

 Formació per als coordinadors/es LIC de centre com a elements dinamitzadors del 

Projecte Lingüístic i de l’acollida al centre. 

 Formació inicial per als tutors d’aula d’acollida, remarcant els aspectes 

organitzatius, metodològics i didàctics necessaris per posar en funcionament una 

aula d’acollida 

 Seminaris de tutors/es d’aula d’acollida en el marc dels plans de formació de zona 

per a reflexionar sobre la pràctica docent a les aules. 

 Curs per als claustres: “De l’aula d’acollida al centre acollidor” per a aquells centres 

que han decidit iniciar un procés de transformació. 

 Grups de treball per reflexionar i elaborar orientacions sobre el tractament integrat 

de llengua a secundària, el tractament de la lectura en llengües segones i el 

tractament de la interculturalitat als centres. 

 Cursos telemàtics en relació a l’itinerari d’escolarització de l’alumnat nouvingut i 

sobre el tractament de la diversitat lingüística i cultural17. 

A més d’aquesta formació, també s’ha fet un tasca, en un principi molt intensa i en 

aquests moments de continuïtat, d’assessorament als centres educatius, per part dels 

professionals dels equips d’assessors LIC dels Serveis Educatius a cada territori.  

En el cas dels centres que posen en funcionament una aula d’acollida, l’assessor LIC 

els orienta sobre metodologies, recursos i materials, i avaluació, per tal d’aprofitar al 

màxim les possibilitats que ofereix el recurs. 

A banda d’aquesta tasca, els assessors LIC col·laboren i assessoren en diversos 

aspectes, entre els quals destaquen:  

 l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració, 

 la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte plurilingüe, 

 el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva 

integració al grup, 

 la implementació de les estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social, 

 la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural, 

 la formació permanent del professorat, 

 la coordinació, si escau, del pla educatiu d’entorn. 

4 Valoracions i perspectives de futur 

D’entrada, s’ha d’afirmar que s’ha de valorar molt positivament la resposta de la 

comunitat educativa i de l’administració d’aquest país a l’hora de donar resposta al 

repte educatiu i social que ha significat l’arribada al nostre país d’un contingent tan 

                                                
17

 Per a més informació, podeu consultar http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/propostaformativa 

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/propostaformativa
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important (i tan divers) d’alumnat procedent d’altres llengües i cultures en un període 

de temps tan relativament curt. 

Els recursos humans, materials, econòmics, formatius esmerçats han estat, sens 

dubte, i conjuntament amb la implicació dels professionals de l’ensenyament, els que 

han permès la integració d’aquest alumnat amb unes condicions prou favorables. 

Actualment, les circumstàncies no són les que es van produir a la meitat de la dècada 

passada: ens aquests moments l’arribada d’alumnat nouvingut, tot i que continua, no 

ho fa en aquells nombres tan elevats. Per aquest motiu, i malgrat la situació 

econòmica, continuen les aules d’acollida, ajustant el seu nombre a les necessitats 

actuals.  

Aquestes actuacions han estat i són molt importants, perquè amb elles ens juguem 

molt més que la llengua, ens hi juguem, a més de la llengua, la cohesió social del país.  

Després d’aquest gran impuls, absolutament necessari per fer front a la nova realitat 

del país, cal continuar donant passes endavant: afrontar el pas de l’aula d’acollida a 

l’aula ordinària; saber traspassar l’experiència del Programa d’Immersió lingüística) a 

l’educació secundària; saber aprofitar per a la llengua vehicular les orientacions del 

tractament integrat de llengua i continguts en una llengua estrangera; fer servir a les 

aules ordinàries la innovació pedagògica que ha sorgit de les aules d’acollida i de les 

aules obertes –estem pensant per exemple en el Projecte Espurna18. En definitiva,  

millorar els resultats dels nostres alumnes tenint present allò que tothom sabia però 

que ara es diu explícitament als nostres currículums tant de primària com de 

secundària: la competència comunicativa lingüística és a la base de tots els 

aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les 

matèries del currículum. 

                                                
18

 http://www.espurna.cat/ [data de consulta: 30 de març de 2014]. 
 

http://www.espurna.cat/
http://www.espurna.cat/
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