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1. INTRODUCCIÓ
En aquests moments parlar d’alumnat nouvingut suposa fer-ho des del coneixement 
de  conceptes  com  acollida,  rebuda,  tractament  de  la  llengua,  atenció  lingüística, 
interculturalitat,  tallers  de  conversa,  crèdits  d’incorporació  tardana...  Però  hem  de 
retrocedir uns sis o set anys,  i recordar el moment en què va començar a incorporar-
se en el  nostre centre algun alumne procedent  de països de parla no romànica o 
alumnes que parlaven el castellà i desconeixien la llengua catalana. 

Des del Departament de Llengua catalana i literatura ens vam adonar que calia oferir 
una atenció lingüística especialitzada per tal que poguessin adaptar-se al més aviat 
possible a la dinàmica ordinària del centre. Va ser així que vam decidir aprofitar els 
recursos que ens proporcionava el SEDEC a través dels Tallers de llengua amb una 
auxiliar de conversa. De seguida els recursos van ser insuficients i es va considerar 
que calia una actuació des del propi centre. Per tant, a través de crèdits variables vam 
poder  oferir  una  atenció  mínima en  llengua  catalana.  Eren  els  anomenats  crèdits 
d’Incorporació tardana que s’impartien als alumnes nouvinguts durant tres hores del 
currículum perquè poguessin ser competents en llengua catalana. A partir del moment 
que el SEDEC va oferir al centre un TAE (Taller d’Adaptació Escolar) per a l’alumnat 
nouvingut (de parla no romànica –excepte el romanès), ja que no es podia atendre 
adequadament la diversitat lingüística, els crèdits d’Incorporació tardana van destinar-
se a l’alumnat de parla hispana, arribat de nou al nostre centre, i per a l’alumnat del 
TAE que s’incorporava a l’aula ordinària i encara necessitava atenció lingüística.

Des  d’aleshores  ençà  els  canvis  han  estat  significatius:  l’allau  de  nouvinguts  ha 
incrementat  durant  els  darrers  cinc  anys,  com  en  la  major  part  de  centres  de 
Catalunya, i els recursos per a l’atenció dels nouvinguts han hagut de canviar de forma 
vertiginosa.  Un exemple el  tenim amb la substitució  dels  TAE (Tallers  d’Adaptació 
Escolar) per les Aules d’Acollida, que tenen un caire més obert i flexible que els TAE i 
que tenen com a principal objectiu incorporar l’alumnat al més aviat possible a l’aula 
ordinària.

Podem constatar, doncs, que la nova immigració ha comportat canvis en el centre, tant 
des del punt de vista organitzatiu com en el metodològic. És per aquest motiu que no 
volem deixar  passar  per  alt  una  anàlisi  de  quina  ha  estat  l’evolució  de  l’alumnat 
nouvingut des que ha arribat fins ara.

Davant aquesta realitat social, hem considerat oportú fer una recollida de dades que 
ens  aportarà  informació  objectiva  sobre  l’evolució  de  l’alumnat  nouvingut  des  del 
moment  que  es  matricula  al  centre  fins  al  moment  que  deixa  el  centre;  també 
informació sobre la  seva escolarització anterior  i  sobre el  progrés de l’arribada de 
nouvinguts al centre. 

Carme Andrade i Antònia Farré
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0. OBJECTIUS

- Conèixer l’evolució acadèmica de l’alumnat nouvingut des que arriba al 
centre fins que el deixa.

- Conèixer les diverses procedències de l’alumnat nouvingut.
- Conèixer els períodes del curs amb més allau de matrícula viva.
- Conèixer  la  trajectòria  acadèmica  de  l’alumnat  nouvingut  abans  de 

matricular-se en el centre.
- Aportar informació base al centre per ajudar a prendre decisions sòlides 

per a la bona atenció d’aquest alumnat al nostre centre: programes de 
formació permanent...

Carme Andrade i Antònia Farré
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2. RECOLLIDA DE DADES

0. Tipus de gràfics

Hem utilitzat dos tipus de gràfics per mostrar les dades recollides: el gràfic de barres 
ens ha estat útil per reflectir els països de procedència de l’alumnat nouvingut, ja que 
el gràfic circular era de més difícil lectura per la diversitat de països de procedència. El 
gràfic de barres ens ha permès una lectura molt més ràpida i clara de la quantitat 
d’alumnes procedents d’un país  concret, tot i que en aquest tipus de gràfic el resultat 
obtingut no és percentual, sinó en quantitats totals d’alumnes arribats per cada país. 

L’altre tipus de gràfic que hem utilitzat per a la resta d’ítems ha estat el circular. Ens ha 
permès reflectir els percentatges de les dades recollides i ens oferia una visió molt 
més clara dels resultats obtinguts. 

0. Descripció dels ítems

Una vegada plantejada la recollida de dades, vam decidir fer una tria dels ítems més 
importants per poder dur a terme un estudi força exhaustiu que ens permetés conèixer 
quina era l’evolució acadèmica de l’alumnat nouvingut i altres aspectes de component 
més social. Els ítems proposats són:

- Països de naixement de l’alumnat nouvingut.
Durant el període de recollida de dades vam plantejar dos camps relacionats amb 
el  país  de  procedència  de  l’alumnat  nouvingut.  Per  una  banda,  el  país  de 
naixement i per altra el país de procedència, perquè ens vam adonar que en algun 
cas,  pel  fet  que el  pare fos d’un país  i  la  mare d’un altre,  o per  altres motius 
familiars, el lloc de naixença del nou alumnat no coincidia. De tota manera a l’hora 
de fer la valoració dels camps hem preferit mostrar els països de naixement, que 
en la majoria dels casos coincideixen amb els de procedència, i hem anomenat els 
gràfics “procedència de l’alumnat nouvingut”.

Per tant, la procedència ens informa de la trajectòria que aquests alumnes han 
viscut. En algun cas podem observar que algun alumne ha nascut a Cuba però ha 
passat  la  major  part  de la seva vida a Rússia.  Algun ha nascut  a Cuba i  s’ha 
educat a Washington; algun ha nascut a Romania però ha passat alguns anys a 
Madrid... Es tracta d’una dada interessant, però hem decidit no analitzar-la amb 
detall  perquè, de moment, no hi ha un nombre rellevant d’alumnes com per poder-
ne fer una anàlisi significativa. 

- Agrupament de l’alumnat nouvingut per continents.

Aquest conjunt de gràfics ens permet de fer una lectura molt més ràpida del lloc de 
procedència  de  l’alumnat  nouvingut,  a  diferència  dels  gràfics  que  recullen  els 
països de naixement, que tot i que reflecteixen molt bé la diversitat que tenim al 
centre, perquè hi ha una mostra de països força dispersa, no permet una visió 
global de la procedència d’aquest alumnat. A més veiem com canvia la fesomia al 
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llarg dels anys, ja que al principi predominava l’alumnat de l’Estat espanyol fins que 
ha anat prenent-li rellevància els països d’Amèrica del Sud.

- Alumnat nouvingut per sexes
Ens sembla que és una dada important  analitzar  l’arribada segons el  sexe de 
l’alumnat, el predomini d’un o altre sexe pot aportar-nos informació important sobre 
el procés migratori familiar.

- Classificació de la llengua dels nouvinguts en romànica i no romànica.
Hem considerat important aquesta dada perquè fins l’any passat hi va haver un 
TAE al nostre centre i la condició per anar al TAE era no ser parlant d’una llengua 
romànica,  excepte  el  romanès.  Amb  aquesta  dada  clarament  podem  veure  el 
conjunt d’alumnat nouvingut que s’atén de forma especial al centre, ara en l’Aula 
d’Acollida. 

- Documentació pedagògica.
La  recollida  d’aquesta  dada  és  molt  rellevant  perquè podem obtenir  una  certa 
informació dels plans d’estudis que es duen a terme a altres països, tant pel que fa 
a currículum acadèmic com a la valoració de les diverses assignatures. 

La  documentació  pedagògica  fa  referència  tant  a  butlletins  de  notes  com  a 
informes exhaustius que s’han expedit en el moment que l’alumne/a s’ha donat de 
baixa del centre. Donada la diversitat de butlletins i informes, més escassos, no 
hem pogut fer cap anàlisi del tipus d’informació que arriba als centres.

- Matriculació de l’alumnat nouvingut en els diversos cursos de l’ESO.
Amb la recollida d’aquesta dada hem pogut observar que hi  ha un percentatge 
d’alumnat molt baix que es matricula a Batxillerat. El curs on hi ha més matriculació 
és primer d’ESO. En aquest cas, les possibilitats que l’alumne nouvingut obtingui el 
certificat de l’ESO són molt més grans que quan s’incorpora al centre a 3r o 4t 
d’ESO.

- Títol de l’ESO.
Aquesta ha estat una dada clau en el sentit que ens ha fet decidir dur a terme 
aquest treball de reflexió i anàlisi de la situació de l’alumnat nouvingut al nostre 
centre. Constatem amb la recollida de dades que hi ha un percentatge molt baix 
d’alumnat  nouvingut  que  ha  obtingut  i  obté  el  títol  d’Educació  Secundària 
Obligatòria. 

- Alumnat que ha arribat a BAT.  
Aquesta dada va molt lligada a l’anterior, és una conseqüència de l’anterior. La 
nostra pràctica ens portava a afirmar que el percentatge d’alumnat nouvingut que 
es matricula a BAT o que arriba a BAT és pràcticament nul. Amb el present treball 
es confirma la nostra hipòtesi, si en els primers anys hi havia un 23% que arribava 
al BAT (pensem que la major part d’immigració procedia de l’Estat espanyol o de 
països de l’Est) a partir de l’any 2000 només un 3% arriba al BAT.

Carme Andrade i Antònia Farré
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Els canvis  no corresponen només a estratègies  o  recursos  per  al  tractament  dels 
nouvinguts, sinó que també estan directament relacionats amb la procedència d’aquest 
alumnat. Si observem la gràfica 1, ens adonarem que hi ha un percentatge molt alt 
d’alumnes  que  procedeixen  de  l’Estat  espanyol.  En  segon  lloc  domina  el  conjunt 
d’alumnes procedents d’Amèrica del Sud i després hi ha alumnes procedents d’altres 
països  de parla  no romànica que,  en  certa  manera,  van ser  els  que  ens  van  fer 
plantejar que calia actuacions immediates perquè aquell alumne pogués desenvolupar-
se al millor possible en el seu itinerari acadèmic.
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3. GRÀFIQUES

0. Països  de  procedència  de  l’alumnat  nouvingut  de  1999  a 
2005

En la recollida inicial de dades vam incloure els ítems “Procedència de l’alumnat” i 
“País de naixement”, ja que ens vam adonar, tot i que en general coincideixen tots dos, 
que en algun cas ens arribaven alumnes que havien nascut a Veneçuela i que havien 
estat al País Basc i després a Catalunya, per exemple. A l’hora de fer l’anàlisi d’aquest 
ítem, però, hem decidit incloure només el país de naixement de l’alumnat ja que les 
dades són poc significatives i l’ítem l’hem anomenat “País de procedència”.

Centrant-nos  en  l’anàlisi  de  les  gràfiques  següents,  ens  adonem que  hi  ha  grans 
variacions pel que fa als països de naixement dels nouvinguts durant aquests darrers 
anys. L’alumnat nouvingut del curs acadèmic 1999-2000 provenia, en un percentatge 
important, de ciutats de l’Estat espanyol i en segon lloc, per percentatges, dominaven 
els procedents de països d’Amèrica del Sud. En aquests moments no podíem parlar 
d’una forta allau d’immigració, però el nombre era suficient per considerar que calia 
plantejar algun tipus d’actuació per ajudar-los en el seu desenvolupament acadèmic i 
social. L’arribada d’alumnat procedent de països de parla no romànica va comportar el 
plantejament d’una atenció específica i adequada per donar-los les eines lingüístiques 
imprescindibles perquè poguessin adaptar-se al nou sistema educatiu. Aquest tipus 
d’alumnat va anar en augment tot i que en aquest curs era del 24% .

La procedència de l’alumnat s’ha anat consolidant en els darrers anys. Si la immigració 
de l’Estat  espanyol  era  la  més nombrosa en un principi,  ara ens adonem que les 
procedències són molt diverses, tot i que hi ha un cert predomini de la població de 
països d’Amèrica del Sud. 

L’alumnat de l’Estat espanyol disminueix a mida que avancen els anys. De l’any 1999-
2000 al 2000-2001 ja hi ha un descens important: del 61% al 32 %, al 29%, al 18%, al 
16% fins que hi ha una baixada important durant el curs 2004-2005, en què queda 
reduït al 3% d’immigració de l’Estat espanyol.

La immigració que va en augment és la d’Amèrica del Sud, que passa d’un 16% l’any 
1999-2000 al 50% el curs actual, 2004-05.
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Gràfic 1

Països de procedència (1999-2000)
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Gràfic 2

Països de procedència (2000-01)
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Gràfic 3

Països de procedència (2001-02)
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Gràfic 4

Països de procedència (2002-03)
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Gràfic 5

Països de procedència (2003-04)
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Gràfic 6

Països de procedència (2004-05)
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0. Agrupament de l’alumnat nouvingut per continents 

Aquest grup de gràfics és un resum del grup anterior. Ens permet veure de forma més 
global les zones de les quals prové la immigració que rep Salou. Podem veure que 
durant els primers anys domina clarament la immigració que prové d’Europa, entenem 
que inclou països de l’Est, Anglaterra i l’Estat espanyol, en general, i representa un 
50%  que  es  manté  fins  als  dos  darrers  anys  en  què  es  pot  observar  un  canvi 
significatiu de la procedència de l’alumnat del centre: la immigració europea es redueix 
i augmenta considerablement la que prové d’Amèrica del Sud. De tota manera amb 
aquesta  distribució  cal  destacar  que  en  el  cas  d’Europa  hem de  tenir  en  compte 
l’alumnat de procedència de llengua romànica o no romànica, ja que les dificultats 
lingüístiques varien.

També és important l’augment de l’alumnat que prové de l’Àfrica, que fins ara havia 
estat poc significativa. Durant els primers cursos havia estat d’un 8% o nul·la fins al 
20% durant el curs actual (2004-05).

     Gràfic 1

Procedència per grans zones  (1999-2000)
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Gràfic 2

Procedència per grans zones (2000-2001)
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Gràfic 3

Procedència per grans zones (2001-2002)
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 Gràfic 4

 

Procedència per grans zones (2002-03)
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Gràfic 5

Procedència per grans zones (2003-04)
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Gràfic 6

Procedència per grans zones (2004- 2005)
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0. Dades de l’alumnat nouvingut segons el sexe

Les dades recollides mostren que hi ha una arribada força equitativa pel que fa a nois i 
noies que es matriculen al centre. De tota manera hi ha dos cursos en què l’arribada 
de  nois  es  desmarca  considerablement  de  les  noies.  Caldria  fer  un  estudi  més 
exhaustiu del motiu que pot haver causat aquesta diferència, de tota manera podem 
dir que hi ha un cert costum entre la immigració de certs països que el pare i els fills de 
sexe masculí marxin i un cop s’hagin situat reagrupin la família. Aquest cas seria més 
propi de països com Senegal,  Marroc,  Romania i  no tant en països com Bulgària, 
Anglaterra, Amèrica del Sud, Rússia.

Dades de l'alumnat nouvingut segons el sexe
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0. Mesos d’arribada de l’alumnat nouvingut (1999- 2005)

Si observem les diverses gràfiques, ens adonem que aproximadament un 50% (pot 
oscil·lar  del  46%  al  60%  segons  l’any)  de  l’alumnat  nouvingut  arriba  el  mes  de 
setembre. És a dir, la majoria de nouvinguts comencen el curs des del començament, 
tot i que no vol dir que hagin arribat aquest mes, pot ser que l’arribada a Catalunya 
s’hagi produït a l’estiu o en mesos anteriors.

Pel que fa a la resta de mesos, notem un degoteig constant d’alumnes d’altres països 
que es matriculen al centre, però cal destacar els mesos de gener, febrer i abril en què 
l’arribada es torna a intensificar. Podem pensar que el començament de la temporada 
turística és una de les causes de la matrícula viva que s’esdevé al llarg de tot el curs.
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Gràfic 1

Mesos d'arribada (1999- 2000)
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Gràfic 2

Mesos d'arribada (2000-01)
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Gràfic 3

Mesos d'arribada (2001-02)
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Gràfic 4

Mesos d'arribada (2002-03)
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Gràfic 5

Mesos  d'arribada (2003-04)
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Gràfic 6

Mesos d'arribada (2004-05)
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0. Classificació de la llengua dels nouvinguts en romànica i no 
romànica 

Aquesta variable és força interessant ja que influeix en l’aprenentatge de la llengua. En 
el gràfic 3 podem observar que l’alumnat de parla romànica era  d’un 87%. Tot i que 
aquí no s’especifica, hem vist al  gràfic anterior que durant aquest curs acadèmic els 
nouvinguts europeus de parla romànica procedien tots de l’Estat espanyol, als quals 
l’aprenentatge  de  la  llengua,  en  general,  no  els  suposava  cap  problema.  El  fet 
d’assistir  als crèdits d’Incorporació tardana els permetia adquirir  en poc temps una 
competència lingüística en català prou bona.  

Ara bé, amb l’alumnat de parla no romànica sí que calia un esforç superior per part del 
professorat. En algun cas l’anglès ens era força útil. De tota manera, en un principi, en 
ser  poc  nombre  van adaptar-se  bé  i  van  aprofitar  els  pocs  recursos  amb què  es 
comptava en aquell moment. La qüestió es va anar agreujant a mida que el nombre 
d’alumnat  estranger  augmentava considerablement  i  les  procedències es van anar 
diversificant. Hi havia alumnat que no sabia anglès (els procedents de Romania) i n’hi 
havia que només coneixien el francès (marroquins i senegalesos). La implantació dels 
TAE va resoldre aquesta diversitat i es va separar l’alumnat segons si procedien de 
parla  romànica  o  no  romànica.  L’alumnat  hispanoparlant  va  assistir  als  crèdits 
d’Incorporació tardana i els de parla no romànica (inclosos els romanesos) assistien al 
TAE i actualment a tots se’ls atén a l’Aula d’Acollida.

Si ens fixem en els gràfics, ens adonem que  en els últims anys la llengua de l’alumnat 
nouvingut  es  reparteix  en  un 50% de  llengua romànica i  un  50 % de  llengua  no 
romànica, aproximadament, dada que contrasta amb el primer curs de referència en 
què els alumnes nouvinguts  de llengua romànica  ho eren en un 87%.  

Gràfic 1

Llengua dels nouvinguts (1999- 2000) 

87%

13%

romànica
no romànica

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm. 4182 de 26.07.2004)

22



L’arribada d’alumnat nouvingut a l’IES Jaume I de Salou des de l’any 1999 fins a 2005

Gràfic 2

Llengua dels nouvinguts (2000-01)
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Gràfic 3

Tipus de llengua (2001-2002)
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Gràfic 4

Llengua dels nouvinguts (2002-03)
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Gràfic 5

Llengua dels nouvinguts (2003-04)
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Gràfic 6

Llengua dels nouvinguts (2004-05)
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0. Alumnat nouvingut  que ha obtingut el títol de l’ESO

En el conjunt de gràfics següents cal dir  que la recollida de dades no reflecteix el 
moment en què obtenen el títol els alumnes. És a dir, un alumne nouvingut durant el 
curs 1999-2000 pot haver obtingut el títol de l’ESO al cap de dos cursos. Als gràfics no 
reflectim la data en què obtenen el títol, sinó els alumnes que tot i haver-se matriculat 
en un període concret obtenen el títol de l’ESO durant els anys següents. Per tant el 
gràfic  de  l’any  1999-2000  recull  l’alumnat  nouvingut  que  ha  superat  l’ESO  sense 
importar-nos l’any que l’ha aconseguit. 

En el període 1999-2000 el  títol de l’ESO l’han obtingut un 38% de l’alumnat, i cal tenir 
en compte que un 68% provenen de l’Estat espanyol. Amb aquest comentari volem dir 
que hi ha una gran diferència en l’obtenció de titulacions segons els països dels quals 
procedeixen els nouvinguts. De tota manera que un 62% de l’alumnat nouvingut no 
obtingui el diploma de l’ESO és una dada rellevant i a tenir en compte.

Els gràfics 1, 2 i 3 només reflecteixen si han obtingut el títol o no, ja que no queda cap 
alumne d’aquest  període en el  centre.  Ens adonem que els  percentatges de títols 
obtinguts van en descens, la qual cosa és una dada preocupant. La causa pot ser el 
canvi de la tipologia d’immigrant, és a dir, de l’alumne de l’Estat espanyol, que tenia 
algunes dificultats bàsicament de tipus lingüístic que podia resoldre fàcilment,  a un 
alumnat que prové d’altres sistemes educatius i d’altres llengües.   

A partir del gràfic 4 es recull una nova dada que és l’alumnat que encara és a l’ESO, 
és a dir alumnes que han repetit cursos i encara no han obtingut el títol. 

 

Gràfic 1

Títol d'ESO (1999-2000)
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    Gràfic 2

Títol d'ESO (2000- 2001)
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   Gràfic 3

Títol d'ESO (2001-02)
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   Gràfic 4

Títol d'ESO (2002-03)
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         Gràfic 5

Títol de l'ESO (2003-2004)
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Gràfic 6

Títol de l'ESO (2004-2005)
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0. Matriculació de l’alumnat nouvingut en els diversos cursos 
de l’ESO (1999-2005)

Durant els primers cursos de l’estudi realitzat  hi ha un fort predomini de l’alumnat que 
s’ha matriculat a 1r d’ESO, dada que contrasta amb el curs 04/05, en què la tendència 
s’ha diversificat i la matriculació ha quedat molt repartida entre els quatre cursos de 
l’ESO. 

Les dades de matriculació a Batxillerat també són força significatives, en el sentit que 
hi ha poc alumnat nouvingut que es matricula en aquests estudis. Segurament que 
molts  nois  i  noies  nouvinguts  que  podrien  cursar  aquests  estudis,  per  necessitats 
familiars prefereixen incorporar-se al  món laboral  o veuen més efectius els mòduls 
professionals. Durant el curs 2004-05 va passar l’ESO un alumne nouvingut el mateix 
any, però no s’ha matriculat per continuar els estudis de Batxillerat. De tota manera, 
per al curs 2005-2006 hi haurà alumnes nouvinguts de fa dos anys que iniciaran els 
seus estudis al Batxillerat.

Gràfic 1

Curs al qual s'han matriculat (1999- 2000)

47%

15%

15%

15%
8%

1 eso
2 eso
3 eso
4 eso 
1 bat

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm. 4182 de 26.07.2004)

28



L’arribada d’alumnat nouvingut a l’IES Jaume I de Salou des de l’any 1999 fins a 2005

Gràfic 2

Curs al qual s'han matriculat (2000-01)
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Gràfic 3

Curs al qual s'han matriculat (2001-2002)
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Gràfic 4

Curs al qual s'han matriculat (2002-03)
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Gràfic 5

Curs al qual s'han matriculat (2003-04)
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Gràfic 6

Curs al qual s'han matriculat (2004-05)
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0. Alumnat  nouvingut  que  ha  portat  documentació  sobre  la 
seva escolarització anterior i certificats de notes.

Quan  parlem  de  documentació  pedagògica,  ens  referim  als  informes  que  aporta 
l’alumnat nouvingut  en incorporar- se en el nou sistema educatiu. Qualsevol document 
que aporti la família de l’alumnat nouvingut es considera documentació pedagògica, és 
a dir, que tant pot ser un butlletí de notes del centre del qual prové, com un informe 
exhaustiu de la seva vida acadèmica amb comentaris dirigits al nou centre que els 
acollirà. En relació a aquest aspecte, la tendència al llarg d’aquests cursos ha estat la 
disminució  progressiva d’alumnat amb documentació pedagògica.

De l’alumnat procedent de Senegal no ens ha arribat cap tipus d’informe. De l’alumnat 
dels països d’Amèrica del Sud només arriben informes de l’alumnat escolaritzat en 
escoles  religioses.  Dels  que  provenen  de  Romania,  Bulgària,  Rússia  i  Anglaterra 
depèn de les famílies, no podem comentar-ne els motius. En el cas de l’alumnat xinès, 
tampoc s’ha aportat, en general, cap tipus de documentació. L’alumnat procedent de 
l’Estat  espanyol  sí  que  arriba,  en  general,  amb  documentació  pedagògica:  tant 
butlletins com informes especials.

Aquesta  informació  ens  dóna  orientacions  per  poder  atendre  millor  l’alumnat 
nouvingut. Constatem, però, que també seria molt important rebre informació sobre 
les característiques dels respectius sistemes educatius.

Gràfic 1

Documentació pedagògica (1999- 2000)
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Gràfic 2

Documentació pedagògica (2000-01)
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Gràfic 3

Documentació pedagògica (2001-02)
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Gràfic 4

Documentació pedagògica (2002-03)
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Gràfic 5

Documentació pedagògica 2003-04
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Gràfic 6

Documentació pedagògica (2004-05)

43%

57%

sí
no

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm. 4182 de 26.07.2004)

34



L’arribada d’alumnat nouvingut a l’IES Jaume I de Salou des de l’any 1999 fins a 2005

0. Evolució de l’alumnat nouvingut matriculat al centre (1999- 
2005)

Aquest conjunt de gràfics presenta una certa complexitat ja que des de l’arribada fins 
que l’alumnat marxa del centre, hi ha diversitat de casuístiques. Ens adonem que en 
general les baixes durant el curs d’arribada de l’alumnat no són significatives, però sí 
que ho són durant els dos cursos següents a l’arribada. Per  una banda, hi hauria 
l’alumnat que ja ha complert els setze anys i ja poden incorporar-se al món laboral, per 
altra banda, alumnes que retornen als seus països, i també un conjunt d’alumnat que 
deixa els estudis perquè canvia de centre per motius familiars o altres.

Una de les preocupacions que tenim en veure el progrés acadèmic dels nouvinguts és 
el poc percentatge d’alumnes que arriben al Batxillerat. Aquesta situació és certament 
preocupant, ja que hi ha pocs alumnes nouvinguts que obtinguin el certificat de l’ESO 
amb la qual cosa a Batxillerat s’hi matriculen una minoria. De tota manera l’any 1999-
00, potser per la procedència dels nouvinguts (majoritàriament de l’Estat espanyol), hi 
ha hagut encara força alumnes nouvinguts que han passat a Batxillerat.

Gràfic 1

Evolució acadèmica de l'alumnat nouvingut matriculat  al 
centre durant el curs 1999-2000
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Gràfic 2

Evolució de l'alumnat nouvingut matriculat al centre durant 
el curs 2000-2001
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Gràfic 3

Evolució de l'alumnat nouvingut matriculat al 
centre durant el curs 2001-2002
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Gràfic 4

Evolució de l'alumnat nouvingut matriculat al 
centre durant el curs 2002-2003
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Gràfic 5

Evolució de l'alumnat nouvingut matriculat al 
centre durant el curs 2003-2004
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Preguntes 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

Nombre  d’alumnes 
nouvinguts
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Documentació 
pedagògica

54% 68% 47% 43 31% 43%
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0. INTRODUCCIÓ
Aprenem més dels nostres errors que de les nostres virtuts

                                               K.Popper

Al llarg de la nostra experiència docent i molt especialment en els darrers anys, hem 
constatat  l’abast  del  fet  avaluador  en la  vida  dels  centres.  L’avaluació,  fenomen 
complex per totes les implicacions que comporta tant a nivell personal, professional, 
familiar  com emocional,  necessita  d’una  revisió  profunda  en   base  a  les  noves 
realitats socials i culturals  d’un món en continu canvi. Aquesta revisió hauria de ser 
el producte final d’una reflexió que va molt més enllà de com avaluar, amb quins 
instruments,  etc.  ja  que  l’avaluació  posa  damunt  la  taula  el  sentit  mateix  de 
l’educació  i compromet la nostra actuació professional i humana.

L’aparició gairebé massiva del nou alumnat en els nostres centres ens esperona i 
ens motiva per repensar el fet avaluador en termes diferents dels realitzats fins ara. 
Aquest treball ens ha  portat a contrastar les tendències actuals sobre l’avaluació 
(Vigotski, Allal...) amb la pròpia experiència pedagògica. Ens hem adonat  que al 
davant nostre s’obre un corpus teòric de reflexions necessàries per situar-nos en 
unes pràctiques avaluatives més d’acord amb el món actual,  amb implicacions en 
diverses direccions,  però evidentment relacionades: no podem parlar d’avaluació de 
la  diversitat  sense  parlar  de  noves  metodologies  basades  en  la  motivació  de 
l’autoaprenentatge, en els aprenentatges cooperatius, en els projectes de treball i 
compromisos dels alumnes. 

Encara que és evident que el tractament dels processos avaluadors del nou alumnat 
l’hem de realitzar des d’una perspectiva d’avaluació de la diversitat comuna a altres 
diversitats existents en el si de la institució educativa, sí que podem afirmar que es 
tracta d’una doble diversitat i que segons com s’apliquin els mecanismes propis dels 
processos avaluadors pot  donar lloc a situacions errònies,  com passa en alguns 
casos, en què aquest alumnat s’atén des d’uns grups flexibles pensats per a alumnat 
amb dificultats cognitives o el que és més greu per a alumnes amb greus disfuncions 
conductuals. 

Pot  passar  i  passa  sovint  que  els  professors,  i  els  tutors,  és  a  dir  els  agents 
avaluadors,  a  causa   en  primer  lloc  de  la  incomunicació  lingüística,  del 
desconeixement  de processos psicològics  de l’adolescent  en fase migratòria,  de 
situacions personals en cada cas, de referents culturals diferents als nostres..., se 
sentin desorientats  des del primer moment i prenguin decisions poc adequades, ja 
que els indicadors aplicats no estan adaptats a aquesta nova diversitat.

A més, aquest treball ens ha obligat a repensar les pràctiques avaluatives en general 
de  tot  l’alumnat  des de noves perspectives basades en el  constructivisme actiu, 
perquè possibilita una millor integració del coneixement i una millor consolidació de 
l’aprenentatge,  ja  que  el  nou  coneixement  es  connecta  amb  l’experiència  i  les 
estructures  cognitives  de  l’alumne,  a  més,  té  moltes  probabilitats  de  generar 
motivació intrínseca per a la implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.1

1 BELTRÁN, J. A. Et al. (2000) Intervenció psicopedagógica y currículum escolar Madrid. Pirámide
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Les decisions sobre l’avaluació tenen implicacions directes en la determinació de les 
intencions  educatives  i  en  la  concreció  de  com  ensenyar:  l’organització  i  el 
funcionament de la classe, la seqüència i  l’organització dels continguts, la de les 
activitats  i  situacions  d’aprenentatge,  etc.  Les  activitats  didàctiques  esdevenen 
inseparables de les activitats d’avaluació i  formen un conjunt fortament relacionat 
amb les propostes d’aprenentatge. 

Aquesta  concepció  d’avaluació  com  una  part  integrada  dels  processos 
d’aprenentatge, s’allunya de l’examen definitiu, de la prova puntual, com a elements 
referencials de l’avaluació final de l’alumnat.
Les noves perspectives apunten cap a una revisió dels instruments utilitzats, de la 
seva funcionalitat  i  de  les  seves aplicacions.  El  nostre  paper  com a professor/a 
consistiria a concretar activitats didàctiques d’avaluació més participatives, basades 
en la confrontació i el diàleg, en la valoració de l’error com un element del procés, 
que ajudin l’alumnat en general i  l’alumne/a nouvingut en particular   a situar-se en 
l’aprenentatge dels continguts des d’una perspectiva més constructiva i activa.

En una primera fase, un diagnòstic basat en indicadors objectius, en un coneixement 
de  l’entorn  familiar,  en  la  inclusió  de  les  entrevistes  com  a  instrument  de 
coneixement de primera mà, poden ser elements bàsics  per afavorir un correcte 
itinerari pedagògic de l’alumnat.2

En aquest marc pretenem concretar alguns d’aquests instruments que poden ser 
útils en la valoració que el  professor/a farà dels processos de l’alumne nou i serviran 
per al diàleg constructiu d’ alumne/a i professor/a a l’entorn de la pròpia evolució del 
procés educatiu. 

Una idea recurrent  ens acompanya constantment en el desenvolupament d’aquest 
treball: el treball pedagògic i educatiu en aquesta nova realitat de l’alumnat nouvingut 
pot  ser  l’esperó  que provocarà  la  reflexió  no només en  els  àmbits  estudiats  en 
aquest  treball sinó en el conjunt de propostes, realitzacions, activitats, processos, 
etc. de la institució escolar en un futur no gaire llunyà.

2 No ens referim només als itineraris controvertits a partir de l’aplicació de la LOGSE, sinó també al recorregut personal i 
acadèmic de l’alumne/a.
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1 OBJECTIUS

• Estudi  de  l’avaluació  educativa  dins  l’aula  des  d’un  enfocament 
constructivista de l’aprenentatge.

• Reflexió des de l’experiència docent  de la  problemàtica de l’avaluació de 
l’alumnat nouvingut. 

• Proposar  actuacions  de  centre  en  relació  a  l’avaluació  de  l’alumnat 
nouvingut.

• Recollir  l’opinió  d’una  mostra  de  professorat  a  l’entorn  de  l’avaluació  de 
l’alumnat nouvingut.

• Elaborar i proposar instruments concrets en l’àmbit de l’avaluació formativa i 
de l’autoaprenentatge de l’alumnat nouvingut.

4.
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2 MARC REFERENCIAL 

2.1 CONCEPTE ACTUALITZAT D’AVALUACIÓ
La nostra proposta té per objectiu superar els límits que ens proposa una avaluació 
purament   normativa.  Entenem  per  avaluació  normativa  aquella  que  avalua 
comparant el rendiment de cada alumne/a amb el rendiment dels altres membres del 
grup-classe.  Per  posar  un  exemple:  un  determinat  alumne/a  està  per  sobre  la 
mitjana, és dels cinc millors o dels cinc pitjors.

Aquest tipus d’avaluació pren en consideració l’avaluació únicament des del punt de 
vista de l’avaluador i es prioritzen les qüestions relatives a la mesura del rendiment 
escolar i a la seva acreditació final. És una avaluació que té com a objectiu puntuar, 
classificar i ordenar en un rànquing el conjunt d’alumnes d’una classe amb la mirada 
posada en la promoció o acreditació final de l’alumne/a.

En l’actualitat, però, nous corrents de la teoria de l’avaluació aposten per un altre 
tipus d’avaluació més integrada en els processos d’ensenyament-aprenentatge i en 
la qual pren  protagonisme el propi alumne/a. Es tractaria de l’avaluació informativa, 
que considera essencial de la pràctica avaluativa aportar informacions a l’alumne per 
tal  de  facilitar-li  aquelles  dades  que  li  puguin  ser  útils  en  els  processos 
d’aprenentatge.

Les propostes d’avaluació informativa, les entenem com “un procés de comunicació 
en  el  context  dels  intercanvis  professorat/  alumnes  i  entre  alumnes  a  classe” 
(Cardinet, 1988, Weiss, 1991). Avui entenem l’avaluació com una eina de caràcter 
formatiu que forma part del procés d’aprenentatge en la mesura que reuneix, recull, 
analitza  dades  significatives  per  tal  de  poder  redreçar,  millorar  o  optimitzar  els 
rendiments escolars entesos com a informacions, però també com a procediments i 
actituds.  Una  avaluació  on  l’alumnat  se  sentís  implicat  en  el  seu  procés 
d’aprenentatge, de recuperació i de millora.

Sternberg  (2000)  proposa  que  l’avaluació  respongui  a  tres  formes  diferents 
d’ensenyar  les  matèries  del  currículum però  amb  la  finalitat  de  desenvolupar  el 
pensament analític, el pensament  creatiu i el pensament pràctic. 

Pel  que  fa  al  pensament  analític  desenvoluparem  i  avaluarem  les  capacitats 
d’analitzar, jutjar, criticar, avaluar, comparar i contrastar. Quant al pensament creatiu 
ensenyarem i avaluarem la capacitat de descobrir, inventar, imaginar, fer hipòtesis... 
I per desenvolupar el pensament pràctic, utilitzar i aplicar els coneixements adquirits 
a la vida real.

En el context d’una situació d’ensenyament aprenentatge, també estaríem d’acord 
en una avaluació basada en les operacions de regulació  metacognitives definides 
per Linda Allal 3 en tres fases. Una primera de control en la qual l’alumne/a diu el que 
sap  sobre  un  objecte.  Una  segona  de  comparació  d’allò  que  el  subjecte  sap  i 
l’objecte que s’ha d’assolir. I una tercera d’ajustament, modificant  o reorientant el 
procés de producció.

3 “Avaluació formativa dels processos d’aprenentatge: El rol de les regulacions metacognitives”, Articles, 109, Graó
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Les pràctiques avaluadores  com a integrants  dels  processos d’aprenentatge ens 
obren perspectives interessants, ja que observant la reacció dels alumnes davant els 
hints4 podem veure com elaboren els seus processos de regulació metacognitiva, 
com saben ajustar les seves accions a la tasca proposada.

2.1.1 Aspectes de l’avaluació

L’avaluació comporta diversos aspectes segons els moments en què es duu a terme 
o qui la duu a terme. Podem parlar dels aspectes cognitius quan fem referència als 
tres moments en què es realitza l’avaluació dins de l’aula, és a dir a) en el moment 
inicial d’arribada del nou alumne/a, b) durant l’avaluació formativa al llarg del període 
i c) la sumativa o final en què es reflexiona i es valora el que l’alumne/a  sap.

Podem parlar  d’aspectes  ètics  quan  els  professors/es  establim  judicis  sobre  els 
subjectes de l’avaluació i prenem decisions en relació als itineraris pedagògics que 
hauria de seguir l’alumne/a o en relació a la posterior promoció acadèmica, sense 
adonar-nos-en tot sovint projectem els nostres valors i estereotips. Cal tenir sempre 
molt  en compte els aspectes ètics, però especialment en el  treball  educatiu amb 
l’alumnat nouvingut.

Finalment cal afegir que l’avaluació comporta aspectes psicològics remarcables en 
l’alumne/a. Fàcilment podem interrelacionar resultats d’una avaluació  i el concepte 
que l’alumne/a té d’ell mateix, així com el seu grau d’autoacceptació,  en definitiva el 
seu  grau  d’autoestima,  element  importantíssim  en  un  bon  desenvolupament  de 
l’aprenentatge i de la millora de les seves capacitats.

2.1.2 Característiques

De tot el que hem exposat es dedueixen uns trets comuns de l’avaluació:

• Positiva, perquè cerca la superació de dificultats i l’èxit.

•  Integrada perquè  no  la  desvinculem  dels  processos  d’ensenyament- 
aprenentatge que es donen en el si de l’aula.

•  Integradora, perquè  és l’individu,  però també és el  grup classe i  és el 
context  on  es  donen les interrelacions  que fan possible  una millora o  un 
retrocés. 

• Regulativa, indica camins, formes d’arribar als objectius  proposats. 

4 Sobre la base de la teoria de Vigotski (1978) de la mediació social de l’aprenenatge, els hints serien  preguntes que inciten a 
la reflexió i a afavorir els  processos d’exploració i estructuració.
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• Informativa, perquè oferirem informacions a l’alumne/a per a la seva millora.

• Contextualitzada,  les  proves  o  els  instruments  puntuals  que  proposem 
inclouen referents reals i propers a l’alumnat. 
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• Contínua, la  tasca d’ajustament és constant al llarg del període. 

• Compartida per l’alumnat i pel professorat. L’alumne/a prendrà part activa en 
el  seu  procés  i  proposarà  i  haurà  de  decidir  millores.  Fa  partíceps  els 
alumnes  de  quins  són  els  objectius  d’una  avaluació,  els   mitjans  que 
emprarem i els resultats.

•  Autoavaluadora, l’alumne/a es fa un diagnòstic de la seva situació, es fa 
conscient   de  les  seves  deficiències.  En  definitiva,  predisposa  a 
l’autoconeixement de l’alumnat. 

Si sempre els corregim, mai tenen l’ocasió d’interioritzar els errors.5

2.1.3 Els objectes de l’avaluació

Pel que fa a l’objecte a avaluar, una aportació que ens sembla clarificadora en la 
línia  d’avaluació descrita anteriorment és la que proposa E.Soriano6,  seguint les 
recomanacions  de  la  NEA7.  Es  tracta  de  l’avaluació  a  través  de  l’anàlisi  de 
produccions, de les habilitats i dels processos.

• L’avaluació  de produccions, és a dir, l’avaluació de treballs, feines, etc. 
exigeix  una  preparació  prèvia  quant  als  aspectes  que  avaluarem:  el 
contingut, la formulació d’idees, l’expressió, el vocabulari, la presentació, la 
claredat, el judici crític...

• L’avaluació de  les  habilitats  personals,  socials  i  cognitives 
(presentacions orals, demostracions experimentals, debats, etc.)

• L’avaluació centrada en els processos ens dóna informació valuosa sobre 
com aprenen i quins són els processos de pensament. Molt interessant, ja 
que ens proporciona informació diagnòstica de l’alumne/a i l’ajuda a conèixer-
se  a  ell/a  mateix Aquesta  metodologia  avaluativa  forma  part  del  mateix 
procés  d’aprenentatge  i  ha  estat  objecte  d’anàlisi  en  els  punts  anteriors. 
L’aplicaríem en l’aprenentatge diari,  en les entrevistes, en l’observació del 
treball  i  les  actituds a classe.  Les seves fases han estat  explicitades per 
Linda Allal8: fase de control, comparació i ajustament, esquema aplicable a 
múltiples situacions educatives.

5 “Aprenem més dels nostres errors que de les nostres virtuts”(K.Popper)
6 Soriano Ayala,  Encarnación (2002)  Interculturalidad :  fundamentos,  programas y  evaluación  .   Madrid.  La Muralla,  Aula 
Abierta.
7 NEA: National Education Association,1994
8 Vegeu apartat  2.1
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2.2 TIPUS D’AVALUACIÓ SEGONS EL MOMENT EN QUÈ ES 
REALITZA

Avaluació inicial

És  el  moment  de  fer  una  radiografia  més  o  menys 
aproximativa del punt on es troba l’alumne/a, referint-nos 
no  només  als  aspectes  purament  cognitius  sinó  també 
socials, afectius, etc. Permet  una regulació proactiva, és a 
dir, té com a objectiu la recerca i la planificació d’activitats 
adaptades a les seves necessitats.

Avaluació formativa9

Es  tracta  d’un  model  avaluatiu  que  intervé  al  llarg  del 
procés d’ensenyament i aprenentatge i permet de redreçar 
les activitats i de regular l’aprenentatge. És un instrument 
d’anàlisi,  reflexió  i  investigació,  serveix  tant  per  orientar 
l’alumnat com el professorat.

El professor/a ha de delimitar quins són els objectius als 
quals  pot  arribar  l’alumne  per  poder  proposar 
aprenentatges.  És  l’eina  que  ha  de  servir  perquè  tot 
l’alumnat sàpiga on és, perquè aprenguin a conèixer-se i a 
objectivar  el  valor del  seu treball.  Serveix per reajustar i 
repensar els mecanismes d’ensenyar i aprendre.

Avaluació sumativa

Tindria  com a  finalitat  el  control  i  l’acreditació  social  de 
l’alumnat.  Es  realitza  en  finalitzar  un  procés.  És  la 
conseqüència  en  part  de  l’avaluació  formativa  que  ha 
seguit  els  processos  d’ensenyament-  aprenentatge  dels 
alumnes.

Aquests tres tipus d’avaluació  clarament diferenciats, a la pràctica tenen tots tres 
una  funció  que  els  és  comuna:  són reguladors  de  processos.  L’avaluació  inicial 
permet  una  regulació  proactiva;  l’avaluació  formativa  fa  possible  una  regulació 
interactiva,  integrada  en  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge;  i  l’avaluació 
sumativa,  com a instrument de regulació  retroactiva per a la possible correcció i 
millora d’aquest procés, observant que també pot ser reguladora proactiva, és a dir 
acomplir funcions d’inicial per a un nou procés educatiu.

Vista des de la perspectiva de reguladora de processos, sempre podem afirmar que 
l’avaluació  és  dinàmica  i  subjecta  a  contínues  modificacions,  concepció  ben 
allunyada de l’avaluació estàtica que pressuposa encasellaments i tanca portes a la 
superació d’obstacles.

9 Vegeu l’apartat 2.1,  quan parlem del concepte actualitzat d’avaluació
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2.3 ELS AGENTS DE L’AVALUACIÓ

La tasca del professor/a en aquest punt serà la de donar informacions orientatives a 
l’alumne/a perquè aprengui a autoavaluar-se amb responsabilitat i serietat i l’ajudarà 
en la  presa de decisions.  Pensem que com més autònom és un alumne/a,  més 
motivat estarà per a l’aprenentatge. És a dir que l’alumne/a abandona el seu paper 
passiu  en  el  procés  avaluatiu  i  juntament  amb  el  professor/a  participa   i  es 
compromet a introduir  esforços personals, dedicació, etc., per tal de millorar i  anar 
avançant.

Un altre element a tenir en compte en els processos d’avaluació i que repercuteix en 
el progrés o el retrocés de l’alumne és la influència que exerceix  el grup-classe en 
aspectes acadèmics i socials.   

Caldrà buscar fórmules pràctiques i funcionals a fi que l’alumne/a pugui portar un 
autocontrol  dels  seus  avenços  i  de  la  seva  evolució.  Alguns  aspectes  que 
considerem importants en l’autoavaluació són: 

• realització de tasques individuals

• qualitat de les tasques

• esforç traduït en temps i la seva equiparació en els resultats

• condicions d’estudi

• nivell de consultes

• avaluacions del professorat 

• avaluacions del grup-classe
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3 AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT

3.1 REFLEXIONS INICIALS

Abans  de  parlar  de  l’avaluació  de  l’alumnat  nouvingut,  primer  ens  hauríem  de 
preguntar  què  avaluem  de  l’alumnat  en  general   i  com  els  avaluem.  Aquestes 
reflexions podrien portar-nos molt  lluny,  ja  que s’evidencia que estem davant  un 
tema  complex.  Constatem  que  la  manca  de  circulació  dels  darrers  corrents 
pedagògics sobre l’avaluació i  el  tipus de debat  que es realitza en  el  si  de les 
escoles secundàries està centrat exclusivament en aspectes normatius, de promoció 
a final de curs..., la qual cosa impedeix un debat amb profunditat.

Podem afirmar que l’avaluació encara es duu a terme en uns moments puntuals al 
llarg  del  curs,  que  està  basada  en  unes  proves  escrites  i  en  unes  valoracions 
qualitatives  i  numèriques.  Podem  concloure  de  forma  ràpida  que  el  concepte 
d’avaluació escolar és el mateix l’any 2004 que fa 20, 30, 40 anys, tot i que amb 
alguns matisos (frases, més proves, inclusió d’aspectes col·laterals, valoracions de 
dossiers, actituds centrades amb el treball...). Però, sobretot, l’avaluació està basada 
en conceptes que els alumnes han estudiat, en conceptes explicats a classe, en 
conceptes  que ja  haurien d’estar  apresos...  I  es  completa  la  valoració  final  amb 
aspectes  actitudinals.

Si  basem l’avaluació  en els  mateixos  continguts  que l’alumnat  autòcton,  com hi 
encaixa l’alumne/a nouvingut que no domina els mecanismes lingüístics, formals? 
Amb quines dades ens basem per emetre una valoració, que tot sovint es resol amb 
un insuficient?

La qüestió que se’ns planteja “Hem d’avaluar aquests alumnes durant els primers 
cursos  d’estada  al  nostre  país  amb  els  mateixos  paràmetres  que  avaluem  els  
alumnes escolaritzats aquí?” hauria de tenir una resposta òbvia, però la realitat és 
una altra.

És evident  que l’alumnat nouvingut  necessita  un temps aproximat,  com a mínim 
d’un any,  en situació d’immersió (el sistema educatiu holandès estableix una etapa 
de dos anys) per començar a desenvolupar i aplicar adequadament els mecanismes 
mentals, socials, que li permetin un rendiment i un aprenentatge satisfactori. Quan 
hem de valorar-lo, però, ens atrevim a emetre una valoració negativa o no n’emetem 
cap.

No tenim dades  explícites  sobre  la  incidència  específica  del  fracàs  acadèmic  al 
nostre país en la població d’origen estranger, però no cal filar prim per intuir a simple 
vista que, donades les circumstàncies abans esmentades,  aquest fracàs és tota una 
realitat en l’etapa secundària per a aquells alumnes nouvinguts. Fonts consultades10 

ens  indiquen  que  el  creixement  del  volum de  l’alumnat  adscrit  a  Programes  de 
Garantia  Social  dóna fe  d’un fracàs  escolar  en el  nivell  de  l’ESO.  Des del  curs 
1997/98, la proporció estrangers/espanyols és més gran a Garantia Social que al 

10 Informe La Caixa, “Immigració, escola i mercat de treball” (2003)
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Batxillerat i  la Formació Professional, la qual cosa vol dir que l’índex de fracàs a 
l’etapa secundària és més gran per als immigrants.

Des  de la  nostra  experiència  professional  hem observat  algunes  paradoxes:  els 
resultats  que s’emeten des de les aules d’acollida o des dels TAE d’aquest alumnat 
són més positius que els que s’emeten a la resta d’àrees. Els alumnes poden arribar 
a final de trimestre amb una valoració positiva en el treball de llengua catalana i amb 
una  valoració  d’insuficient  en  la  resta  de  matèries,  fins  i  tot  els  alumnes 
hispanoparlants en l’àrea de llengua castellana.

Si la llengua vehicula totes les àrees, ens preguntem per què encara no s’ha regulat 
de forma oficial un tipus d’avaluació ponderada per a totes les altres àrees, i només 
s’ha  fet  de  l’àrea  de  llengua  catalana.  Valorem  un  alumne  que  no  domina  els 
mecanismes  lingüístics  de  la  mateixa  manera  que  avaluem  els  que  sí  que  els 
dominen. Fins i tot l’alumnat  nouvingut de segon  any als nostres centres poden 
arribar a aprovar al final de curs tot sovint la llengua catalana –el vehicle lingüístic de 
la resta de les matèries- i suspendre totes les altres matèries.

És  a  partir  del  domini  de  la  llengua  que  aquest  alumnat  pot  incorporar-se  amb 
normalitat  a  l’aula  ordinària  i  com  acabem  d’exposar  els  progressos  no  seran 
immediats. Tot i això percebem que des de l’àrea de llengua catalana la valoració 
dels progressos és notable, la qual cosa porta a preguntar-nos si d’alguna forma 
inconscient s’apliquen mecanismes compensatoris perquè es preveu que en la resta 
d’àrees no se’ls valorarà o se’ls valorarà negativament. O potser pel fet de tenir-los 
més hores en alguns casos es tenen en compte factors de caire més personal que 
en  altres  àrees  es  passen  per  alt...  O  potser  per  què  hi  ha  uns  mecanismes 
emocionals que poden portar a una valoració més positiva... No és fàcil donar una 
resposta exacta. J.A. Jordán afirma que està comprovat que “les valoracions i les 
aprovacions  de  qualsevol  mena  estimulen  aquests  alumnes  a  implicar-se  amb 
interès  en  les  activitats  escolars  i  a  tenir  un  rendiment  més  alt  per  tal  de  no  
defraudar el professor/a que, encara que sigui de manera indirecta, els ha dipositat  
la confiança”11 

També hem observat que la variable temps d’estada a l’aula condiciona la valoració 
que  en  fa  el  professorat.  A  més  temps  d’estada  a  l’aula,  més  possibilitat  de 
coneixement de l’alumnat i de la seva circumstància personal i acadèmica, per la 
qual  cosa  el  professorat  s’implica  més  en  el  procés  d’aprenentatge  i  en 
conseqüència també en l’avaluació de l’alumnat, cosa que afavorirà en general a 
emetre una avaluació més positiva.

Efectivament, els mateixos alumnes actuen davant aquesta valoració més positiva 
de forma diferent,  o se senten motivats cap a l’aprenentatge de la llengua o els més 
espavilats  es  plantegen  si  la  llengua  és  una  matèria  de  segona,  ja  que  el  que 
suspenen  és  el  que  realment  costa,  és  a  dir,  les  matemàtiques,  la  física,  la 

11 Jordán, J.A. (1998) Multiculturalisme i educació. Proa, Barcelona
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tecnologia, etc. Fins i tot la resta del professorat pot pensar que en l’àrea de llengua 
catalana per poc que facin aproven...

Segurament que una implicació més directa de tota la comunitat educativa afavoriria 
la bona acollida de l’alumnat, en el sentit que es valoraria el seu progrés tant des del 
punt de vista social com pel que fa a l’aprenentatge. És cert que s’acull l’alumnat 
nouvingut des del centre però sobretot  des de les aules d’acollida, en les quals el 

treball de comprensió i expressió lingüística és fonamental, però no l’únic. A l’aula 
d’acollida, es treballaran amb cura tots els aspectes personals, emocionals, afectius 
de l’alumnat que l’ajudin en la nova situació i en la progressiva  adaptació positiva al 
centre, als companys, a l’aula ordinària, etc.

Aquest procés que es realitza des de les aules d’acollida hauria d’anar acompanyat 
d’una implicació directa de la resta de la comunitat educativa i de forma especial de 
la resta de professorat que també acull  el  nou alumnat des del primer dia a les 
classes corresponents. L’avaluació pren una part molt activa en aquesta implicació 
del professorat, ja que la valoració que en faci pot ser decisiva per al futur immediat 
del nou alumne/a. 

El professorat i el tutor/a  d’aula haurien de poder emetre periòdicament, tal com ho 
fan amb cadascun de la resta d’alumnes, una informació dels avenços de l’alumne, 
de les capacitats,  de les actituds, etc.  El  fet tan nou que suposa l’arribada a les 
nostres aules dels nous alumnes, en alguns centres de forma massiva, ha sorprès 
els centres i no s’han creat els  mecanismes i els materials adequats per encaixar de 
forma coherent i racional la nova situació. Des del treball diari del professorat, de 
vegades s’ha adoptat mesures imaginatives per resoldre els interrogants, però en 
molts  casos s’ha optat  per  la  invisibilitat  del  problema.  Cada vegada més,  però, 
s’està generalitzant entre els docents la necessitat de donar una sortida racional i 
pedagògica adequada a la promoció del nou alumnat.

Pel que fa als temes d’avaluació, a l’espera de normatives i criteris clars, en molts 
casos s’ha optat per deixar un compàs d’espera del primer any del nou alumne/a i 
emetre   un  insuficient  com a  nota  final.  Aquest  insuficient  té  un  valor  totalment 
diferent d’aquell que és el resultat d’una baixa competència en la matèria; el valor 
que el professorat  atorga a aquest insuficient és el de neutralitat, és a dir, “com que 
l’alumne/a no ha arribat als mínims” no es disposa d’una normativa clara de com 
avaluar-lo i  tampoc d’instruments informàtics adaptats  a aquesta nova realitat,  la 
qualificació que se’ls atorga és d’Insuficient. 

L’alumne/a davant el primer butlletí de notes ja s’adona que li serà molt difícil arribar 
als mínims exigits; sovint tot i l’esforç el fracàs es repeteix i la sensació de desànim 
pot produir,  i produeix, una gran varietat de comportaments que arribat el moment 
valorarem  com  a  negatius  en  les  nostres  reunions  d’equip  docent.  Aquests 
comportaments van des del mínim esforç i la passivitat absoluta, l’automarginació 
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davant els companys, la classe i en general del centre, l’absentisme més o menys 
sovintejat, o la rebel.lió i l’agressivitat en major o menor grau.

Reprenent  el  fil  de  l’insuficient,  en  un  sentit  suposadament  objectiu,  els  nous 
alumnes  no saben el  que saben els altres,  però tampoc no ens preguntem  què 
saben de diferent que no sàpiguen els altres. Tampoc no ens hem preguntat si des 
del punt en què van iniciar la seva formació pels nostres centres fins al moment de 
l’emissió d’una avaluació hi ha hagut un progrés, per mínim que sigui. Tampoc no 
ens hem preguntat si la seva actitud, sovint inhibida o sovint rebel, no respon  en 
major o menor grau a les crisis pròpies d’aquell que no troba el seu lloc en la nova 
societat.
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3.2 AVALUAR DES DE LA DIVERSITAT

Tradicionalment,  des  d’una  perspectiva  social  jerarquitzada,   (ensenyament 
secundari per als qui hi tenien accés) l’avaluació era el filtre homogeneïtzador: qui 
“servia”  aprovava,  els  altres  no.  L’avaluació  tenia  una  càrrega  important  de 
competitivitat.  La competitivitat  es donava entre iguals que ja havien passat  pels 
sedassos econòmics, culturals, personals, etc. L’accés als estudis secundaris estava 
a l’abast dels pocs que hi havien arribat.

En  l’imaginari de bona part del professorat actual actiu continua vigent el model de 
professorat  que   gestionava  aquells  ensenyaments  secundaris,  però  els  canvis 
globals dels darrers anys fan necessaris nous ajustaments en la institució escolar.

En una perspectiva més democràtica, ja no es tracta de discriminar els qui no tenen 
aptituds dels qui no en tenen, sinó que en ser molt diversos els punts de partida 
individuals  de  l’alumnat  i  ser  obligatori  l’accés  a  l’ensenyament  per  a  tota  la 
ciutadania fins als setze anys, l’avaluació pren unes dimensions totalment diferents 
de les dels models anteriors, cosa que comportaria un canvi de mentalitat  en els 
professionals  de  l’educació   i  una  disponibilitat  de  recursos,  eines  i  estratègies 
efectives  que de moment no s’han fet extensibles a tot el professorat. 

L’avaluació des d’una perspectiva més d’acord amb la globalitat representada en els 
nostres centres pel nou alumnat, hauria de realitzar-se en funció de les possibilitats 
reals de l’alumne/a. L’avaluació hauria de ser una autèntica avaluació en i  de la 
diversitat.

Si, a més, tenim en compte la realitat actual, hem d’afirmar que la multiculturalitat és 
un fet, per la qual cosa el desenvolupament i l’aplicació progressiva de l’educació 
intercultural és una obligació indefugible, ja que els grups diversos s’incorporen junts 
a la nostra societat, i junts s’hauran d’educar, ja que la interculturalitat constitueix la 
base de la societat futura.

Aquest  discurs és coherent  amb un nou enfocament de l’avaluació escolar,  més 
pendent dels processos que dels resultats finals, més pendent de l’acompanyament 
de l’alumnat en l’assoliment de fites, que  a centrar-nos  exclusivament a donar uns 
barems, uns rànquings, etc.

Pressuposa un enfocament  molt  menys competitiu  de l’actual  perquè el  punt  de 
partida és molt divers i el punt d’arribada no pot ser el mateix per a tots i totes. En 
bona lògica, els paràmetres homogenis amb què estàvem acostumats, en el cas que 
ens ocupa ja no ens serveixen. No podem aplicar els mateixos criteris a l’alumnat 
nouvingut que als alumnes autòctons12. Tot i que són reflexions força raonades pel 
conjunt del professorat, la realitat ens revela que la major part d’alumnat nouvingut 
suspèn totes les matèries durant el primer any d’estada entre nosaltres i tot sovint 
durant el segon any. La major part no arriben aconsegueixen el diploma de l’ESO13. 
12 Parlem d’autòctons quan ens referim a l’alumnat que ha realitzat la seva escolaritat a Catalunya, independentment de 
l’origen familiar.
13 Vegeu resultats recollida de dades sobre l’estudi de la nova immigració escolar a l’IES Jaume I de Salou (1999-2005)
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L’alumne divers l’hauríem d’avaluar en funció d’ell mateix, del seu progrés, no només 
en funció del progrés mitjà de la classe. Per poder actuar així, haurem d’introduir als 
centres  una  nova  cultura  avaluativa   basada  en  la  cooperació  i  no  en  la 
competitivitat.

En les darreres dècades, la cultura pedagògica de la reforma ha estat contestada 
frontalment per bona part del col·lectiu d’ensenyants de secundària. Els motius han 
estat en part perquè no s’han explicat les coses convenientment i en part perquè no 
s’han donat eines  eficaces per tal que la teoria de la reforma quant a avaluació, en 
aquest cas, es traslladi a la pràctica. Resumint, a la secundària, els paràmetres en 
què ens  hem de moure són  els  tradicionals:  juntes  d’avaluació   mecàniques,  el 
mateix programa Win-sec no admet diversitat en les notes finals, les categories del 
suficient,  insuficient,  els  exàmens  o  proves  escrites  necessaris  per  posteriors 
revisions de l’administració en alguns casos o de les famílies en altres... En canvi, 
les orientacions didàctiques al voltant de l’avaluació estan en una línia més flexible i 
oberta. En els casos de l’alumnat amb ACI encara es fa més evident que un aprovat 
o un diplomat en ESO pot provocar les crítiques més irades del col·lectiu d’alumnes 
o de pares, per circumstàncies suposadament discriminatòries. Caldria preguntar-
nos si la discriminació no estaria en negar el títol a l’alumne/a que ha demostrat unes 
actituds  positives,  un  esforç  notable  en  l’àmbit  acadèmic,  malgrat  els  dèficits 
estructurals de la mateixa persona per raons diverses.
 
Si aquests dèficits ho són  pel  fet de pertànyer a una altra cultura i  a una altra 
llengua, hem de continuar permetent  que siguin el gran obstacle en la promoció 
acadèmica i laboral d’aquests alumnes?

A les autoritats acadèmiques els correspon elaborar una normativa clara sobre la 
promoció i l’avaluació final de l’alumnat nouvingut. Als professionals que hi dediquem 
l’atenció  en la  millora  de les  nostres  aules  ens  correspon també reflexionar-hi  i 
proposar solucions per començar a encarar aquestes qüestions de forma racional 
des de l’observació i la pràctica diària. 

En aquest intent presentem unes  propostes d’acció avaluadora inspirades en part 
per l’experiència de primera mà, per la reflexió teòrica i pels resultats de l’estudi de 
camp.
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3.3 CIRCUMSTÀNCIES  ACADÈMIQUES,  PERSONALS  I 
SOCIALS DE L’ALUMNAT ADOLESCENT EN EL MOMENT 
D’ARRIBADA

A  l’hora  d’abordar  les  nostres  intervencions  a  classe  amb  l’alumnat  nouvingut, 
hauríem de conèixer les circumstàncies personals i escolars de l’alumne per tal de 
desenvolupar estratègies favorables a un bon aprenentatge escolar i social.

Jaume  Funes  en  l’article  Immigració  estrangera  a  Espanya  estudia  les 
circumstàncies amb què arriben els adolescents nouvinguts al país d’acollida:

• Baixa competència  lingüística,  cosa que comporta  incomunicació  amb els 
altres nois i noies a més del handicap escolar. 

• És possible que la llengua d’escolarització del seu país d’origen no coincidís 
amb  la  materna  (francès  i  àrab,  bereber  i  àrab,  ucraïnès  i  rus,  wolof  i 
francès...).

• Desfasament escolar probable en relació a l’edat cronològica.

• Desconeixement del  seu nivell  escolar actual en relació a la seva història 
acadèmica.

• Immersos psicològicament en el  conjunt de tensions derivades del procés 
migratori:

o En fase de desarrelament social més o menys acusat (dol immigrant)

o En fase de desorientació personal: han de trobar sentit a ells mateixos 
en aquesta situació sobrevinguda.

o En fase de resoldre els conflictes entre allò que han deixat i el món 
modern de les nostres societats. Entre  els seus somnis i la realitat en 
què s’han trobat.

o En fase de descoberta d’una nova situació, social, afectiva, escolar, 
etc.

Es  troben  en  un  entorn  d’adolescència  molt  diferent  al  del  seu  país,  on 
l’adolescència com a tal no existeix o és extremadament curta.14 En una possible 
situació familiar  inestable.  Amb una història  acadèmica anterior  plena d’èxits,  de 
fracassos o senzillament normal.15

Totes  les  informacions  referides  a  les  circumstàncies  dels  nous  alumnes  seran 
transmeses  pels  agents  que  pertoqui  en  cada  cas  (orientació  psicopedagògica, 
tutors/es de l’aula d’acollida, tutories, etc.) i es vehicularan a través de les reunions 
docents.

14 Jaume Funes (2004) “Immigració estrangera a Espanya. Els reptes educatius.” La Caixa. Estudis socials. L’autor recull  les 
relacions migració/ adolescència en diversos treballs i articles.
15 Pocs alumnes aporten informació pedagògica del país d’origen. Pot dependre de factors diversos: familiars, titularitat de 
l’escola anterior, del país, etc.
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3.4 LES  EXPLORACIONS  INICIALS.  TASQUES  EN  ELS 
DIVERSOS ÀMBITS DE LA INSTITUCIÓ EDUCATIVA.

L’avaluació  inicial  té  com  a  objectius  saber  què  sap  (conceptes)  l’alumne/a 
nouvingut, quines capacitats té per seguir l’aprenentatge (habilitats, recursos),  i com 
se sent en relació a la nova situació.

Caldria fer-los  un bon diagnòstic des del departament de Psicopedagogia centrat en 
les  capacitats  cognitives,  en  les  relacions  lògiques,  en   la  seva  comprensió  de 
l’espai, etc. Naturalment el desconeixement lingüístic serà un obstacle important per 
poder  obtenir  aquestes  informacions i  per  altra  banda també pot  representar  un 
obstacle  en  el  sentit  que  ens  podem  confondre  en  les  nostres  apreciacions  i 
conseqüentment no aconduir adequadament l’alumne/a, per exemple quan valorem 
certes  actituds  com  a  incapacitats  personals,  quan  en  realitat  són  producte 
d’inseguretat o timidesa inicial davant unes situacions noves i  desconegudes. Els 
resultats  de les entrevistes o altres proves realitzades en el  període de primera 
acollida de l’alumne/a per part del departament de Psicopedagogia del centre i de les 
tutories de les aules d’acollida haurien de vehicular-se de forma àgil en les reunions 
d’equip docent i de tutors de classe ordinària.

Els  departaments  didàctics  haurien  de  confegir  uns  models  de  prova  inicial  on 
l’alumne/a nou pogués  expressar els coneixements previs de tipus general de la 
seva matèria. Pensem que aquestes proves haurien de treballar  els conceptes i les 
habilitats  mitjançant  icones,  símbols,  dibuixos,  imatges,  etc.  i  si  fos  possible 
formulades amb l’idioma propi de l’alumne/a nou. 

En les primeres intervencions a classe amb els alumnes nouvinguts, el professorat i 
els tutors haurien d’establir ponts entre la cultura que han deixat   i el país d’acollida. 
A  tall d’exemple proposem un seguit d’actuacions que poden ajudar, per una banda, 
a conèixer el nou alumne/a, les seves circumstàncies i la seva situació anterior i per 
l’altra  l’ajudaran a fiançar-se en la nova situació:

- Els demanarem que portin quaderns, treballs, etc. de l’escola anterior.

- Que situïn el seu país d’origen en mapes, la seva ciutat, la ciutat dels avis, 
etc.

- Que escriguin el seu alfabet.

 - Que dibuixin el carrer d’abans o la casa on vivien i el carrer o la casa d’ara.

- Que facin estimacions numèriques del nombre d’habitants de la ciutat o del 
poble o del país i que estableixin comparacions, etc.

- Descobrir les seves afeccions del seu país d’origen. 

Ens interessa descobrir tot allò que ens serveixi per saber què saben, quin és el seu 
món d’interessos i  com viuen el  canvi de situació. Aquesta informació ens obrirà 
camins com a docents per poder ajudar-los i a expressar-los que estem interessats 
pels seus estudis però també per la seva persona.
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4 APROXIMACIÓ  A L’OPINIÓ D’UNA MOSTRA DEL 
PROFESSORAT  SOBRE  L’AVALUACIÓ  DE 
L’ALUMNAT  NOUVINGUT  A  SECUNDÀRIA. 
(TREBALL DE CAMP)

En aquest punt hem volgut recollir l’opinió d’una mostra de la població docent sobre 
l’avaluació de l’alumnat  nouvingut.  Hem plantejat  una enquesta que d’una forma 
aproximativa  recollia   dades  sobre  una  qüestió  plantejada:  “Quan  avaluaré 
l’alumnat nouvingut de l’aula tindré en compte...”.

El mètode que hem seguit  per a dur a terme aquesta investigació és el  mètode 
científic,  entès  com  el  procediment  mitjançant  el  qual  podem  aconseguir  un 
coneixement objectiu de la realitat. Aquest mètode es caracteritza perquè es tracta 
d’un procés en espiral en què qualsevol resultat obre noves perspectives i fins i tot 
pot generar noves investigacions.

D’aquest mètode en el nostre estudi seguirem tres nivells bàsics:

Nivell teoricoconceptual

És el que recull tot el relacionat amb el 
marc teòric referencial. És a dir, recull la 
fase del plantejament del  problema i  la 
formulació  de  la  hipòtesi  de  la 
investigació,  per  tant  inclou  la 
bibliografia, les experiències i l’exposició 
del tema objecte d’investigació.

Nivell tecnicometodològic
En  el  qual  hem  decidit  la  metodologia 
d’investigació,  les  tècniques,  els 
instruments  de  recollida  de  dades... 
segons les exigències de la investigació.

Nivell estadisticoanalític
Després  de  la  recollida  de  dades,  en 
farem  el  tractament  estadístic  i 
n’extraurem les conclusions
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4.1 DISSENY DE L’ESTUDI

4.1.1 Descripció del problema d’investigació

Davant la nova realitat social fortament marcada pel fenomen de la immigració, cal 
que hi hagi un replantejamet dels sistemes educatius per poder assumir les noves 
circumstàncies que es presenten i adaptar-se i donar resposta a les necessitats i a 
les problemàtiques que es puguin generar.

El tema que plantegem en aquest apartat és com afronta el professorat de l’aula 
ordinària l’avaluació de l’alumnat nouvingut, perquè ens adonem que hi ha una certa 
confusió a l’hora de tractar-lo i volem plantejar la possibilitat d’oferir alguna solució 
efectiva.

a) És constata en els nostres centres l’existència d’alumnat nouvingut i tot el 
conjunt  d’interrogants  que  suposa  en  moltes  ocasions:  problemes  en  el 
desenvolupament  adequat  del  procés  d’ensenyament-aprenentatge, 
dificultats  a  l’hora  d’afrontar  determinats  aprenentatges,  integració  social 
d’aquests  alumnes,  acceptació  per  part  de  la  resta,  etc.  Una  altra 
problemàtica  que  s’hi  afegeix  és  l’avaluació  i  la  posterior  promoció  de 
l’alumnat nouvingut en la qual el docent hi té una part d’implicació molt gran. 

b) El professorat no té, en general, una preparació específica i  adequada en 
matèria intercultural per poder atendre la diversitat. Moltes vegades és difícil 
fer operatives les seves peticions per poder afrontar la diversitat cultural a 
l’aula.  

c) En matèria d’avaluació no hi ha uns criteris clars de com s’ha de fer front a 
l’avaluació d’aquest alumnat a l’aula ordinària. Tampoc no hi ha criteris clars 
sobre quin ha de ser el seguiment del seu progrés.

d) Actualment  el  sistema  educatiu  no  ofereix  alternatives  per  a  admetre 
valoracions  especials  per  a  recollir  l’evolució  acadèmica  i  social  d’aquest 
alumnat.

Per tant podem resumir el plantejament del problema, objecte del nostre treball,  en 
dos punt claus:

- Dins un context d’escola diversa, l’avaluació de l’alumnat 
nouvingut cal que sigui reconsiderada pel propi professorat.

- L’avaluació de l’alumnat nouvingut ha de dur-se a terme 
sota uns paràmetres diferents dels formulats fins ara.
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4.1.2 Objectius

Cal conèixer, per endavant, què pensa el professorat sobre l’avaluació de l’alumnat 
nouvingut al centre. És a dir, quines són les idees, actituds i aptituds del professorat 
davant d’aquesta qüestió, ja que, en general, són les actituds del professorat les que 
influeixen de forma clau en el  rendiment acadèmic d’aquest alumnat,  entre altres 
coses.

Per tant els objectius bàsics d’aquesta part del nostre treball són: 

• Conèixer  les  opinions  generalitzades  d’una  mostra  del  professorat  de 
secundària sobre els plantejaments que suposa l’avaluació de l’alumnat 
nouvingut.

•  Saber si el professorat té en compte la condició de nouvingut d’algun 
dels seus alumnes.

• Conèixer les actituds que acompanyen el professorat quan ha d’afrontar 
l’avaluació de l’alumnat nouvingut.

• Detectar  les  eines  de  què  disposa  el  professorat  per  a  avaluar  els 
nouvinguts.

• Aportar, per part nostra, una pauta d’observació per facilitar l’observació 
de l’alumnat nouvingut perquè es valori el seu progrés acadèmic i social. 
És a dir,  que ha de servir  al  professorat  de l’aula ordinària  per fer  el 
seguiment del nou alumne. 

4.1.3 Formulació d’hipòtesis. Estudi de variables

Les hipòtesis d’investigació que plantejarem en aquest apartat del nostre treball són 
les següents:

• La  manca  d’orientacions  del  docent  a  l’hora  d’emetre  valoracions 
sobre  el  progrés  obstaculitza  la  promoció  acadèmica  de  l’alumnat 
nouvingut.

• L’avaluació  diferenciada  de  l’alumnat  nouvingut  demana  de  nous 
instruments (i metodologies) per fer-hi front.

Les variables  independents que es relacionen amb les hipòtesis plantejades són:

a) Un primer grup que fa referència als centres docents d’on hem recollit 
les respostes del professorat: IES Puigvert de Barcelona, IES   de 
Ripollet, IES Vedruna- Els Àngels del barri del Raval de Barcelona, 
IES Pons Icart de Tarragona, IES Jaume I de Salou, IES de l’Ebre i 
IES  Joaquim Bau de Tortosa.  
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b) I  un  segon  grup   que  es  refereix  als  departaments  didàctics  dels 
instituts citats.

Pel  que fa  a  les  variables  dependents,  consten de dues parts:  la  primera recull 
aquells aspectes que fan referència a la recollida d’informació a partir de l’observació 
de l’alumne/a, i la segona part contempla el que pensa el professorat sobre alguns 
temes recurrents en l’avaluació. 

En una fase prèvia vàrem recollir les variables següents:

Quan  avaluaré  l’alumnat  nouvingut  tindré  en 
compte...

• El grau de comprensió i expressió oral i escrita
• L’actitud, més en el fet que treballi que en el fet que el treball sigui correcte
• Que  per  la  seva  condició  de  nouvingut  no  el  suspendré,  a  no  ser  que 

demostri una actitud molt negativa
• El grau d’assoliment  dels  continguts adaptats relacionats amb la  matèria 

que imparteixo i expressar-los en català en el cas d’altres matèries
• El grau de  participació activa al grup classe i la seva implicació
• Que porti el material específic que se li ha donat per treballar a classe
• Que  porti  el  material  especial  de  casa  quan  se  li  demana  (mapes, 

fotografies...)
• Que presenti la feina  en un  quadern de treball de forma ordenada i amb 

claredat 
• La seva bona actitud davant l’aprenentatge
• Interès en l’aprenentatge de la llengua oral
• El seu punt de partida per ajustar i modificar els continguts de la meva àrea
• Els resultats de les diverses proves adaptades als continguts treballats. 
• Que l’avaluació m’ha de servir tant per conèixer les seves dificultats com els 

seus progressos
• Només l’avaluació en els aspectes conceptuals i en les capacitats cognitives
• Diferents tipus d’instruments (controls, deures, pautes d’observació, nivell de 

participació de l’alumnat...)
• El procés d’aprenentatge al llarg del període d’avaluació
• Només les proves periòdiques (controls i prova final)
• Que les pautes d’observació de l’alumne són una eina clau per valorar el 

progrés i les dificultats de l’alumne    
• Pautes observació són eina clau per valorar el seu nivell, per estimular-los en 

l’aprenentatge lingüístic
• L’acompliment de les tasques encomanades a classe i a casa
• El seu esforç per millorar l’aprenentatge
• El  seu  interès  a  utilitzar  materials  de  consulta  (llibres,  mapes, 

diccionaris,xarxa.etc.)
• Comprendre el  sentit  global  d’una narració,  encara que no conegui  tot  el 

vocabulari
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• La seva capacitat  lògica per relacionar el  que sap (llengua,continguts,etc) 
amb el que és nou (nova llengua, nous continguts,etc.

• Valorar  respostes a  preguntes senzilles obertes i/o  tancades relacionades 
amb els continguts treballats durant el període de temps que s’avalua

• L’ús de la llengua catalana com a llengua del centre
• De forma negativa que l’alumne mostri poca iniciativa, excusant-se en la seva 

condició de  nouvingut
• De forma negativa la seva passivitat a l’hora de posar-se a treballar
• La seva receptivitat als nostres comentaris: que modifiqui, que corrigeixi en 

funció del que li diem entorn un exercici, un treball, etc.
• El seu interès a fer-se entendre pel professor, tot i la seva baixa competència 

lingüística
• Aprovar-lo sistemàticament
• Nota orientativa tenint en compte l’actitud
• Sense nota i amb frases segons l’evolució lingüística.
• Inicial, autoavaluació, progrés i final.
• Butlletins: han de constar-hi les àrees al complet?

Un cop sistematitzades es poden resumir en aquestes idees més generals:

• L’actitud  que  adoptarà  el  docent  davant  l’avaluació  de  l’alumnat 
nouvingut.

• La predisposició vers l’aprenentatge de l’alumne nouvingut
• La condició de nouvingut
• Utilització de diversos instruments d’avaluació
• L’adaptació de materials curriculars
• L’avaluació dels processos d’aprenentatge

El control  de les dades de les variables es realitzarà mitjançant una selecció de 
valors de la variable, amb la finalitat que no es manipulin ni dispersin dades. Per 
aquest motiu hem estat nosaltres que ens hem posat en contacte directe amb els 
centres  implicats  per  donar  l’explicació  oportuna  sobre  els  objectius  de  la 
investigació,  les  respostes  al  qüestionari,  etc.  Amb això  hem aconseguit  que  el 
docent dediqués més atenció al qüestionari, i així eliminàvem variables estranyes 
que augmentaven la possibilitat d’obtenir dades errònies.  Hem intentat passar el 
qüestionari a principi de curs per poder aplicar la pauta resultant del nostre treball 
abans que s’acabi el curs.

Ja hem apuntat que la selecció de centres va ser aleatòria, no responia a cap criteri 
pedagògic  o  organitzatiu.  Tampoc  no  hem  seguit  el  criteri  de  zona,  ja  que 
considerem que la immigració afecta tots els centres de Catalunya. Les diferències 
poden venir donades per la procedència de l’immigrant, en tot cas.

Hem passat les enquestes a un total de 300 professors i hem rebut resposta d’un 
47% del professorat dels instituts escollits. Dels centres de Salou i de Ripollet, hi ha 
hagut un 80 % de participació, de la resta la participació no ha estat gaire alta. De 
tota manera ens vam adonar que la quantitat de professorat no condiciona gens el 

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

67



L’avaluació de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària

resultat  de les valoracions de les enquestes, ja que en general  les opinions que 
genera  l’acolliment  de  l’alumnat  nouvingut  són  força  homogènies  en  el  si  dels 
centres.

4.1.4 Disseny de l’enquesta

A l’hora de dissenyar el qüestionari, vam partir de la base que el professorat que es 
troba en contacte amb l’alumnat nouvingut no té prou eines  ni criteris per poder 
avaluar-lo, la qual cosa provoca respostes diverses per part del professorat. Per tant, 
en elaborar els ítems vam preguntar-nos què havia de fer l’alumne nouvingut perquè 
pogués aprovar. La resposta va recollir tot un conjunt d’ítems que feien referència 
més a les actituds que als continguts, ja que el punt de partida d’aquest alumnat a 
l’IES és en conjunt molt divers. El que volíem era que poguessin ser avaluats encara 
que els seus progressos no fossin els mateixos que la resta d’alumnat. En general, 
la proposta d’ítems havia de recollir tot allò que nosaltres consideràvem de pes per 
poder valorar-lo.

Així, doncs, vam elaborar un model d’enquesta força tancat. Vam recollir tot allò que 
per a nosaltres és imprescindible per poder avaluar aquest alumnat i vam proposar 
vint-i-quatre ítems, producte de les nostres reflexions, que calia valorar a partir del 
barem

Important /  poc important  / gens important

Probablement  molts  ítems  poden  aplicar-se  a  qualsevol  alumne  en  qualsevol 
moment, però la frase que encapçala la graella especifica que l’enquesta es dirigeix 
concretament  a  l’alumnat  nouvingut.  Per  tant  cada  ítem ha  de  formular-se  amb 
l’encapçalament de l’enquesta:

Quan avaluaré l’alumnat nouvingut, tindré en compte...

Hem procurat que els ítems no donessin peu a altres interpretacions. La major part 
dels ítems tenen un component de molt important,  és a dir que la resposta gens 
important en aquests ítems comporta que aquest alumnat ha d’estar al mateix nivell 
de continguts que la resta d’alumnat del centre. Hi ha un petit nombre d’ítems que si 
es consideren molt importants  reflecteixen que el professorat no fa cap tractament 
especial per la diversitat, la qual cosa també ens semblava que havia de quedar 
recollida. També donem la possibilitat oberta de comentar els ítems per ampliar-los, 
aclarir-los,  al  darrera  del  full,  en  un  apartat  que  reculli  noves  aportacions  o 
modificacions d’algun ítem.

Pel que fa als criteris d’agrupament d’ítems, hem considerat dos apartats, que hem 
separat amb una línia divisòria. La primera part recull aspectes actitudinals, és a dir, 
sobre la participació activa de l’alumnat nouvingut: com s’adapta, l’actitud envers els 
altres,  la  voluntat  d’expressar-se  en  català,  de  relacionar-se...  La  segona  part 
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reflecteix el paper del professorat en l’avaluació dels nouvinguts: la recollida de la 
informació, què es valorarà, quan es valorarà o com es valorarà.
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IES 
DEPARTAMENT
Quan parlem de l’avaluació de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària, no podem evitar 
de pensar o reflexionar sobre què, quan i com hem d’avaluar. Tot i que les reflexions 
següents  aborden  aspectes  de  l’avaluació  de  tot  l’alumnat,  a  l’hora  de  valorar-los 
només has de tenir present l’alumnat nouvingut que tens a l’aula .BAREM: de 0 a 2 
(0=gens important, 1= poc important, 2= important) 

Quan avaluaré l’alumnat nouvingut tindré en compte...
La seva condició de nouvingut (l’esforç que ha de fer). 0 1 2
 La seva predisposició a l’hora de posar-se a treballar. 0 1 2
 El seu interès per relacionar-se amb els nous companys/es 0 1 2
 El seu esforç per millorar l’aprenentatge. 0 1 2
L’ esforç de l’alumnat per utilitzar  la llengua catalana. 0 1 2
 La  seva  receptivitat  als  nostres  comentaris  (modifica,  corrigeix  en 
funció del que li demanem). 0 1 2

 El  seu  interès  a  fer-se  entendre  pel  professor,  tot  i  la  seva  baixa 
competència lingüística. 0 1 2

El  seu  interès  a  utilitzar  materials  de  consulta  (llibres,  mapes, 
diccionaris,xarxa.etc.) 0 1 2

Que porti el material específic que se li ha donat per treballar a classe. 0 1 2
Que porti el material especial de casa quan se li demana 
( mapes, fotografies...) 0 1 2

Que presenti la feina  en un  quadern de treball de forma ordenada i 
amb claredat . 0 1 2

Que compleixi les tasques encomanades a classe i a casa. 0 1 2
La  seva  capacitat  lògica  per  relacionar  el  que  sap 
(llengua,continguts,etc.)  amb  el  que  és  nou  (nova  llengua,  nous 
continguts,etc.)

0 1 2

Que és  un/a  alumne/a  més  i  ha  de  ser  avaluat  amb els  mateixos 
instruments que la resta. 0 1 2

La utilització de diferents tipus d’instruments (controls, deures, pautes 
d’observació, nivell de participació de l’alumnat...). 0 1 2

Tinc moltes dificultats per avaluar-lo. Em falta informació. 0 1 2
L’evolució  positiva  de  la  comprensió  i  expressió  oral  i  escrita  dels 
alumnes nouvinguts en la matèria que imparteixo. 0 1 2

Que hauré d’adaptar-li les proves als continguts treballats. 0 1 2
Que  em  resultaria  útil  elaborar   una  pauta  específica  d’observació 
ajustada al nou alumnat.   0 1 2

Que l’avaluació m’ha de servir(a mi com a professor) tant per conèixer 
les seves dificultats com els seus progressos. 0 1 2

Que  l’avaluació  ha  de  servir  a  l’alumnat   per  conèixer  els  seus 
progressos i les seves dificultats. 0 1 2

Només les proves periòdiques (controls i prova final). 0 1 2
Només  l’avaluació  en  els  aspectes  conceptuals  i  en  les  capacitats 
cognitives. 0 1 2

Més els processos que el resultat final. 0 1 2
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Si voleu comentar algun criteri anterior, apunteu-ne el número i escriviu el comentari 
a continuació:

Si voleu aportar algun criteri nou, escriviu-lo a continuació:
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4.2 ESQUEMA DEL PROCÉS REALITZAT EN EL TREBALL DE 
CAMP16

16 Un esquema similar el trobem a l’estudi: Arco Bravo, Isabel del (1998) Hacia una escuela intercultural. El profesorado:  
formación y expectativas. Universitat de Lleida, Lleida
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4.3 ANÀLISI  DESCRIPTIVA  I  CONSTATACIÓ  D’HIPÒTESIS 
(GRÀFICS,  VALORACIÓ  PARCIAL  PER  ÍTEMS,  DEL 
TOTAL I PER SECTORS)

L’anàlisi de dades recollides el presentarem per ítems. Cada ítem es presenta amb 
una gràfica que recull els resultats per percentatges. En aquest apartat del treball 
fem el comentari general de les respostes. 

De cadascun dels  ítems destacarem la dada més rellevant  en el  conjunt  de les 
respostes marcades pel professorat enquestat i també els percentatges que siguin 
significatius pel que fa a la manera d’avaluar l’alumnat nouvingut. 

En algun ítem hem considerat rellevant comentar que el resultat de les respostes 
depenia del departament, per la qual cosa hem fet una anàlisi més específica. 

ÍTEM 1: La seva condició de nouvingut (l’esforç que suposadament ha de fer).

Considerem una dada significativa el 17,5% del professorat enquestat que respon 
que tindrà poc en compte la condició de nouvingut dels alumnes, enfront al 78,1% 
que  reconeixerà  la  condició  de  nouvingut  dels  seus  alumnes.  El  2,9%  no  es 
pronuncia, la qual cosa ens fa pensar que la resposta pot incloure professorat que 
encara  no  s’ha  trobat  amb  aquesta  nova  situació  a  l’aula,  per  circumstàncies 
diverses, o que dependria del moment el fet de tenir-lo en compte.

Tindré en compte la seva condició de nouvingut

1,5%
17,5%

78,1%

2,9%

gens important poc important important no contesta
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ÍTEM 2: La seva predisposició a l’hora de posar-se a treballar

Per  a  la  major  part  del  professorat  enquestat  aquesta  actitud  positiva  està  ben 
valorada (un 91%). EL 9% queda repartit entre un 7% que ho troba poc important, 
potser en aquestes respostes recollim el professorat que valora més els resultats de 
les proves que no pas el treball a classe, i un 1% no contesta i l’altre 1% no ho troba 
gens important, percentatges que se sumarien a la valoració dels resultats de les 
proves com a eina definitiva per valorar l’alumnat. 

Tindré en compte a seva predisposició a l’hora de posar-se a treballar

1% 7%

91%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 3: El seu interès per relacionar-se amb els nous companys i companyes.

Aquí tenim una dada força interessant, ja que si sumem el 9% que contesten gens 
important i el 41% que contesten poc important, tindrem un 50% dels enquestats que 
no consideren important l’actitud social positiva del nou alumnat a l’hora d’avaluar-
los. 

Aquest fet el podríem interpretar de diverses maneres, una de les quals podria ser 
que el fet de relacionar-se amb els altres o no, no ha de ser motiu d’avaluació, en el 
concepte antic d’avaluació punitiva o premiadora, per la qual cosa consideren que 
aquest aspecte estaria en l’àmbit  personal de l’alumne/a i  que seria ètic entrar a 
valorar i a promoure.

Una altra  interpretació d’aquesta dada és que la  relació amb els  altres alumnes 
comporta poca atenció a les tasques de classe, per tant està de més entrar a valorar 
un interès cap als  altres que el  que farà  serà  distreure  l’alumne/a  de les  seves 
obligacions.  Possiblement,  la  mateixa  qüestió  realitzada  en  el  context  de  l’acció 
tutorial tindria resultats diferents.
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Una altra interpretació possible és que no es considera la integració al grup classe 
com un aspecte a valorar positivament, per la qual cosa no es contemplarien en les 
tasques  acadèmiques  el  foment   de   les  habilitats  socials,  de  la  qual  cosa  es 
desprendrien metodologies de classe poc afavoridores del contacte entre alumnes. 

Tindré en compte el seu interès per relacionar-se amb els nous companys i 
companyes

9%

50%

41%

0%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 4: El seu esforç per millorar l’aprenentatge

Un percentatge força alt valora positivament aquesta bona actitud. Considerem que 
el 5% que contesta poc important d’alguna forma té en compte aquest esforç.

Tindré en compte el seu esforç per millorar l’aprenentatge
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0%

5%

95%

0%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 5: L’ esforç de l’alumnat per utilitzar  la llengua catalana

De les dades resultants, destaquem que un 26% dels enquestats consideren que 
tindran poc en compte aquest esforç i un 3% que no ho consideraran gens important, 
davant d’un 69% que sí que consideren que és un aspecte important en la valoració 
de l’alumne/a nouvingut. 
És força significativa la primera dada (26%), tenint present que la llengua vehicular 
dels  centres a  Catalunya és la  llengua catalana i  que la  pregunta  en si  ratllaria 
l’absurd si s’hagués realitzat l’enquesta a França, preguntant per la llengua francesa 
o  a qualsevol altre país en què la llengua pròpia  i  la llengua oficial fos el mateix.

Pel que fa a aquesta dada podem fer dues interpretacions: o que part del professorat 
no vehicula les seves intervencions amb l’alumnat en català, conseqüentment no 
tindrà en compte si l’alumnat  s’esforça  o no a usar la llengua catalana, o que el 
professorat, si no és del departament de la llengua en qüestió no té en compte en la 
seva matèria la millora de les habilitats lingüístiques de l’alumnat.

Tindré en compte l’esforç de l’alumnat per utilitzar la llengua catalana
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3%

26%

69%

2%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 6: La seva receptivitat  als nostres comentaris (modifica,  corregeix en 
funció del que li demanem).

Un 23% dels enquestats valorarà poc, és a dir, no  considerarà prou  significatiu de 
cara als processos d’ensenyament aprenentatge el fet que l’alumne/a nouvingut es 
mostri assertiu, receptiu, a les  demandes del professorat.
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El  fet  que  una  part  estimable  dels  enquestats  no  valori  la  bona  disposició  de 
l’alumnat vers els comentaris o els suggeriments  dels professors/es, ens porta a 
creure que hi ha poca interacció entre el professorat i l’alumnat.

Tindré en compte la seva receptivitat als nostres comentaris (modifica, 
corregeix en funció d’allò que li demanem

0%
23%

76%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 7:  El  seu  interès  a  fer-se  entendre  pel  professor,  tot  i  la  seva  baixa 
competència lingüística 

Aquest ítem ha estat valorat positivament per un 90% del professorat, tot i així un 9% 
considera  que  l’interès  del  nou  alumnat  per  fer-se  entendre  no  és  una  dada 
important de cara a fer-ne una valoració.

Tindré en compte el seu interès a fer-se entendre pel professor, tot i la seva 
baixa competència lingüística
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ÍTEM  8:  El  seu  interès  a  utilitzar  materials  de  consulta  (llibres,  mapes, 
diccionaris, xarxa, etc.)

Una dada prou significativa és que el 46% dels enquestats valoren poc l’interès de 
l’alumnat nouvingut en la utilització de materials diversos de consulta. Si hi afegim el 
4%  dels  enquestats  que  no  ho  valoren  gens,  tindrem  un  50%  del  professorat 
enquestat que considera poc avaluable o gens avaluable que l’alumnat s’interessi 
per la recerca d’informació.

Podríem formular algunes hipòtesis en relació a aquesta dada, una de les quals és 
que el treball  de classe del nou alumnat està focalitzat  en aspectes considerats 
bàsics,  per la qual cosa la recerca d’informació i  més encara  de fonts diverses, 
constituiria un treball complex i alhora massa agosarat, allunyat de les possibilitats 
reals de l’alumnat nouvingut, tot i que són activitats freqüents en el currículum de 
l’ESO, per tant proposades a l’alumnat, diguem-ne autòcton.

Una altra reflexió possible és que les destreses de recerca d’informació no estan 
contemplades com a habilitats a proposar dins les activitats de classe, per la qual 
cosa no es valoren ni per a l’alumnat nouvingut ni per al conjunt de la classe. 

Tindré en compte el seu interès a utilitzar materials de consulta 

4%

46%49%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 9: Que porti el material específic que se li ha donat per treballar a classe

Un 18% del  professorat  valora poc que l’alumnat nouvingut  porti  el  material  que 
necessita per treballar a classe; contràriament, un 80% sí que ho  té molt en compte. 

Probablement el professorat que valora com a poc important aquest ítem és perquè 
considera  que  l’alumnat  nouvingut  no  pot  seguir  la  matèria,  o  perquè,  com 
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justificarem  més  endavant,  no  pot  tenir  en  compte  aquest  alumnat  fins  que  no 
presentin un cert domini de la llengua.

Tindré en compte que porti el material específic que se li ha donat per treballar a 
classe

1%
18%

80%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 10: Que porti el material especial de casa quan se li demana ( mapes, 
fotografies...)

Un 38% dels enquestats valoren poc que l’alumnat nouvingut porti el material de 
casa  que  el  professorat  demana  en  aquelles  activitats  que  així  ho  requereixen. 
Aquesta  dada  contrasta  amb el  18% de  l’anterior  qüestió.  Els  motius  d’aquesta 
aparent contradicció poden ser que els materials mapes o fotografies poden semblar 
poc idonis als professors d’algunes matèries, donat que són materials poc ajustats  a 
les matèries que imparteixen, per la qual cosa no serà objecte d’avaluació per part 
de bastants professors/es enquestats, en tot  cas es tractaria de reformular l’ítem i 
intentar adaptar-lo a les necessitats del conjunt de les matèries.

Una altra possibilitat   que justifiqui la dada del 38 % en contrast amb el 18%, podria 
ser que en ser un tipus de material menys  bàsic que el  demanat en la pregunta 
anterior,  el  professorat   no  consideri  aquest  fet  gaire  rellevant  en l’avaluació  de 
l’alumne/a.

Finalment, i recorrent a una de les hipòtesis de l’ítem 8 en què dèiem que potser la 
recerca d’informació no era una de les destreses habituals en les activitats normals 
d’aprenentatge en general, de  la mateixa manera tampoc no serà habitual demanar 
als  alumnes aquest  tipus de materials  -o similiars-  com una forma d’estimular  la 
participació en els seus propis processos d’aprenentatge.
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Tindré en compte que porti el material especial de casa quan se li demani

5%

38%

55%

2%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 11: Que presenti la feina  en un  quadern de treball de forma ordenada i 
amb claredat .

Un 68% del professorat  enquestat valora aquest ítem com a important;  tot  i  així 
voldríem destacar  el  26  % que  el  consideraria  poc  important.  Aquesta  resposta 
podria ser deguda, en part, al fet que un quadern de treball o dossier no és l’únic 
material,  per  a  les  diverses  matèries,  amb  què  es  comprovin  o  es  recullin  les 
activitats,  fins  i  tot  hi  haurà  matèries  que  en  prescindiran  perquè  tenen  altres 
mecanismes de presentació.

Segurament que hi ha departaments que no avaluen els treballs a partir del material 
escrit  o quadern de treball.  Així,  doncs, pensem que el  fet  d’apuntar quadern de 
treball ha confós algun docent. En realitat la nostra intenció era reflectir que en el 
conjunt  de  les  matèries  hi  ha  una  sistematització  en  la  recollida  del  treball  de 
l’alumnat, ja sigui en quaderns o disquets o CD…

També és important aquest ítem perquè d’alguna manera el docent valora el treball 
de l’alumnat i per tant no es limita a l’avaluació a partir de controls que a hores d’ara 
queda reduïda a pocs docents.

Tindré en compte que presenti la feina en un quadern de treball de forma ordenada i 
amb claredat
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4%

26%

68%

2%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 12: Que compleixi les tasques encomanades a classe i a casa.

Un 83% valora positivament aquest ítem, però hi ha un 16% que el valora com a poc 
important i un 1% que el considera gens important. És difícil suposar que hi hagi 
algun professor que no valori que l’alumne acompleixi les tasques a classe, ja que 
suposa valorar la bona predisposició de l’alumne a l’hora de treballar (recordem que 
a l’ítem 2, en què valoràvem la bona predisposició de l’alumne a l’hora de treballar, 
hi ha un 91% de les respostes que ho considera important). Potser aquest ítem, en 
barrejar tasques a classe i a casa, presenta un error de formulació en el sentit que hi 
hagi  professorat  que no encomana feines a casa.  Entenem que en una propera 
enquesta hauríem de formular un ítem per a cada àmbit. 

En el cas que no es valori si les acompleix a casa, pot ser degut al fet que sovint les 
tasques encomanades són responsabilitat  de l’alumne i són activitats de reforç o 
ampliació per a l’alumnat i no cal  incidir-hi a la classe. O fins i tot pot ser que algun 
professor/a pensi que l’alumnat nouvingut a classe o a casa no fa els deures com la 
resta i tampoc no se li encomana tasques apropiades al seu nivell d’aprenentatge.

De fet, el 16% de respostes, en què es considera poc important la realització de les 
tasques  encomanades,  coincideix  amb  el  17%  de  professorat  que  respon  poc 
important a l’ítem 1 en què es demanava si  es tindria en compte la condició de 
nouvingut.

Tindré en compte que compleixi les tasques encomanades a classe i a casa
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ÍTEM 13: La seva capacitat lògica per relacionar el que sap (llengua, continguts, 
etc.) amb el que és nou (nova llengua, nous continguts, etc.)

És destacable que el  33% dels enquestats valora poc -un 1% no la valora gens- la 
capacitat de l’alumnat nouvingut de relacionar idees  d’anteriors aprenentatges   amb 
conceptes  adquirits  en  l’actualitat  o  recentment.  La  resta,  un  65%,  considera 
important la valoració d’aquestes capacitats.

Caldria reflexionar sobre la primera dada, el 33%, ja que se’n pot desprendre que 
part del professorat no té en compte els coneixements previs de l’alumnat nouvingut 
en les propostes d’ensenyament aprenentatge.

De fet, aquest percentatge s’aproxima al 30% de professorat que manifesta a l’ítem 
16  que no  té  prou  informació  per  poder  avaluar  l’alumnat.  És  probable  que  les 
proves de diagnosi per matèria siguin escasses, amb la qual cosa el professorat no 
té informació sobre els coneixements de l’alumnat nouvingut i sovint, fins que el nou 
alumnat no té prou coneixements lingüístics per seguir amb normalitat la matèria, el 
professorat no recull informació sobre els coneixements de l’alumnat nouvingut.

Tindré en compte la seva capacitat lògica per relacionar el que sap

1%

33%

65%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 14:  Que és un/a  alumne/a  més i  ha de ser  avaluat  amb els  mateixos 
instruments que la resta.

La resposta a aquesta qüestió ha provocat una certa dispersió en les respostes. Part 
d’aquesta dispersió la mostra un 6% del professorat que no l’ha contestada o l’ha 
contestada de forma ambigua, marcant dos valors alhora.

A la pregunta formulada, un 23% ha contestat que s’han d’avaluar amb els mateixos 
instruments  que  la  resta  d’alumnes,  resposta  que  està  en  contradicció  amb  les 
contestes de l’ítem 1 (“Tindré en compte la seva condició de nouvingut”), a no ser 
que la interpretació que en puguem fer sigui que el 23 % del professorat aplicarà els 
mateixos instruments d’avaluació, però en  l’avaluació global pesarà més l’esforç que 
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l’alumne/a nouvingut fa que els resultats de l’aplicació dels instruments, que és el 
que sembla que manifesta el 81,1% en les respostes a la pregunta 1 del qüestionari.

Per altra banda, un 37% del professorat diu que poc i un 34% diu que no tindrà gens 
en compte que aquests alumnes seran avaluats amb els mateixos instruments que la 
resta; és a dir un 37% i un 34%, que sumats fan un 71 % dels enquestats expressen 
que l’alumnat nouvingut no serà avaluat amb els mateixos instruments que la resta. 

Podem constatar, però, que persisteix un 23%  que diu que sí que seran avaluats 
amb els mateixos instruments.  Essent molt optimistes podríem pensar que hi ha una
intenció de no diferenciar l’alumnat nouvingut de la resta d’alumnes del centre, és a 
dir que presentarien treballs i farien proves… sense diferènciar-los dels altres però 
amb materials adequats, és clar! 

Tindré en compte que és un/a alumne/a més i ha de ser avaluat amb els mateixos 
instruments que la resta

34%

37%

23%

6%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM  15:  La  utilització  de  diferents  tipus  d’instruments  (controls,  deures, 
pautes d’observació, nivell de participació de l’alumnat...)

Les  respostes  de  la  major  part  dels  enquestats,  un  75%,  apunta  a  aplicar  una 
diversitat d’instruments d’avaluació als nouvinguts, és a dir, que els docents, a més 
dels  controls,  avaluen  els  deures,  els  nivells  de  participació,  l’esforç  en  la 
integració..., amb la qual cosa no se’ls tanca les portes a demostrar el seu progrés 
des del moment que arriben al centre. 

Hi ha un 23% dels enquestats que consideren poc important l’aplicació de diversos 
tipus d’instruments d’avaluació als nouvinguts.  La valoració que en fem aborda dos 
punts de vista: per una banda, que s’avaluï només amb les proves que es passen a 
classe. Per altra banda, que no es consideri necessària l’avaluació del nouvingut, és 
a dir, que no se l’avaluï  perquè consideren que fins que no tingui un nivell lingüístic 
elemental no poden demostrar que avancen en la matèria i per tant no se’ls avalua.
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Ningú ha pensat que fos gens important, però hi ha un 2% que no es pronuncia 
sobre  la  qüestió.  Suposem que  el  fet  de  no  contestar  és  perquè  no  es  deuen 
plantejar altres instruments d’avaluació fora dels exàmens...

Tindré en compte la utilització de diferents tipus d’instruments (controls, deures, 
pautes d’observació, nivell de participació de l’alumnat...)
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23%

75%

2%
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ÍTEM 16: Tinc moltes dificultats per avaluar-lo. Em falta informació

Un 19% del professorat enquestat no té en compte aquest fet. Se suposa que haurà 
reflexionat  prou  sobre  el  tema  i  tindrà  criteris  per  aplicar  una  avaluació  sense 
dificultats.

Un 39% contesta que tindrà poc en compte que no té prou informació,  és a dir 
l’avaluarà  sota alguns criteris en relació a l’alumnat nouvingut.

Un 30% tindrà molt en compte que no té prou informació (recursos) per avaluar-lo, 
és a dir,  l’avaluació de l’alumnat  nouvingut  li  suposa dificultats  importants,  en el 
sentit que no té criteris per avaluar (s’entén que espera orientacions específiques de 
l’administració) i com que el nivell educatiu no és homogeni al dels altres alumnes, 
no pot ser avaluat. A la pràctica es tradueix amb suspensos. Per tant no es valora 
els progressos d’aquests alumnes, i constatem que el percentatge és massa alt.

Finalment, un 12% al davant d’aquest ítem mostra indecisió i no sap què contestar o 
contesta de forma ambigua.
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Tindré en compte que tinc moltes dificultats per avaluar-lo, em falta informació

19%

39%

30%

12%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 17: L’evolució positiva de la comprensió i expressió oral i escrita dels 
alumnes nouvinguts en la matèria que imparteixo

Un 73% dels enquestats contesten positivament. Tot i així no hauríem de desestimar 
els altres percentatges en una qüestió tan decisiva en l’evolució personal i escolar 
com la comprensió i l’expressió oral en els alumnes de parla estrangera. Un 22% 
consideren aquest aspecte poc valorable, un 1% el considera gens valorable i un 4% 
no contesta.

Si analitzem aquestes darreres dades, el 27% valora poc o gens l’evolució lingüística 
de l’alumnat. Observem que s’obren tot un seguit d’interrogants al voltant del paper 
que se li  atorga a la llengua en el  sistema escolar,  concretament el  paper de la 
llengua catalana (vegeu ítem 5),  i  també quin paper  se li  atorga en el  si  de les 
diverses matèries. No hi pot haver bona evolució en qualsevol matèria si l’eina clau, 
el  llenguatge,  no  és  preocupació  del  professor/a  de  la  matèria  i  no  es  valora 
suficientment.

Tindré en comtpe l’evolució positiva de la comprensió i expressió oral i escrita dels 
alumnes nouvinguts en la matèria que imparteixo
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ÍTEM 18: Que hauré d’adaptar-li les proves als continguts treballats

El 66% contesta afirmativament,  però fixem-nos en la  següent  dada: un 27% ho 
tindrà poc en compte, és a dir adequarà poc les proves d’avaluació als continguts 
treballats, que se suposa són continguts adequats, i un 7% obertament no ho tindrà 
gens en compte, és a dir, no adequarà res. Un 34% en definitiva no tindrà com una 
tasca  de  la  seva  competència  l’adequació  de  materials,  en  aquest  cas  dels 
instruments d’avaluació.

Tindré en compte que hauré d’adaptar-li les proves als continguts treballats

7%

27%

66%

0%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 19: Que em resultaria útil  elaborar  una pauta específica d’observació 
ajustada al nou alumnat.

Un 56% dels docents consideren que una pauta específica d’observació ajustada al 
nou alumnat és una eina important. Un 34% la considera poc important i gens útil el 
7%. Podem observar que el 41% que respon poc important o gens pesa molt.

Una pauta d’aquestes característiques comporta tenir present l’avaluació recollint les 
diferències que hi ha a l’aula,  i  fer  un seguiment per valorar el  progrés d’aquest 
alumnat. Si al llarg de l’enquesta ens adonem que sempre hi ha un percentatge de 
docents que té poc en compte l’alumnat nouvingut, té una relació molt directa a no 
valorar una pauta d’avaluació.
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Tindré en compte que em resultaria útil elaborar  una pauta específica d’observació 
ajustada al nou alumnat.

7%

34%

56%

3%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM  20:  Que  l’avaluació  m’ha  de  servir  (a  mi  com  a  professor)  tant  per 
conèixer les seves dificultats com els seus progressos.

Un 89% contesta afirmativament. Clarament el professorat hi està d’acord. El 10% 
restant el valorem com el professorat que realitza l’avaluació segons el criteri dels 
resultats de proves que recullen el final de l’aprenentatge de l’alumnat en un període 
determinat, sense tenir en compte quin ha estat el procés. 

Com a conseqüència, podem veure que per a l’alumnat que progressa no hi hauria 
cap problema, en canvi aquell alumnat que tindria dificultats deixaria d’estar atès ja 
que no és important el procés d’aprenentatge. 

Tindré en compte que l’avaluació m’ha de servir tant per conèixer les seves dificultats 
com els seus progressos.
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ÍTEM  21:  Que  l’avaluació  ha  de  servir  a  l’alumnat   per  conèixer  els  seus 
progressos i les seves dificultats.

Les  respostes  són  molt  semblants  a  les  de  l’ítem  anterior.  Un  89%  contesta 
afirmativament. En aquest ítem volem recollir la idea que en l’avaluació tots hi tenim 
una part d’implicació, no l’hem de considerar només com a eina del professorat per 
valorar  uns resultats,  sinó que l’alumnat és part  interessada i  ha de conèixer les 
seves dificultats per poder superar amb temps aquells entrebancs per poder garantir 
l’èxit en el seu procés d’aprenentatge.

Tindré en compte que l’avaluació ha de servir a l’alumnat  per conèixer els seus 
progressos i les seves dificultats.
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89%

1%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 22: Només les proves periòdiques (controls i prova final)

En aquesta pregunta tornem a observar una certa diversitat en les respostes. Una 
majoria d’enquestats, un 56%, considera que no tindrà en compte només els controls 
i prova final a l’hora d’emetre una valoració de l’alumnat nouvingut. Un 35% diu que 
els tindrà en compte però poc i un 5% ens diu que els tindrà molt en compte. 
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Tindré en compte només les proves periòdiques (controls i prova final)

56%
35%

5%
4%

gens important poc important important no contesta

ÍTEM 23: Només l’avaluació en els aspectes conceptuals i  en les capacitats 
cognitives

Observem una certa coincidència de respostes amb la pregunta anterior. Un 51% diu 
que no tindrà en compte només els aspectes conceptuals i  cognitius (un 56% no 
només les proves i controls); un 41% diu que ho tindrà en compte, però poc (dalt un 
35%) i  un 4% que ho tindrà molt en compte (dalt un 5%).

El paral·lelisme es dóna per una raó fonamental. A l’ítem 22, preguntàvem per un 
instrument  d’avaluació  on queden reflectits  bàsicament  els  conceptes  adquirits  a 
través de preguntes obertes, tancades, tipus test, etc. A l’ítem 23 qüestionem el pes 
d’aquests  conceptes  en  la  valoració  de  l’alumne.  Podríem  dir  que  totes  dues 
responen a una concepció de l’aprenentatge bastant focalitzat en els aspectes més 
teòrics.

Tindré en compte només l’avaluació en els aspectes conceptuals i en les capacitats 
cognitives
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ÍTEM 24: Més els processos que el resultat final

Aquí les respostes també emeten un estat d’opinió en conjunt paral·lel a les dues 
respostes anteriors, ja que un 57% estaria d’acord amb una avaluació basada més 
en els processos de l’alumne/a nouvingut, un 33% del professorat enquestat també 
ho tindrà en compte, però menys, i un 5% que no tindrà en compte més el procés 
que el resultat, és a dir valorarà exclusivament els resultats del procés.

Tindré en compte més els processos que el resultat final

5%

33%

57%

5%

gens important poc important important no contesta
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4.4 CONCLUSIONS  GENERALS  DELS  RESULTATS  DE 
L’ENQUESTA

Si analitzem les respostes d’una forma més global i  intentem agrupar-les segons 
aspectes pedagògics o metodològics, podem concloure que:

 El professorat enquestat valora molt més els esforços individuals d’aprenentatge 
(ítem 2 i 4), que les habilitats socials i  els esforços per interaccionar amb els 
altres companys.

 Es desprèn també una preferència clara pels aprenentatges més tradicionals de 
transmissió mecànica de coneixements que altres mètodes més relacionats amb 
l’autoaprenentatge  (ítem 8 i 10)

 Es  manifesten  dubtes  sobre  les  possibilitats  d’aprenentatge  de  l’alumnat 
nouvingut (ítem 13)

 Es reflecteix un cert desconcert i una manca de claredat en com avaluar aquest 
alumnat (ítems 14  i 15)

 El  paper  que  el  professorat  enquestat  adjudica  a  la  llengua  catalana  com a 
vehicle d’aprenentatge i de comunicació normalitzat no està prou clarificat (ítem 
17).

 Sembla  que  l’ítem  “poc  important”  tendeixi  a  millorar  en  el  sentit  d’unes 
pràctiques pedagògiques més obertes cap a metodologies més participatives o 
més globals.

 El 23% del professorat que oscil.la entre els ítems “poc” i “molt”,  i que arriba en 
alguns ítems al  30 %, és el professorat que es mou en el  dubte, que voldria 
millorar, sempre i quan se’ls facilités eines, recursos, etc.
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5 PROPOSTA  D’INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ 
FORMATIVA:  PAUTA  D’OBSERVACIÓ  DE 
L’ALUMNAT NOUVINGUT PER AL PROFESSORAT 
DE L’AULA ORDINÀRIA I FULL D’AUTOREGULACIÓ 
DE  L’APRENENTATGE  PER  A  L’ALUMNAT 
NOUVINGUT.

5.1 DISSENY DE LA PAUTA D’OBSERVACIÓ

a-  Consideracions prèvies 

L’observació de l’alumne/a dins l’aula ens dóna una informació molt valuosa pel que 
fa als aspectes procedimentals, actitudinals i també cognitius. Aquesta observació 
no té com a única funció emmagatzemar dades en funció d’un control o d’una nota. 
L’objectiu  és formatiu,  és a dir  que pren en consideració tot  allò  que pot  ajudar 
l’alumne a aprendre millor: els coneixements però també la forma com aprèn i raona; 
les seves angoixes i  els possibles bloquejos davant algunes feines en concret;  i, 
també,  tot  allò  que  l’interessa,  els  seus  projectes,  la  imatge  que té  d’ell  mateix 
(Perrenoud, 2004).

Tot i que les proves específiques també són una eina eficaç, sempre i quan estiguin 
adequades als objectius marcats per a l’alumnat -i  no les descartem, considerem 
que per a l’alumnat recent  al  nostre sistema educatiu,  ens seran més útils  unes 
pautes d’observació que també ajudin els professors/es a conèixer-los d’una forma 
més  global,   ja  que  es  recullen  aspectes  socioafectius,  d’adaptació  al  medi, 
cognitius...,  que per les pròpies característiques de la  prova o el  control  es faria 
impossible recollir-los. La diferència bàsica entre la prova i l’observació rau en el fet 
que  en  la  prova  provoquem  les  respostes  dels  alumnes  sota  unes  condicions 
artificials i en l’observació a classe els valorem més globalment.

Per altra banda no descobrim res de nou: sempre hem  considerat l’observació dels 
nostres  alumnes  com  una  de  les  fonts  bàsiques  d’informació  per  reconduir 
estratègies. Ara bé, no sempre tenim al nostre abast unes pautes o uns instruments 
definits que ens ajudin a aquesta tasca.

La  pauta  d’observació  pretén  recollir  aquells  aspectes  -sempre  adequats  a  la 
situació- del nou alumnat en la fase d’incorporació a les aules ordinàries. Es tracta 
de recollir de forma senzilla, però rigorosa, un seguit d’observacions sobre el progrés 
de l’alumne/a: actituds i hàbits de treball i habilitats d’aprenentatge. Té per finalitat 
l’avaluació com a element integrant del treball a classe i com a eina bàsica en la 
valoració del progrés de l’alumnat nouvingut.
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b- Característiques

Les característiques que considerem que hauria de tenir una pauta d’observació són 
les següents:

- Clara: que hi hagi la informació imprescindible. 

- Fàcil de lectura, directa.

- Real: que respongui a observacions que es puguin dur a terme amb facilitat en una 
classe ordinària. 

- Significativa: que reculli dades rellevants.

- Pràctica: que les observacions s’anotin de forma ràpida i àgil.

- Cronològica: que la recollida per dates reflecteixi el progrés de l’alumnat.

- Informativa: per al professor/a, per a l’equip docent i per a l’alumne/a i la família, si 
és necessari.

La pauta que proposem ha estat fruit de la reflexió del professorat en respondre les 
preguntes de l’enquesta que els hem passat; i fruit de la nostra reflexió, en plantejar-
nos com havia de ser l’instrument per avaluar l’alumnat nouvingut que fos aplicable a 
la realitat diversa de l’aula.

La pauta que hem construït consta de tres parts:

1- L’encapçalament  : dades de l’alumne, professor de la matèria, tipus de 
crèdit  (comú o variable),  període de durada del crèdit  (quadrimestral  o 
trimestral), curs i grup,

2- Actituds i hàbits de treball  : valorem la predisposició a l’hora de posar-se 
a treballar,  els  hàbits de treball,  la  relació amb els companys,  amb el 
professorat, si porta el material, si aplica els seus coneixements previs... 
És a dir, aquells aspectes que fan referència a un àmbit més comunicatiu 
i social.

3- Aprenentatge  :  En aquesta part  de  la  pauta  es valora la  competència 
lingüística  de  l’alumnat  per  fer  front  al  procés  d’aprenentatge  de  la 
matèria. És important que el professorat de les diverses matèries valori 
els avenços d’aquest alumnat pel que fa a l’aprenentatge de la llengua en 
la seva matèria. També cal reflectir-ne el grau d’assoliment.

• Comprensió oral
• Comprensió escrita
• Expressió oral
• Expressió escrita
• Assoliment
• Capacitat de relacionar nous conceptes
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 TIPUS D’INSTRUMENT: 
 

o Full  d’observació  i  regulació  de  les  activitats  d’ensenyament 
aprenentatge, actituds i hàbits de treball, que ha d’emplenar el 
professorat de la matèria.

 OBJECTIUS: 

o Pretén ser un instrument per  recollir el progrés i les dificultats 
de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària .

o Pretén ser un instrument d’avaluació formativa i regulador del 
procés d’aprenentatge.

 RECOMANACIONS  I  ÚS  DE  LES  DADES 
RECOLLIDES:

o La pauta d’observació està pensada per a l’alumnat nouvingut 
de secundària, però es pot utilitzar en  altres tipus d’atenció a la 
diversitat.

o La  pauta  d’observació  té  la  durada  d’un  trimestre  o  d’un 
quadrimestre.

o El professorat utilitzarà la pauta durant el primer curs d’estada 
de l’alumnat  nouvingut  al  centre  o el  temps d’aplicació  de la 
pauta estarà en funció del progrés de l’alumne. 

o El professorat realitzarà les observacions al llarg de 5 moments 
puntuals  dins  el  període  d’avaluació.  Tindrà  cura  d’anotar  la 
data  de  les  observacions  per  tal  de  reflectir  l’evolució  de 
l’alumnat.

o Les  dades  recollides  poden  ser  elements  valuosos  de 
confrontació i  valoració en les sessions dels equips docents i 
especialment en les juntes d’avaluació.
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PAUTA D’OBSERVACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT
NOM ALUMNE/A................................................................................................................ CURS.................. GRUP.....
PROCEDÈNCIA.................................................................. LLENGÜES QUE PARLA...................................................
TUTOR/A...............................................................................................  TRIMESTRE..... QUADRIMESTRE.................
PROFESSOR/A................................................................................... MATÈRIA............................................................

ACTITUDS I HÀBITS DE TREBALL

OBSERVACIONS
(VALORACIÓ: sempre, de vegades, mai)

Data
.../.../...

Data
.../..../....

Data
.../.../....

Data
.../.../....

Data
.../.../...

Predisposici
ó

Positiva

Indiferent

Negativa (s’aprofita de la seva situació 
de nouvingut...)

H
àbits de 
treball

Constant

Polit

Irregular

Passiu

R
elació com

panys

Es relaciona positivament amb tothom

No es relaciona

Es relaciona negativament

Només es relaciona amb alumnes 
nouvinguts

R
elació 

professorat

Es receptiu als comentaris

Es relaciona positivament

Mostra una actitud negativa

Es mostra indiferent

Tasques

Porta el material

Fa els deures de casa

Presenta el dossier i els treballs

COMENTARIS  (assistència, puntualitat...)



APRENENTATGE
OBSERVACIONS 

(Valoració: sempre  /  de vegades  /  mai)
Data

../.../...
Data

../.../...
Data

../.../...
Data

../.../...
Data

../.../...

C
om

. 
oral Entén les explicacions orals

C
om

p
ren

sió 
escrita

Comprèn el vocabulari bàsic de 
les unitats

Comprèn el sentit dels enunciats 
escrits

Comprèn el sentit global d’un 
text adaptat

Expressió oral

S’esforça a fer-se entendre (em 
pregunta, s’interessa…)

Es comunica amb els companys 
per aclarir dubtes de la matèria

Expressió  escrita

Copia bé els textos

Utilitza el vocabulari bàsic de les 
unitats (propi de matemàtiques, 
e. física, tecnologia, música, c. 

experimentals..)

Elabora satisfactòriament frases, 
textos...

C
on

eixem
en

ts 
previs

Relaciona els nous conceptes 
amb el que ja sabia

Coneix i sap aplicar el llenguatge 
simbòlic (matemàtiques, física i 

química, música…)

M
atèria

Assoleix els continguts de la 
matèria

Assoleix els continguts de 
l’adaptació curricular

COMENTARIS: 

5.



5.2 DISSENY DEL FULL D’AUTOREGULACIÓ

En la mateixa línia  de la  pauta d’observació  presentada com un  instrument  de 
regulació  de  les  activitats  d’ensenyament  aprenentatge  per  part  del  professor/a, 
presentem  un  full  per  a  l’alumnat  nouvingut  que  l’ajudi  en  el  propi  procés 
d’autoregulació. Creiem que un dels pilars sobre el que se sustenta la nova cultura 
avaluativa és la d’impulsar l’autoreflexió de l’alumnat per tal  que prengui part  de 
forma activa en el seu aprenentatge. 

Ambdós instruments estan dissenyats i pensats per a l’alumnat nouvingut. Tot i això, 
poden ser eines útils per a tot l’alumnat, però les que presentem estan adaptades a 
les circumstàncies en què es troba l’alumnat nouvingut durant els primers mesos de 
la seva arribada.

L’objectiu general que ens proposem amb la utilització d’aquest instrument -senzill i 
manejable per a qualsevol alumne/a estranger/a que arribi a les nostres aules, és 
ajudar-lo a implicar-se en el seu propi  procés d’aprenentatge tant en els aspectes 
acadèmics com socials.

 Pretén ser un instrument eficaç a fi  d’aconseguir  una autoreflexió de 
l’alumne/a en  els aspectes bàsics del treball escolar i de l’aprenentatge.

 Pretén ser una eina que incentivi  i estimuli el treball de l’alumne/a en la 
mesura que el professorat faci un seguiment del seu acompliment.

 Pretén ser  un instrument  d’interacció  entre  professor  i  alumne/a  que 
ajudi a regular processos d’ensenyament aprenentatge.

 Pretén  ser  un  instrument  d’avaluació  més  amb  què  compta  el 
professorat  per valorar la maduresa   personal i el treball de l’alumne/a 
al final d’un període.

Mitjançant el full, l’alumne/a reflectirà els seus avenços i també les qualificacions del 
professor/a de la matèria. Així doncs, el full d’autoregulació s’ocupa en  un primer 
apartat del coneixement  lingüístic en els aspectes bàsics de comprensió i expressió, 
un segon apartat on l’alumne/a mesurarà  l’esforç personal i social, en tercer lloc, 
l’expressió en forma de gràfic de les valoracions quantitatives del professor/a de la 
matèria;  en  darrer  lloc,  l’alumne/a  té  un  espai  per  expressar  per  escrit  aquells 
compromisos que hauria d’adquirir per tal de millorar el seu procés d’aprenentatge.

És una obvietat considerar el coneixement de la llengua catalana com a instrument 
bàsic per aconduir favorablement tots els processos d’ensenyament aprenentatge 
que es donen en el si de les nostres aules, per la qual cosa, enfocarem sempre 
l’aprenentatge  de  la  llengua  des  de  l’aprenentatge  de  les  altres  àrees  de 
coneixement  i  aprendrem  coneixements  diversos  tot  i  aprenent  llengua.  En 
conclusió,  en  els  dos  instruments  que  presentem,  la  pauta  d’observació  per  al 
professor/a  i   el  full  d’autoregulació,  prioritzem l’observació  de  l’assoliment  dels 
aspectes bàsics de la llengua.



Des  d’aquesta  òptica,  també  afavorirem  que  els  materials  d’adaptació  de  les 
diverses àrees per a l’alumnat nouvingut siguin també un  material per a aprendre 
llengua, cosa de la qual ens ocuparem en la tercera part del nostre treball, dedicat a 
oferir propostes d’adequació de materials curriculars.

COM?

• Directe
• Clar, amb poques qüestions, però bàsiques
• Visual, en un cop d’ull hi ha de poder veure la línia de 

progrés
• Fàcilment baremable
• Atractiu, icones, gràfics,etc.
• Hauria de formar part del dossier de la matèria
• Útil, profitosa per als fins que hem marcat 

QUI? • El professor de la matèria li  facilitarà el  full  a l’inici  del 
trimestre

QUAN? • Hi dedicaran un temps de classe per fer-hi les anotacions 
pertinents.

CONTINGUT

• Grau de comprensió oral de les explicacions
• Grau de comprensió escrita
• Grau d’expressió oral
• Grau d’expressió escrita
• Resultats de les proves de la matèria
• Espai  per  al  comentari  (  pot  ser  marcar  unes  icones, 

imatges,etc), relacionat amb l’esforç, actitud,etc.

DISSENY

• Icones
• Barem de l’1 al 5
• Gràfic de proves
• Altres gràfics.
• Si pot ser en color
• Espai per la data i la seva signatura.

 



  TIPUS D’INSTRUMENT: 
 
o Full  d’autoregulació  del  progrés  de  les  habilitats  lingüístiques   i 

curriculars  de  l’alumnat  nouvingut.  L’ha  de  valorar  i  emplenar  el 
mateix alumne/a i  li  facilitarà el professor/a  de matèria a l’inici del 
trimestre o quadrimestre.

 OBJECTIUS: 

o Pretén ser un instrument d’autoreflexió de l’alumne/a  en el progrés 
del seu aprenentatge bàsic.

o Pretén  ser  un  instrument  que  incentivi  i  estimuli  el  treball  de 
l’alumne/a.

o Pretén ser un instrument d’interacció entre professorat i alumnat per 
tal de millorar el procés d’integració social i acadèmica.

o Pretén ser un instrument més amb què compta el professorat per tal 
de valorar la maduresa personal de l’alumne/a  nouvingut. 

 RECOMANACIONS  I  ÚS  DE  LES  DADES 
RECOLLIDES:

o El  full  d’autoregulació  està  pensat   per  a  l’alumnat  nouvingut  de 
Secundària,  però  es  pot  utilitzar  en   altres  tipus  d’atenció  a  la 
diversitat.

o El full d’autoregulació té la durada d’un trimestre o d’un quadrimestre.
o És recomanable que l’alumne/a  utilitzi aquest full  durant el primer 

curs d’estada  al centre. 
o L’alumne/a valorarà el seu progrés a partir del barem: 1, 2, 3, 4, 5. 

Marcarà amb una creu en quin punt considera que es troba el seu 
progrés en els aspectes assenyalats. 

o Les reflexions de l’alumne han de servir per regular el seu procés amb 
el professor/a de matèria.

o Els compromisos que pren l’alumne/a seran una dada molt valorada 
en el procés avaluador i caldrà fer-ne un seguiment.

o L’alumne/a haurà de presentar el full d’autoregulació en el dossier  de 
treball i serà objecte de revisió per part del professorat.

o L’alumne/al reflectirà en el full els resultats dels controls realitzats de 
la matèria de forma gràfica. 

FULL D’AUTOREGULACIÓ DE L’APRENENTATGE



FULL D’AUTOREGULACIÓ DE L’APRENENTATGE
ALUMNE/A………..............………………………………………MATÈRIA……………………………....…….PROFESSOR/A....................................................

Què valoro El meu progrés El meu progrés El meu progrés
Barem 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Com escric
Com llegeixo
Entenc
Com parlo
El meu esforç en l’estudi
El meu esforç a relacionar-me

Em comprometo a...

-

-

Signatura
Data:

-

-

Signatura
Data:

-

-

Signatura
Data:

Els meus exàmens

0

2

4

6

8

1a prov a 2a prov a 3a prov a 4a prov a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. INTRODUCCIÓ
Les mirades i les paraules dels altres són el mirall on veiem 

reflectida  la nostra pròpia vida.

La tutoria  hauria d’ajudar  a  integrar  els  coneixements i  les  experiències dels  diferents 
àmbits educatius i contribuir també a integrar la vida quotidiana extraescolar. Sota aquesta 
perspectiva,  el  desenvolupament  de  la  funció  tutorial  assegura  que  l’educació  sigui 
veritablement  integral  i  personalitzada,  i  que  no  quedi  reduïda  a  la  instrucció  o  a  la 
impartició de coneixements. 

El plantejament inicial d’aquesta llicència el vam centrar en la promoció i l’afavoriment  de 
dinàmiques integradores perquè el nou alumnat se sentís reconegut, valorat i apreciat per 
la resta de companys i per tota la comunitat educativa. Es tractava de fer propostes per 
treballar   la  interculturalitat  en  referència  a   les  diverses  disciplines  i  també  treballar 
l’organització del grup classe perquè s’assumíssin responsabilitats concretes en relació als 
nouvinguts. Vèiem la necessitat d’elaborar un material per a les classes de tutoria que es 
pogués  utilitzar  pensant  en  la  diversitat  cultural  present  en  els  nostres  instituts  de 
secundària. 

Un cop passat un any des d’aquells moments inicials, amb la possibilitat d’estudiar el tema 
i reflexionar-hi des de diversos punts de vista, després  d’informar-nos i formar-nos sobre 
l’educació necessària ara i aquí -en aquest aquí no ens referim només a la dimensió de 
petit país, sinó  també a la dimensió europea i global, hem pensat que s’hauria d’anar més 
enllà  de les  classes de tutoria,  regulades una hora a  la  setmana i  que,  per  la  pròpia 
experiència, hem constatat que els objectius a acomplir podien ser vàlids fa uns anys però 
en l’actualitat estan desfasats, si tenim en compte les noves realitats emergents.

En el context que ens movem, un institut dels que podríem anomenar mitjà, amb unes 
característiques que el fan semblant a molts altres (quant a nombre i edat del professorat, 
tipus  de  serveis,  dotacions  materials,  situació  socioeconòmica  de  l’entorn…)  i  pel 
coneixement d’altres instituts propers al  nostre, podem afirmar que les hores de tutoria 
arrosseguen connotacions força negatives tant per part del professorat com de l’alumnat. 
Si a les classes, podríem dir normals de matèria, el professorat disposa de recursos propis 
per sortir-se’n, aquests mateixos professors confessen que no saben quin és el seu paper 
a  les  tutories.  En  alguns  casos,  se  segueix  un  dossier  facilitat  per  la  coordinació 
pedagògica, que és rebut amb desmotivació per ambdues parts; en el millor dels casos es 
combina el treball del dossier-individual amb diverses xerrades o conferències sobre temes 
transversals (sexe, addiccions, alimentació, seguretat vial, etc.) i en poquíssims casos, la 
tutoria  és  el  moment  per  revisar  aspectes  generals  relacionats  amb el  grup,  com són 
dinàmiques afavoridores de la bona convivència, dinàmica del grup en relació a l’àmbit 
acadèmic, revisió de compromisos adquirits, incentivació de la participació escolar, treball 
cooperatiu…  

En  els  casos  menys  afortunats,  les  hores  de  tutories  es  planifiquen  poc  i  són  hores 
d’estudis  que en ocasions s’aprofiten  per  repassar,  fer  deures,  etc.  Les hores  mortes, 
siguin de tutoria o de substitucions no planificades, repercuteixen molt negativament a tots 
els efectes. D’una banda, l’alumnat interioritza negativament la tutoria i en conseqüència 
també el tutor o la tutora, cosa que desprestigia el professorat en concret i també tot el 
col·lectiu  i  el  centre  en  general.  Es  converteix  en  un  element  importantíssim  de 
desmotivació i en un espai  buit que l’alumne/a omplirà a la seva manera: en alguns casos 
amb actes de rebel·lia vers la institució, vers els companys i en altres casos s’inhibirà de 
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participar quan se li demani. Així, algunes activitats que es planifiquen de forma tradicional 
als instituts o altres propostes que es pengen als taulons d’anuncis, tipus concurs literari de 
sant Jordi o Jornades planificades des dels despatxos de coordinació fracassen malgrat els 
esforços de bona part del professorat. La manca d’encert en l’acció tutorial dels centres 
també repercuteix negativament a nivell acadèmic, i tot sovint constatem que els tutors i 
tutores conscients de la seva tasca i de la seva responsabilitat obtenen més satisfaccions 
dels seus alumnes, ja que el nivell acadèmic en general augmenta, molt especialment en el 
nivell d’actituds i predisposició a l’estudi.

La desmotivació del professorat vers la tasca tutorial és un fet que caldria  analitzar amb 
realisme per tal  de veure quins són els elements que hauríem d’incorporar en un futur 
immediat  per  millorar  la   figura  del  professor/a  tutor/a.  Creiem que  les  causes  de  la 
desmotivació  es  desprenen  totes  elles  d’un  fet  de  tipus  general  que  està  afectant  el 
professorat en general, però que s’aguditza en la figura del tutor/a en particular: la inhibició 
del professorat en el paper d’educador/a. 

De tots és sabut com la irrupció dels canvis que van acompanyar la Reforma Educativa de 
fa uns anys no van ser assimilats pel col.lectiu de secundària i diríem més : aquests canvis 
van  ser  rebuts  com una  imposició  i  no  com una  necessitat.  En  el  devenir  dels  anys 
següents  a  la  Reforma,  nous  professors  s’han incorporat  al  sistema educatiu,  però  el 
bagatge pedagògic i vital no ha canviat en relació als vells del sistema. El professorat jove 
s’ha preparat a la Universitat per exercir d’especialistes d’una matèria i no estan disposats 
a canviar de professió. En alguns casos, la mateixa necessitat vital de sortir-se’n al davant 
del grup classe, ha obligat i ha motivat a realitzar unes reflexions i unes adaptacions que 
han millorat la seva actuació diària. Si la realització de les classes diàries de matèria ja 
comporta  situacions sovint conflictives, a les classes de tutoria, on no hi ha uns límits clars 
ni  curriculars  ni  actitudinals,  la  inseguretat  del  professorat  fa  que  se’ls  suspengui  el 
contingut o senzillament deixi  l’hora lliure a l’alumnat si  es compromet a no fer massa 
soroll, cosa difícil d’aconseguir fins al punt que tot el professorat de secundària sabem què 
vol dir fer una classe normal després que l’alumnat d’aquella aula hagi tingut una hora de 
tutoria.

En aquest estat de coses,  en què a)  el  professorat estàndard de secundària en molts 
casos  no vol exercir la funció educadora o no sap exercir-la, b) la complexitat creixent del 
món actual és un fet que se’ns escapa de la nostra comprensió, c) el professorat encara no 
s’ha avesat als continus canvis tecnològics , d) el pes dels medias en la configuració de 
valors  en els  joves és  cada vegada més influent,  e)  els  rols  tradicionals  familiars,  els 
horaris… han capgirat l’estructura bàsica familiar… Tots aquests elements  i altres fan que 
el professorat es trobi doblement confós; diem doblement com a ciutadans i ciutadanes 
d’aquesta aldea global i com a professor/a a qui ja no li serveixen els paràmetres amb què 
es  bellugava  abans  o  amb  què  li  han  fet  creure  que  s’havia  de  bellugar.  A  aquest 
professorat  desconcertat  no  se  li  pot  demanar  que pugui  gestionar  amb eficàcia tanta 
complexitat  sense donar-li  les eines i  els  incentius necessaris  perquè faci  de la  funció 
educadora la primera de les seves tasques dins el complex món dels nostres instituts de 
secundària.

Hem volgut fer un petit esborrany de l’estat de la qüestió amb la idea d’emmarcar el nostre 
treball en unes coordenades específiques, amb la finalitat de donar  resposta als canvis 
d’orientació de la nostra proposta inicial. Creiem que en aquests moments de canvi, es fa 
necessari  apostar per materials que convidin a la reflexió per ajudar a situar la professió 
docent en un lloc més definit que l’actual i donar a conèixer una  experiència portada a 
terme durant aquest curs amb un grup d’alumnes del centre Jaume I de Salou.
A més, la implantació de les aules d’acollida en la major part de centres de Catalunya en 
substitució dels Tallers d’Adaptació Escolar (TAE), respon a una nova estratègia per no 
excloure l’alumnat nouvingut de les aules ordinàries, perquè els nouvinguts puguin realitzar 
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la major part del seu currículum, inclosa la tutoria, a l’aula ordinària amb el grupclasse al 
qual  han  estat  adscrits.  Aquesta  actuació  i  la  creació  de  la  Subdirecció  de  Llengua  i 
Cohesió Social han generat nous avenços en l’atenció dels nouvinguts en els centres, per 
la qual cosa hem decidit tirar endavant el projecte Iguals i diferents per poder utilitzar-lo en 
les tutories, però també com a objecte de reflexió per a tota la comunitat educativa. 

Ens va semblar  que recollir  les veus dels nostres alumnes, sobre la convivència entre 
cultures en el centre, sobre com s’atén la diversitat i sobre quins eren els seus sentiments 
envers la rebuda al centre o sentiments que experimentava un nouvingut en arribar en 
aquest nou municipi, podia aportar alguns elements de discussió oberts a tot el professorat 
i especialment als tutors i a les tutores:

• El coneixement dels altres és el primer esglaó cap a una bona 
convivència en els centres i en la societat 

• El centre educatiu ha de ser també un espai de participació 
per  als  joves  on  aprenguin  a  intervenir,  a  consensuar,  a 
prendre decisions, a resoldre els conflictes de forma pacífica.

• El foment de les relacions interpersonals i socials entre els 
joves faciliten l’aprenentatge en el sentit ampli de la paraula. 
Aprendre  de  forma  cooperativa  entre  iguals  n’és  una 
garantia. 

• L’entorn immediat dels joves ofereix espais de convivència i 
sociabilitat que poden esdevenir peces clau en la construcció 
d’una nova ciutadania responsable i democràtica.

• El centre educatiu ha de potenciar la participació dels joves 
en   els  espais  de  socialització  externs  al  propi  centre  i 
facilitar-ne la coordinació.

• El professorat hauria d’estar predisposat a aprendre també 
dels seus alumnes i no només els alumnes del professorat.
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2. OBJECTIUS

Elaboració d’un  material audiovisual en format DVD d’uns 60 ‘ de durada que serveixi de 
treball de base per a sessions de formació ( professorat, educadors socials, personal no 
docent, escoles de pares, alumnat, etc.), amb la finalitat de 

• Donar a conèixer l’experiència migratòria recent  d’un grup 
de  nois  i  noies  adolescents  en  el  context  de  la  seva 
escolarització a l’IES Jaume I de Salou 

•  Assenyalar  els  factors  que  faciliten una bona convivència 
escolar.

• Donar la paraula a l’alumnat tot educant-lo en la reflexió dels 
problemes  i  fomentant  la  lliure  expressió  d’opinions  al 
voltant de temes que els interessa en primera persona.

• Establir ponts de comunicació educativa entre el professorat 
i l’alumnat adolescent al voltant de temes que interessen a 
tots.

• Obrir perspectives de participació directa dels joves en el si 
de la institució escolar.

• Educar en els conceptes de nova ciutadania responsable en el 
marc del nostre país i en l’europeu.

• Afavorir  les  experiències  que  afavoreixin  la  convivència  i 
permetin  l’enriquiment  mutu  a  partir  del  coneixement  de 
l’altre. 

• Potenciar la participació dels joves en l’entorn educatiu que 
ofereix el mateix barri, ciutat, etc.
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3. CONCEPTES CLAU 
El treball que presentem gira al voltant d’uns mots clau, alguns dels quals són clarificadors 
per ells mateixos i no es presten a confusió conceptual o s’hi presten poc. Altres mots 
formarien part  d’un grup que,  tot  i  tenir  una definició clara des de la semàntica,  estan 
subjectes a les dinàmiques socials o als usos que se’n fa des dels mass media, cosa que 
dificulta  els  significats.  En  el  primer  grup  de  paraules  hi  hauria:  adolescència,  opinió, 
convivència...  En  el  segon  grup  hi  trobem  les  paraules immigració,  integració, 
participació i  nouvinguts;  totes elles  amb connotacions molt  diverses,  cosa que ens 
obliga  a  definir-ne  els  significats  en relació  a  l’àmbit  educatiu  en què ens  movem i  a 
despullar-les de marques i estereotips, ja que com educadores ens fem nostra la frase: 
L’educació hauria de ser, per sobre de tot, una pràctica de deconstrucció de prejudicis17.

3.1. La integració de l’alumnat nouvingut

Molts interrogants ens assalten quan pensem en què vol dir aquesta paraula en el context 
educatiu que ens movem , aplicant-la als nois i a les noies que arriben d’un altre país i en 
plena adolescència. 

Independentment del fet migratori, parlem d’integració en molts altres àmbits de la vida, als 
quals després d’un procés més o menys llarg d’adaptació ens hi hem anat acomodant. 
També el mot integració pot tenir unes connotacions negatives d’anul.lació de la pròpia 
identitat  i  d’assimilació  d’altres  identitats  externes  a  la  de  la  persona.També aquí  ens 
podríem interrogar  si  les  identitats  són  inamovibles,  si  la  persona  no  adquireix  noves 
identitats   i  unes  identitats  es  superposen a  les  altres  i  els  processos  d’adaptació  es 
realitzen si es donen tot un seguit de condicionants que ajuden les persones a integrar-se 
de forma positiva  i saludable a la nova societat. 

Totes aquestes qüestions i moltes més  ens introdueixen en la complexitat del tema i ens 
fan adonar que les paraules i els conceptes no sempre van de la mà i no n’hi ha prou de 
vegades de fer ús dels mots, sinó que és necessari aclarir-ne el significat, tenint en compte 
el context en què ens movem.

Per tal de definir de quina integració parlem, hauríem de centrar-nos no tant en quina seria 
la situació òptima d’integració sinó en quines són les barreres que directa o indirectament 
emergeixen  en  la  mateixa  escola  i  posen  límits  a  l’aprenentatge18 i  a  la  participació 
(Ainscow,2000). Així doncs, el treball educatiu s’hauria de centrar a comprendre quines 
són les limitacions que obstaculitzen el noi i la noia a realitzar-se com a estudiant i com a 
persona social i individual i en segon lloc quines estratègies elabora el centre educatiu per 
combatre-les.

17 Torralba,F. (2003) Un altre món és possible? Educar després de l’Onze de Setembre. Ed.62, Barcelona.
18 Ens referim a l’aprenentatge acadèmic i també social.
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Les condicions d’integració social  i  educativa dels  nois  i  de les noies passen per tres 
dimensions :a) l’aprenentatge,b) la sociabilitat i c) la participació. 

En la mesura que aquests tres condicionaments s’acompleixen podem parlar d’una major o 
menor integració escolar. L’aprenentatge acadèmic amb tot el component d’èxit o fracàs és 
un element important, potser l’únic per alguns actors del fet educatiu; el grau de sociabilitat 
i la participació de l’alumnat dins el context escolar són aspectes de la bona integració que 
tot sovint no són tinguts en compte per bona part de la docència o de les mateixes famílies. 
El desenvolupament de les habilitats socials dels nois i  les noies i   la motivació per la 
participació  juvenil  dins  el  centre  són  dos  indicadors  de  pes  per  mesurar  el  grau 
d’integració  de  l’alumnat  independentment  si  és  alumnat  autòcton  o  si  és  alumnat 
nouvingut.

El fet migratori tal com l’analitzem en el capítol corresponent pot afegir més límits a un bon 
desenvolupament dels processos d’adaptació d’aquest alumnat. Les dificultats d’integració 
poden ser més grans però els obstacles inevitables en un inici poden ser superables si des 
de  les  instàncies  del  centre  educatiu  es  defineixen  objectius  i  estratègies  concretes 
encaminades a fer-hi front des de la inclusivitat19.

 

3.2. L’experiència migratòria en els adolescents

Quan parlem d’experiència migratòria en joves i adolescents des de les aules i contrastant 
la nostra experiència docent amb els treballs d’investigació que s’han realitzat a l’entorn del 
tema, constatem la diversitat d’angles des d’on es pot abordar el fet migratori : personal o 
psicològic, social, econòmic,  familiar, acadèmic... 

En aquest context múltiple de circumstàncies, l’adolescent ha de trobar-se ell mateix i anar 
construint  la  nova  identitat  a  partir  dels  elements  que  li  ofereix  la  nova  societat. 
L’experiència  migratòria  afecta  directament  els  vincles  d’integració  social,  espacial  i 
temporal20. El noi i la noia viurà el conflicte entre el desig de confondre’s amb els altres per 
no sentir-se marginat i el desig de diferenciar-se per continuar “essent ell/a mateix/a”. Les 
persones passen  de tenir un rol a les seves comunitats d’origen a no tenir-ne cap i es 
transformen en éssers desconeguts i invisibles per a la resta d’habitants; aquest fet té una 
conseqüència directa sobre els fills i les filles.

Achotegui  (2003)  defineix  els  processos  de  dol  migratori  a  tot  el  conjunt  de  tensions 
emocionals i cognitives que posa en marxa la persona immigrant per adaptar-se al nou 

19 Sobre com desenvolupar projectes cap a una escola inclusiva és interessant consultar AINSCOW i BOOTH (2000) Index 
for inclusion. ICE-UAB i Elima-GIEMM 
20 Massot, Inés (2003) Jóvenes entre culturas.La construcción de identidades en contextos multiculturales.     Ed. Desclee de 
Brouwer
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país. El dol seria el procés de reorganització de la personalitat quan es perden els vincles 
significatius esmentats anteriorment: vincles afectius, espacials i temporals.

Ara bé, creiem que la dramatització excessiva del fenomen del dol migratori no és  positiva 
a  l’hora  de  plantejar  el  treball  educatiu  amb aquest  alumnat   i  també com assenyala 
Achotegui  21, la vida humana no és res més que una contínua adaptació als canvis i tot 
canvi suposa una experiència de pèrdua i de guany. En el cas que ens ocupa, els nois i les 
noies preadolescents i adolescents,  en part es troben més indefensos per les mateixes 
característiques psicològiques de l’edat, però al mateix temps presenten sovint un desig de 
ser iguals que els altres i  una capacitat  adaptativa més ràpida al  nou país i  a la nova 
situació. Aquesta visió més optimista del  fet  migratori  és la que es desprèn del treball 
audiovisual que presentem en la qual tot sovint, els alumnes manifesten que un cop ja 
superades les primeres barreres lingüístiques el que desitgen és ser un més entre iguals i 
formar part  del grup classe  diríem normals. Ens estan dient que no volen ser tractats 
diferents, ni compensats més del compte.

La nostra tasca com a docents és facilitar al màxim aquestes expectatives positives amb 
una  bona  planificació  pedagògica  en  què  el  creixement  personal  i  social  de  tots  els 
alumnes – no només els nouvinguts-, sigui la tasca prioritària. 

Als  processos  de  construcció  d’identitat  de  l’alumnat  immigrant  cal  afegir  un  grau  de 
complexitat als d’un alumne/a autòcton. Aquesta complexitat ve donada per sentiments 
excloents. La seva situació minoritària fa que l’immigrant es defineixi ell mateix  en termes 
ètnics, cosa que no faria l’alumnat català o espanyol. Aquest fet condiciona la  manera com 
es relaciona amb els altres i per tant com construeix la seva identitat ja que els altres, 
siguem alumnes, personal no docent o personal docent ens hi relacionem a partir de la 
seva marca ètnica: així direm, el marroquí absentista o el xinès bon matemàtic,etc. Tot 
sovint la marca ètnica informa més que la resta de la frase.

La  identificació  amb  els  membres  del  seu  grup  ètnic  a  més  d’indicar  una  forma  de 
relacionar-se amb companys i professors condiciona també una manera de relacionar-se 
amb els continguts curriculars, cosa que pot resultar conflictiva i que hauríem d’evitar.

No podem, doncs, separar l’anàlisi dels processos d’afirmació identitària de l’anàlisi dels 
processos d’aprenentatge.  Per  reduir  les dificultats  en l’aprenentatge,  hem d’anar  més 
enllà de respostes de tipus individual i incloure canvis dins els context general del centre 
educatiu22

La pèrdua de la pròpia cultura també hauria de ser un tema de reflexió però no en el sentit 
negatiu de pensar que quan arriben aquí la pèrdua és completa, ja que el  món actual 
ofereix molts mitjans tecnològics que ajuden a  connectar-hi de forma automàtica (internet, 
parabòliques, telecomunicacions, etc.). També   des  de  la nostra situació privilegiada, tot 
sovint construïm realitats culturals mitificades i irreals en relació als països d’origen dels 
nostres alumnes, creient que l’evolució cultural o tecnològica  només és pròpia dels països 
avançats i  projectant  sovint  estereotips folklòrics que no responen -  almenys de forma 
universal- a totes les cultures.

21 Achotegui, José AC (1993). “Los niños ante las vivencias de la migración”
22 Núria Planas  Aula de innovación educativa Núm.119 (p.71-74)
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Tal com assenyala Ramírez de Mingo23 , les les expectatives de futur dels joves immigrants 
emancipats són diverses : a) el retorn abans d’hora, amb la conseqüent acceptació del 
fracàs, b) el retorn per més endavant, sense que s’arribi a materialitzar mai , c) l’opció de 
quedar-se, cosa que es pot interpretar com un desig d’arrelar a la nova societat, malgrat 
les possibles dificultats. En el treball de filmació realitzat amb els alumnes de l’ESO,  el 
tema del retorn  es manifesta de forma contundent com un desig exprés en alguns casos, 
però, en general, els alumnes entrevistats desitgen viure i realitzar-se en el nou país.

Hauríem de fer també un esment important a l’acollida lingüística del nou alumnat. Tal com 
veurem en les manifestacions davant la càmera, els alumnes incorporen l’aprenentatge de 
les dues llengües com un fet normal, considerant-ho com una porta oberta al contacte amb 
els  altres,  si  bé  el  treball  que  es  pugui  realitzar  des  de  les  aules,  en  la  direcció  de 
reconèixer les habilitats lingüístiques prèvies en la llengua d’origen, la presència material 
d’alfabets  d’altres  idiomes,  de  mapes  lingüístics,  etc.  crearan  el  clima  de  confiança  i 
autoestima necessaris per a una bona integració escolar i convivencial.

En relació a la llengua catalana, els alumnes manifesten la importància d’adquirir-la, en 
especial pels aspectes acadèmics d’aprenentatge. També hem constatat que en la major 
part  dels  casos,  abans  d’arribar  a  Catalunya  desconeixien  l’existència  de  la  llengua 
catalana com a llengua oficial d’ensenyament. A través de les seves paraules deduïm que 
si l’aprenentatge de la llengua del país es realitza en un clima de confiança i de respecte 
per  l’evolució  personal  de  cadascú,  la  llengua  té  garanties  d’èxit  entre  els  alumnes. 
Carbonell (2000) abunda en la mateixa idea  quan afirma que el que realment importa no 
és allò que s’ensenya sinó la manera com s’ensenya i per què s’ensenya24.

El paper de la llengua hauria de ser entès també com un recurs per la vinculació social 
amb els membres de la comunitat educativa i amb la institució escolar i no només com un 
recurs  acadèmic  que facilita  a  l’alumne/a  nouvingut  l’accés  al  currículum25.  Si  des  del 
centre i des de l’entorn immediat se l’acull en la llengua pròpia del país, els alumnes veuen 
reforçat  l’aprenentatge  de  l’escola,  a  més   d’ajudar-los  de  forma  efectiva  a  la  seva 
integració  real  ja  que  percebrien   de  la  societat  catalana  una  identitat  coherent  i 
cohesionada  i  s’incorporarien  en  situació  d’igualtat,  sempre  i  quan  aquesta  mateixa 
societat no el rebutgi ni el discrimini, ja que en aquest cas, difícilment s’implicaria en el 
coneixement de la llengua i en el nostre cas en els processos de normalització lingüística.

Per altra banda, en contextos sociolingüístics com el nostre, l’accés al català és minoritari, 
ja que l’origen de la població de Salou és en bona part espanyol,  anglès, sudamericà, 
senegalès, rus, romanès, asiàtic i  en una proporció reduïda català.;  tot i  així,  l’alumnat 
percep que aprendre la llengua catalana forma part de la promoció social i personal i una 
manera d’integrar-se i de formar part activa en aquesta societat.

23 Ramírez de Mingo, Isabel  Estudios de Juventud nº 68/04  “La atención psicosocial desde los servicios sociales y el trabajo 
social”
24 Carbonell, Francesc Educació i immigració.Els reptes educatius de la diversitat cultural i l’exclusió social Fundació J.Bofill 
Ed.Mediterrània
25 Carrasco, Sílvia “Multiculturalitat i llengua”, gener 2001 Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura.Graó 
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3.3. La participació dels joves en els processos de millora 
dels centres educatius

Partim del supòsit que els i les alumnes tenen idees a l’entorn de tot allò que els afecta 
directament i que aquestes idees en un entorn favorable de participació i debat  en què el 
docent  es compromet i  s’hi  impliqui,  poden esdevenir  propostes d’aplicació per millorar 
processos d’aprenentatge social o acadèmic del mateix alumnat. Algunes experiències ens 
corroboren aquestes afirmacions.

En el treball audiovisual que presentem, les professores vàrem impulsar un  treball previ de 
reflexió a l’entorn dels temes dels debats, un compromís de participació responsable i unes 
orientacions  generals  de   funcionament  democràtic  en  els  mateixos  debats.  Les 
expectatives es varen acomplir amb escreix: malgrat els exemples mediàtics de disfunció 
democràtica en molts programes televisius, malgrat la manca d’hàbits en la participació 
formal,etc, els i les alumnes van donar mostres que tenen idees i que les saben explicitar si 
se’ls concedeix la confiança per fer-ho i si hi veuen els docents implicats en el projecte.

Ens podríem preguntar què pretenem  aconseguir amb la participació de l’alumnat. En un 
context  socialment  complex com l’actual,26  els  centres educatius haurien de prioritzar, 
vertebrar,  uns eixos fonamentals d’actuació democràtica i  participativa responent a uns 
objectius  clars  d’inclusivitat  i  foment  de  la  bona  convivència.  La  responsabilitat  dels 
docents i del conjunt de la comunitat educativa en l’establiment d’estratègies preventives i 
de mitjans per canalitzar la participació real de l’alumnat hauria de ser tinguda en compte.

Entrant al tema de fons, la participació formal de l’alumnat en l’actualitat està regulada 
jurídicament  en  el  context  dels  consells  escolars,  en  els  delegats  de  classe,  etc.  No 
entrarem aquí a fer una anàlisi exhaustiva de la situació, però sí que constatem des de 
l’experiència  de  les  aules  i  de  la  implicació  en  els  consells  escolars,  que  aquesta 
participació  no passa de ser  una presència  més de forma que de continguts  i  que al 
capdavall,  en molts  casos,  és percebuda per bona part  de l’alumnat com una càrrega 
avorrida i feixuga plena de formalismes.

Molts interrogants se’ns plantegen en relació a com fer que la participació de l’alumnat 
sigui una realitat i que serveixi per a les finalitats que la comunitat educativa es proposi, 
però tot sovint els grans principis no requereixen una gran superestructura en recursos i 
procediments.

La participació en primer terme és possible concretant-la  i  realitzant-la  en els diversos 
nivells interns del centre. És a través de la cultura organitzativa del centre i no mitjançant 
discursos o continguts acadèmics que es transmeten els valors socials.  Als centres de 
secundària es donen relacions humanes complexes que ofereixen oportunitats per posar 
en pràctica els principis democràtics. En primer lloc els adults  i també els joves, aprenem 
a  través  de  l’experiència,   observant  les  persones  que  ens  envolten  i  assumint 
responsabilitats.

En segon lloc, a les aules ordinàries  en el desenvolupament quotidià de les classes hi ha 
un bon marge perquè els i les alumnes participin en  el seu propi aprenentatge; ens referim 
no  només  a  la  capacitat  de  negociar  dates,  lliuraments,  etc.  sinó  als  mateixos 
procediments  o  metodologies  triades  per  avançar  cap  al  coneixement  compartit.  Una 
cultura participativa d’un centre requereix una pedagogia participativa on es donin 
oportunitats d’aprenentatge a tot l’alumnat, on es respectin els punts de vista i les 

26 Aquests dies, alguns episodis de violència juvenil (Berga, l’Hospitalet) han provocat els corresponents debats mediàtics.
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opinions de tots i totes, etc. L’alternança de les metodologies més centrades en l’esforç 
individual i les centrades amb l’esforç de cooperació són un bon camí per formar l’alumnat 
en  els  valors  de la  democràcia  participativa.  En  altres  actuacions  dins  l’àmbit  tutorial, 
algunes  experiències  com  les  que  presentem  en  el  treball  audiovisual  poden  ser 
paradigmatiques de sinèrgies positives en el terreny de la participació juvenil en la vida 
dels  centres.  Els  debats  que  impliquin  reflexió  individual  i  compartida,  filmacions, 
entrevistes,  tallers,  projectes  compartits,  etc.  són  exemples  generadors  de  vida 
participativa en el si del centre, en els quals el professorat ens hi hauríem de comprometre, 
convençuts que són la via més adient no només per prevenir sinó per educar en els valors 
democràtics d’una ciutadania responsable i alhora crítica amb la realitat que ens envolta. 

“Si els alumnes i les alumnes se senten allunyats dels llocs on es prenen decisions,  
no  se  sentiran  interessats  per  intervenir  en  la  vida  pública,  agreujant-se  l’actual 
distància  de  les  institucions  democràtiques  respecte  a  la  ciutadania.  Si  les  
experiències democràtiques dels centres i de les aules contribueixen a l’adqiuisició 
de coneixements i  actituds essencials en la vida de les societats democràtiques, 
l’educació política, entesa no com a ritualisme patriòtic sinó com educació per a la  
responsabilitat social, és també una qüestió escolar.” (San Fabián,1994 a:21).
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3.4. Al voltant dels termes nouvinguts i autòctons

Les paraules que s’utilitzen normalment per  designar les persones que migren dels seus 
països i inicien una nova vida en el país de destinació són paraules que utilitzades en un 
context determinat poden anar acompanyades de càrregues negatives de menyspreu o en 
el cas pitjor de racisme i exclusió. Les paraules, per si mateixes, paraules com estranger o 
immigrant no connoten res més que la seva significació objectiva, però traslladades en una 
secció del diari on han ocorregut fets delictius o traslladades en un context de conversa 
informal on els suposadament autòctons manifesten les seves queixes  culpabilitzant-ne 
les persones immigrants, en aquests contextos, les paraules immigrants o estrangers es 
forneixen d’ una càrrega despectiva.27

Fetes  aquestes  observacions,  situem  la  paraula  nouvingut/da  com  un  nou  referent 
terminològic que ha designat i designa fins al moment la persona que arribada d’un altre 
país intenta refer la seva vida entre nosaltres. Fins al  moment,  les connotacions de la 
paraula són molt  més neutres que les anteriors i  potser un dels motius de la possible 
absència  de  connotació  despectiva  és  el  context  on  s’utilitza  majoritàriament.  Aquest 
context  és  el  nostre,  l’educatiu.  Alumnes  nouvinguts,  alumnat  nouvingut,  alumnat 
d’incorporació tardana, aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut,  etc.  I  és que com diu 
Carrasco (2001)28, la institució escolar és l’únic espai de trobada obligatòria entre minories i 
majories de la nostra societat i lloc de negociació permanent d’identitats i de pertinences 
socials  i  culturals  de  cada  generació.  Aquesta  característica  del  centre  educatiu 
pressuposa un estatus d’igualtat entre els seus components, encara que com sabem tots i 
totes,  la  realitat  està  lluny  per  múltiples  factors,  però  sí  que  podem  afirmar  que  les 
condicions en primer terme que ofereix l’escola per realitzar-se cap a la inclusivitat de tots 
els seus membres  són molt superiors a altres realitats  més properes al món laboral o 
social.

Fins  aquí  aparentment,  el  mot  nouvingut/nouvinguda  aplicat  als  nostres  alumnes  no 
presenta cap problema, però la  pregunta és fins quan hem de considerar  un  alumne 
nouvingut/uda? Està clar que durant el primer any d’estada a l’aula d’acollida, el terme ens 
és còmode a  efectes organitzatius  interns del  centre,  però fins quan? Els  límits  de la 
utilització estan definits només per la dimensió de la competència lingüística i acadèmica?

Si és així, també ens hauríem d’interrogar sobre els límits de la competencia lingüística de 
tot l’alumnat, siguin d’un altre país o no, ja que  pot ocórrer que la llengua catalana és tan 
llengua L2 per a  un com per a l’altre. I una vegada més, la competència social hauria de 
ser un indicador important en considerar l’alumne com un nouvingut/uda o com un alumne 
que està en un procés adaptatiu positiu. Les observacions de l’alumnat fora de les parets 
de les aules són un bon instrument d’anàlisi i observació.

Potser caldria desfer-nos al més aviat possible del terme, ja que pot arribar a condicionar la 
trajectòria  personal,  acadèmica  i  social  de  l’alumne/a,  en  veure’s  sotmès  a  una 
diferenciació que pot arribar a ser més burocràtica més que real.

Per altra banda, quan ens volem referir a l’alumnat que ja es troba al centre i no necessita 
una atenció especialitzada en funció del seu origen, també ens assalten indefinicions i 
dubtes de quin és el terme més adequat.

27 Sense oblidar les connotacions derivades de la lluita antiterrorista global a partir dels fets de l’11S.
28 Citat pel grup Elima-GIEMM a la Jornada Ankulegi, Sant Sebastià, 2005
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En un món canviant com el nostre i més concretament la nostra societat catalana que es 
transforma dia a dia, segon a segon, se´ns fa difícil aplicar el terme autòcton en la seva 
dimensió rigorosa i seriosa. Si partim de la realitat més immediata del nostre institut i ens 
remuntem a les històries familiars del conjunt del nostre alumnat, trobaríem que en una 
classe de 25 alumnes, com a màxim 2 o 3 alumnes han rebut la llengua catalana, els 
costums, el fet català per via familiar; la resta han rebut l’herència cultural catalana per via 
escolar i en part per via d’alguns canals televisius, grups de joves minoritaris catalanistes, 
etc.

Al  davant  d’aquest  fet  hem de  ser  molt  conscients  com a  docents,  que  quan  parlem 
d’alumnat autòcton ens referim més als termes que marquen una adaptació més o menys 
consolidada de l’alumnat al mitjà escolar que a altres entorns socials o familiars.
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4. CONTINGUT DE L’AUDIOVISUAL
El contingut d’aquest projecte recull les veus d’alguns nois i noies del nostre centre sobre 
aspectes que han estat rellevants en el seu procés vital. Aquests aspectes fan referència a 
la seva experiència personal en relació amb els nouvinguts : els alumnes guia, els padrins 
d’aula; o fan referència a la seva condició de nouvingut: alguns del present curs acadèmic i 
altres que ja fa dos o tres anys que van ser nouvinguts. 

A partir de diverses filmacions hem intentat recollir la seva opinió a l’entorn dels temes 
següents :

 Amb els nois i noies arribats a Salou durant aquest curs:

Variables 
contextuals : 

Components 
externs

Components interns: Expectatives  de 
futur

 Dades 
personals. 

 La familia. 

 Procés 
migratori. 

 Motius de la 
migració. 

 Amistats. 

 Ajuts personals. 

 El nou institut.  

 Contacte amb la 
cultura d’origen. 

 El nou país. 

 El nou municipi.

 Identitats. 

 Integració.

 Autoidentificació.

 Retorn? 

 Amb els nois i les noies voluntaris del projecte «padrins»  o «alumnes guia» realitzat a 
l’IES Jaume I:

Temes proposats

• Interès pel projecte. Procés seguit.

• Dificultats, beneficis. Valoració.

• Propostes de millorar l’experiència.

• Al voltant de conceptes com integració, adaptació, etc.

• Bones pràctiques per millorar la convivència.

Amb diversitat  d’alumnat (nouvinguts d’aquest any, nouvinguts de fa més de dos anys, 
padrins d’aula i alumnat guia), hem realitzat dos debats amb la finalitat de recollir la seva 
opinió sobre diversos aspectes en què es veien implicats.

Pel que fa al  primer debat,  als alumnes guia i  als padrins d’aula, els hem demanat la 
valoració de les experiències i propostes per millorar-les. Els altres temes a debatre han 
estat sobre la convivència a l’institut (com millorar la convivència dins les aules, tenint en 
compte la participació de tot l’alumnat i  el professorat) i  la convivència al carrer, i  com 
millorar  la  integració  de  la  diferència.  També  s’ha  parlat  de  les  identitats  plurals,  les 
diverses cultures, les llengües, etc. amb la participació de tots els components del debat.
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Quant al segon debat (la participació era diferents alumnes però amb les característiques 
dels participants del debat anterior), s’ha parlat de  com se senten els alumnes nous al 
centre, què podem fer tots plegats per millorar la convivència en general, com hauria de 
ser la integració social (des del lloc on vivim, Salou), quins papers per afavorir la cohesió 
social han de tenir les entitats juvenils i culturals de Salou i propostes; què han rebut de la 
cultura catalana i què poden aportar de la seva cultura d’origen. També s’ha parlat de les 
identitats. 

Tots aquests  continguts s’organitzaran en diversos menús que confomaran el  DVD. El 
contingut s’organitzarà amb preguntes, frases o paraules que introduiran els temes que 
s’han tractat al debat. Aquests petits textos permetran la reflexió sobre aspectes que sovint 
són motiu de debat en tota la comunitat educativa.
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5. PROTAGONISTES  DE L’AUDIOVISUAL 

Des dels darrers set anys l’IES Jaume I de Salou ha rebut un constant degoteig d’alumnat 
d’altres països. En un principi, podíem parlar de procedències de dos o tres punts concrets 
del continent europeu, com ara Romania, Rússia, Bulgària, Anglaterra i l’Estat espanyol. 
Darrerament, però, la procedència de l’alumnat nouvingut ha pres una fesonomia diferent i 
les procedències són molt diverses. 
Actualment al nostre centre comptem amb arribada d’alumnat procedent de la major part 
de continents amb un domini clar de l’alumnat procedent del països de Sudamèrica.  El 
quadre 1 reflecteix els països de naixement dels nouvinguts del curs acadèmic 2004-05, 
nombre que ha anat augmentant  fins al mes de maig, en què s’ha arribat a 75 noves 
incorporacions durant aquest curs escolar.

Quadre 1

País de naixement

21%

14%

11%7%2%5%

2%

4%

2%

5%

7%

4%

5%

4%

2%

4% 2%

R. Dominica
Senegal
Colòmbia
Romania
Bulgària
Argentina
E. espanyol
Irlanda
Escòcia
Xina
Uruguai
Brasil
Marroc
EUA
Equador
Rússia
Veneçuela

Calia fer una tria de l’alumnat amb qui es volia treballar, tenint en compte els objectius dels 
temes que volíem desenvolupar. Per aquest motiu, vam decidir que en bona part els nois i 
les noies arribats a Salou durant aquest curs podien aportar,  amb el seu testimoni,  un 
material molt valuós sobre la seva experiència migratòria.

La major part dels nouvinguts d’aquest any podien presentar-se i parlar de la seva família, 
dels ajuts rebuts, dels seus primers dies a l’institut… Es tractava d’aportacions breus, però 
vàlides per acomplir els objectius del treball.
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Procedència per grans zones (2004-2005)

50%

3%
19%

5%

21%
2%

A. del Sud
A. del Nord
Àfrica
Àsia
Europa
E. espanyol

La  resta  d’alumnat  participant  era  nouvinguts  d’altres  anys  i  nois  i  noies  que  havien 
participat  en  projectes  organitzats  des  de  la  coordinació  de  llengua  interculturalitat  i 
cohesió social del centre. Per una banda, el projecte  Alumnes guia (voluntaris, amb un 
curs de formació, que s’ofereixen a ajudar els nouvinguts en horari extraescolar) i, per altra 
banda,  el  projecte  Padrins  i  padrines  d’aula (companys  i  companyes  de  l’aula  del 
nouvingut que l’ajuda en els afers de la vida acadèmica i social diàries).
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6. FILMACIONS
Interiors 

• A  les  aules  i  instal·lacions  de  l’IES  Jaume  I,  filmació  d’entrevistes 
individuals  i de dues taules rodones al voltant dels temes plantejats

No cal dir que la proposta de col·laborar en aquest projecte tenia un perill important: la 
càmera. Parlar davant les professores i davant de la resta de companys per dir la seva no 
era problema, però que es gravés les seves intervencions, feia prendre un altre caire a la 
seva participació. Vam aclarir les seves pors en explicar-los la finalitat de l’audiovisual i qui 
en  serien  els  destinataris.  Tot  i  les  nostres  explicacions,  no  és  fàcil  destacar  dos 
comportaments força diferenciats en les gravacions davant la càmera. Per una banda les 
presentacions de l’alumnat nouvingut i les filmacions en relació a temes diversos, i per altra 
banda els debats. 

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, la intenció era recollir les seves veus mitjançant primers 
plans.  Aquestes gravacions tenien un to molt  personalitzat  i  en algun cas vam decidir 
recollir l’experiència de forma individual. De fet, els problemes de so en l’àmbit del grup-
classe ens va portar a fer  les gravacions de les presentacions de forma individual,  en 
alguns casos, la qual cosa els va permetre sentir-se més a gust i van actuar com actors 
professionals en sessions d’improvisació. 

En aquesta part del treball ens hem trobat amb dificultats derivades del fet que alguns 
alumnes  presenten una raonable baixa competència lingüística, alguns d’ells arribats fa 
pocs mesos. En aquests casos, hem treballat la fonètica i el lèxic, prèviament a filmació, 
perquè fossin més entenedors. Durant els primers moments alguns alumnes s’han sentit 
intimidats davant la càmera, cosa que ens ha obligat a fer repeticions i fins i tot deixar-ho 
per al dia següent. En general, però, han respost amb desimboltura i naturalitat.

En els  debats,  el  fet  de  compartir  les  opinions  amb altres  companys i  companyes,  la 
necessitat d’escoltar per després intervenir, i la tranquil·litat que suposa poder repetir en el 
cas que hi  hagi  algun entrebanc,  ha permès reproduir  un clima força distès,  un clima 
d’atenció i rigor donada la situació comunicativa i el context en què es trobaven. 

Les filmacions s’han dut a terme en horari lectiu però sense estar sotmesos a la pressió 
horària. Després de plantejar-los el guió dels temes, s’iniciava el debat i el propi alumnat 
gestionava  els  diversos  torns  de  participació  de  forma  ordenada  i  espontània.  Les 
professores no interveníem en cap cas, només en el moment que consideràvem que el 
tema estava esgotat i era el moment d’introduir un altre tema. La càmera va deixar de ser 
un element de qui estar pendent i tot el grup d’alumnes es van sentir força còmodes i es 
van mostrar molt desimbolts durant l’activitat.
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Exteriors

Les filmacions exteriors ens van ser útils per poder editar un video-clip de 3’ de durada per 
contextualitzar l’entorn de l’alumnat del centre. Es tracta de diverses filmacions en indrets 
prou coneguts i  emblemàtics de Salou,  amb els  quals,  un  tècnic  audiovisual  ha fet  el 
muntatge que crèiem adient.

• A la sortida de l’IES, al passeig de les Oliveres

• A l’Auditori i al Centre Cívic

• A la Torre Vella

• A la platja dels Capellans
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7. FASES DEL PROCÉS DE REALITZACIÓ

FASES EN LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE

1 a FASE

• Preparació i elaboració del contingut de la filmació

• Permisos de la direcció del centre i dels familiars de l’alumnat

• Trobades amb els alumnes nouvinguts per tal de compartir amb ells i elles els 
objectius del treball i animar-los a la participació.

• Trobades amb la resta d’alumnat que intervindrà: padrins i padrines  d’aula, 
alumnat guia del curs anterior i alumnes de 2n i 3r any al centre.

• Trobades amb el professorat col.laborador ( aula d’acollida i coordinadora de 
Llengua i Interculturalitat i Cohesió Social, coordinador pedagògic i altre 
professorat implicat)

2a FASE

• Proves prèvies amb la càmera i amb l’alumnat.

• Anàlisi de les proves realitzades: ajustaments de llum, fons, colors, mobiliari, 
plànols…; expressió lingüística, veu…

• Estudi proposta del contingut del guió i de l’estructura del DVD

• Reelaboració de l’esquema guió en base a les tres tipologies d’alumnat: 
nouvinguts, padrins i padrines, alumnat de 2n i  3r any d’estada.

• Elaboració d’un guió per realitzar la filmació d’un debat amb els alumnes 
voluntaris del projecte padrins i l’alumnat de 2n i 3r any.

3a FASE

• Filmació de les entrevistes d’interior

• Anàlisi posterior de les filmacions. Introducció de canvis.

• Noves filmacions amb la introducció de canvis formals i de guió.

• Nova anàlisi.

• Presa de decisions a l’entorn de l’estructura del material.

• Noves filmacions d’interiors i d’exteriors

4a FASE

• Revisió i selecció de material

• Estructuració del material segons els menús planificats

• Recerca de fons musical adequat

• Treball d’implementació d’altres imatges externes de laboratori i altres 
materials

• Treball tècnic d’edició.
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COMPONENTS  DE  L’ESQUEMA  GUIÓ  DE  LES  FILMACIONS  INDIVIDUALS29 A 
L’ALUMNAT NOUVINGUT

CATEGORIES SUBCATEGORIES
Variables contextuals Dades personals i familiars

Motius de la migració
Components externs Contactes  amb  el  país  d’origen(família, 

amics…)
Les noves amistats
Els ajuts personals rebuts
El nou institut
El nou municipi, el nou país
Valoració  de  l’experiència  migratòria  i 
propostes de millorar la convivència30

Components interns Noves  identitats.  Sentiments  de 
pertinença
Projectes de futur

29 Anotem que no és un esquema tancat, ja que ens interessa recollir el moment en què el subjecte s’expressa davant la 
càmera, i acceptarem els temes que puguin sorgir espontàniament i en tot cas els desestimarem posteriorment.
30 Aquestes qüestions van adreçades en particular a l’alumnat que va ser considerat nouvingut fa 3 anys però que ara està 
força adaptat a la dinàmica general del centre.
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8. ESTRUCTURA DVD

Menús i submenús

El DVD Iguals i diferents està organitzat en diversos menús i submenús que recullen les 
aportacions de l’alumnat sobre els temes que se’ls proposa. El fil conductor de l’audiovisual 
està encapçalat per una frase, sobre una imatge de fons congelada, que omplirà de sentit 
les opinions dels alumnes. 

“La implicació dels nois i les noies en l’ aprenentatge social i acadèmic  facilita 
una millora cap a un model educatiu més inclusiu.”

O MENÚ: PROJECTE 

SUBMENÚ: EL CONTEXT

Es projecta imatges de Salou mentre sentim un text sobre el projecte

SUBMENÚ: PRESENTACIONS

Presentació personal dels nois i les noies que han participat en el projecte.

Frases introductòries:

Ens volem acostar  a  l’educació de la  diversitat  des del  convenciment  que, 
abans  que  alumnes,  són  persones  que,  com tothom,  necessiten  el  nostre 
suport i la nostra  acceptació.

Com serà possible un a educació de qualitat si no estem preparats per a una 
educació on tothom hi tingui cabuda?

El  respecte  i  la  valoració  del  pluralisme cultural  i  l’originalitat  personal  són 
elements claus per als desenvolupament global de les persones
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SUBMENÚ: ELLS I ELLES PARLEN A LA CÀMERA
Els nois i les noies parlen breument sobre amics, suport, família, institut, identitats, 
desitjos... 

SUBMENÚ: DEBATS
DEBAT 1: 

COM  MILLORAR  L’ACOLLIDA  I  LA 
CONVIVÈNCIA

DEBAT 2:
L’ACOLLIDA I LES IDENTITATS

Frase introductòria:
“ L’educació ha de combatre la fredor”

Frase introductòria :
“Com més us impregneu de la cultura del  
país d’acollida, més podreu impregnar-lo  
de  la  vostra;  i  com  més  l’immigrant 
percep  que es  respecta  la  seva cultura 
d’origen,  més  s’obrirà  a  la  cultura 
d’acollida.” (Amin Maalouf, 1998)
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o MENÚ: TEXTOS I ENLLAÇOS

MENÚ: TEXTOS I ENLLAÇOS
TEXTOS ENLLAÇOS
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• Presentem per escrit dos tipus de textos: el text que explica el projecte i 
dos textos resum de les experiències dutes a terme al centre per afavorir la 
integració: els alumnes guia i els padrins d’aula. 

Text explicatiu del Projecte alumnes guies 
El  projecte ALUMNAT GUIA es va dur  a  terme durant el  curs 2003-04 
gràcies a la col·laboració de l’AMPA de l’IES Jaume I de Salou. Sorgeix 
com una necessitat d’implicar l'alumnat del centre en tasques d'integració. 
Es tracta d'una nova experiència de voluntariat en què alumnat de l'ESO 
s’ha ofert a acompanyar els alumnes nouvinguts durant els primers mesos 
per  afavorir-ne  la  integració,  fins  i  tot  fora  del  centre.  Aquest  alumnat 
voluntari ha rebut sessions de formació específica, per part d'educadores 
socials, en hores extraescolars. Un cop han superat la fase de formació 
han  començat  la  seva  intervenció  amb els  alumnes  nouvinguts  com a 
alumnat guia. Des del Departament de llengua catalana, hem programat 
activitats diverses per afavorir encontres entre els guia i els guiats, com 
ara: lliurament de roses per Sant Jordi i intercanvi de punts de llibre; algun 
esmorzar; una sortida conjunta al Fòrum; concertar un espai de  meeting 
point fix al pati... 

Text explicatiu del Projectes padrins i padrines:
 El Projecte padrins i padrines neix a partir del Programa d’alumnes guia 
que es va implantar el curs passat 2003-2004 a l’IES Jaume I de Salou. La 
idea va néixer en pensar “com em sentiria jo, com et sentiries tu” si, de cop 
i volta, per circumstàncies X, em/et fessin canviar de país, de cultura, de 
llengua d’escola i d’amics, com m’agradaria que em tractessin, a mi, en 
aquestes circumstàncies? Va ser  així  com vam pensar  en la  idea dels 
padrins i padrines d’aula, que són aquells companys i aquelles companyes 
d’aula que apadrinen els i les alumnes acabats d’arribar a Catalunya i que 
s’incorporen de nou al nostre sistema educatiu. La missió de cada padrí o 
padrina és acollir i acompanyar l’alumnat nouvingut durant els primers dos 
mesos (de moment) d’ingrés a l’institut. Es tracta que el padrí o la padrina 
li  faci  de guia per l’institut,  li  ensenyi  on són les aules,  la biblioteca, la 
cantina,  la  sala  d’actes…,  que  l’acompanyi  al  pati  durant  l’estona  de 
l’esbarjo, que l’ajudi a entendre les indicacions del professorat a l’aula (treu 
l’agenda, has de portar xandall, apunta tal cosa… ), que li expliqui què són 
els documents impresos que els faciliten a l’aula, que li faci cinc cèntims de 
les  activitats  extraescolars  que  es  duguin  a  terme  (xerrades,  festes 
escolars...), etc.

Text de presentació del projecte Iguals i diferents
Mentre es veuen imatges d’alumnat a l’exterior, una 
veu en off emetrà el text següent: 

Les noies  i  els  nois  nouvinguts  a l’IES Jaume I  de  Salou 
durant  el  curs  2004-05  provenen  d’Anglaterra,  Argentina, 
Brasil,  Bulgària, Colòmbia, Equador, Estat espanyol, Estats 
Units,  Irlanda,  Marroc,  República  Dominicana,  Romania, 
Rússia, Senegal, Uruguai, Veneçuela, Xina. La població del 
municipi de Salou es caracteritza per ser una població jove i 
d’orígens culturals i geogràfics ben diversos, atrets tots ells 
per  unes  possibilitats  econòmiques  derivades  del  sector 
turístic i lúdic. La diversitat cultural dels alumnes del nostre 
centre és un reflex de la diversitat  existent en el  municipi. 
L’arribada dels nois i noies vinguts d’altres països en l’edat 
adolescent  ens  obliga  no  només  a  dedicar-hi  recursos 

www. ies jaume1.centres.es
www. Ajuntamentsalou.org

www xtec.es  www.xtec.es

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

136



Materials de tutoria per a l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària: El projecte audiovisual IGUALS I DIFERENTS 

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

137



Materials de tutoria per a l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària: El projecte audiovisual IGUALS I DIFERENTS 

o  MENÚ: COL.LABORACIONS

MENÚ: COL·LABORACIONS
Agraïments a:

Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou

Direcció i professorat de l’IES Jaume I de Salou i en especial les professores 
Montse Abella, Pili CasaNoves i Carme Masip

Àlex  Fatunov,  Ousseynou  Nadao,  Assane  Nadao,  Mariama  Diatta,  Fara 
Ndiaye,Larisa  Buhnila,  Simona  Buhnila,  Fatima  Boutchacourt,  Iuliu  Bartha, 
Andra Popa, Aracy Lopes, Dunia, Fabio Marchesello, Tales Verhiristaien, Xavi 
Flórez, Chantal Portón, Anna Otal, Miggle, Carlos Javier Ruiz, Erika Espinoza, 
Antonia  Giarruso,  Mera  Adem  Gazi,  Dimitar  Kovachev,  Sterling  Cueto, 
Jennyfer Cueto, Paola Martínez, Rongmiao Pan, Paola Díaz, Jorge Lorente, 
Gemma Martí, Sandra García, Jesús Coca, Dara Kane, Mamadou Diatta, Gora 
Bakhoum, Racine Ba, Kerrie  Boyle, Stephen Smith,  Adrián Di Pizzo,  Diana 
Abutnariti 

MENÚ: CRÈDITS
Fonts documentals 

Bartolomé  Pina,  Margarita  (Coord.)  (2002)  Identidad  y 
ciudadanía. Un reto  a la educación intercultural. Narcea, 
Madrid, 2002

Carbonell,  Francesc  Educació  i  immigració.Els  reptes 
educatius  de  la  diversitat  cultural  i  l’exclusió  social 
Fundació J.Bofill  Ed.Mediterrània

Massot,  Inés  (2003)  Jovenes  entre  culturas.La 
construcción  de  identidades  en  contextos  multiculturales 
Ed.Desclee de Brouwer

Maalouf, A. (1998) Identidades asesinas. Madrid, Alianza 
Editorial.

Achotegui, José AC.Tema monogràfic “Los niños ante las 
vivencias de la migración”

CHICAM  The  European  Comission.  Children  in 
Communication about Migration

Autories

• Autories

Carme  Andrade,  professora  d’Educació 
Secundària  de  l’IES  Jaume I  de  Salou. 
candrade@xtec.net  (llicència  d’estudis 
DOGC 4182)

Antònia  Farré,  professora  d’educació 
secundària  de  l’IES  Jaume  I  de  Salou. 
MFARRE17@XTEC.NET (llicència 
d’estudis DOGC 4182)

Estudi  Fotogràfic  3A  c/Verge  de 
Montserrat  ,4  baixos 43350 Les Borges 
del Camp.

Músiques  originals  de  Jordi  Farré 
Sanfeliu jofasa@telefonica.net 

Títols:
 Arrítmia
Seqüències

Veu en Off : Antònia Farré 
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Portada i contraportada del DVD
PO

R
TA

D
A TÍTOL IGUALS  I DIFERENTS

FONDO
Una imatge de mirades que ja ha estat el fil conductor en els 
menús i la presentació general del DVD

C
O

N
TR

A
PO

R
TA

D
A

TE
XT

 R
ES

U
M

Treball  audiovisual realitzat a l’IES Jaume I de Salou durant el curs 2004/2005, 
els  protagonistes del  qual,  nois  i  noies d’origen estranger  i  autòctons,  són un 
reflex de la realitat multicultural de la població. El contingut d’ Iguals i diferents  se 
centra en els temes de l’acollida, el procés d’adaptació, la convivència, la llengua, 
les identitats…, tractats pels mateixos nois i noies  en el marc del centre educatiu i 
amb l’objectiu de  millorar les relacions personals i la convivència.

És un treball adreçat a la comunitat educativa en general i també a tots aquells 
sectors de l’entorn interessats per un present i un futur de convivència i cohesió 
social.
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PROJECTE

CONTEXT VIDEOCLIP 
(2’49’’)

PRESENTACIONS (5’52’’)
ELLS  I  ELLES  PARLEN  A  LA  CÀMERA 
(21’53’’)

DEBATS

Com  millorar 
l’acollida  i  la 
convivència 
(25’40’)’
Acollida  i 
identitats (22’26’’)

TEXTOS I 
ENLLAÇOS

TEXTOS

ENLLAÇOS

COL·LABORACIONS
Regidoria  de  Cultura  de  l’Ajuntament  de 
Salou,  Direcció  i  claustre  de  professors/es, 
Montse Abella, Pili Casanova, Carme Masip. 
Alumnat participant.

CRÈDITS Autories,  Música,  veu  en  off,  fonts 
documentals
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9.  APLICACIONS DIDÀCTIQUES
Ens volem acostar a l’educació de la diversitat des del convenciment que, abans que alumnes, 

són persones que, com tothom, necessiten el nostre suport i la nostra  acceptació. Com serà 
possible una educació de qualitat si no estem preparats per a una educació on tothom hi tingui 

cabuda?
El treball  audiovisual té tres eixos temàtics diferenciats que giren al voltant dels termes 
participació, integració i  convivència.  Aquests conceptes es recullen en els diversos 
menús que es plantegen al DVD: presentació, cadascun dels nouvinguts explica qui és i 
quant  temps fa  que  ha  arribat;  ells  i  elles  parlen a  les  càmeres,  apartat  en  què es 
desplega alhora tot un conjunt de temàtiques que afavoreixen el diàleg i la reflexió; i  els 
debats,  el tercer eix temàtic que inclou dos debats al voltant dels conceptes plantejats 
inicialment.
A partir  dels temes plantejats en els diversos apartats de l’audiovisual,  proposem unes 
fitxes de treball orientatives per poder desenvolupar a l’aula durant les sessions de tutoria. 
No pretenem lliurar documents temporitzats, ni  pautes tancades, es tracta de plantejar 
situacions  que permetin  treballar  amb tota  la  diversitat  d’alumnat  que hi  ha  a  l’aula,  i 
compartir aquelles vivències que ens poden ajudar a créixer com a persones.
En  totes  les  activitats  que  a  títol  orientatiu  proposem,  l’espai  de  reflexió  després  de 
l’activitat és important, per tant  tindrem en compte aquest aspecto en la programació del 
temps.

FITXA 1

TEMA: Presentació  personal  (Visionat  del  submenú  Presentació  dels 
nois i noies nouvinguts)

OBJECTIUS
• Reflexionar sobre un mateix
• Conèixer les diverses realitats dels altres

ORIENTACI
Ó

Permet reflexionar sobre qui som, d’on venim, on som… (hi ha altres 
procedències  a  l’aula  i  és  el  moment  de  descobrir-ho).  Activitats 
d’aquesta mena ens poden ajudar a crear complicitats entre els/ les 
alumnes,  fins  i  tot  el  mateix  profe  pot  ser  d’altres  llocs  o  tenir 
avantpassats que han viscut la immigració.

ACTIVITATS

• Presentacions a partir de preguntes que cal desenvolupar
 QUI, QUÈ, QUAN, D’ON, A ON, COM, PERQUÈ

• Històries de vida: treballar la biografia

• Inicials de qualitat: Cada alumne/a diu el seu nom i cognoms i a 
la vegada dos qualificatius positius,-almenys no negatius-, que 
el  defineixin  amb  les  mateixes  inicials,per  exemple  Carme 
Peris,  calmada  i  pacient.  Es  pot  fer  el  mateix  amb  un 
company/a triat a l’atzar d’una llista amb tots els noms.
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FITXA 2

TEMA:  Les paraules clau (Visionat del submenú Debats)

OBJECTIUS • Conèixer  el  significat  de  conceptes  al  voltant  de  la  nova 
immigració

• Afavorir  situacions  que  requereixin  el  coneixement  i  l’ús  del 
vocabulari après.

ORIENTACI
Ó

Crear un situació de diàleg sobre aquests temes i afavorir que sigui el 
propi  alumnat  que  descobreixi  els  conceptes  clau  que  després 
treballarem (pluja d’idees)

ACTIVITATS • Plantejar-los en una graella les paraules que poden sorgir de la 
pluja  d’idees,p.e.  ACOLLIDA,  INTEGRACIÓ,  CONVIVÈNCIA, 
REBUDA, PARTICIPACIÓ, AJUTS… i que intentin definir-les a 
partir  del  seu  coneixement  o  de  consultes  a  la  biblioteca  o 
cerques a internet.

• Una vegada duta a terme l’activitat anterior, podem penjar a les 
parets de la classe els conceptes que ells han definit.Aquest 
material podem tenir-lo penjat tant temps com vulguem.
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FITXA 3

TEMA: Amics(Visionat del submenú Ells i elles parlen a la càmera)

OBJECTIUS
• Fomentar l’interès pel coneixement dels altres.
• Potenciar un bon clima de cooperació i  participació entre els 

membres de l’aula. 

ORIENTACI
Ó

El  nom  dels  amics  ens  permet  reflexionar  sobre  les  relacions  del 
nostre alumnat (de la mateixa cultura, d’altres cultures, de la mateixa 
classe…).
A partir d’aquesta observació podem parlar sobre les relacions entre 
l’alumnat  dins  l’aula,  al  pati,  al  centre…  Qui  són  els  meus  amics 
amigues? Com trio els meus amics i amigues ?... 

ACTIVITATS

• Es pot realitzar un exercici de mots encreuats amb els noms dels 
amics de cadascú i penjar el full en una de les parets de la classe. 
A final de curs podem repetir  l’activitat  per veure si  hi  ha hagut 
variacions

• Donar una fitxa i asseure’ls per parelles. Cadascun haurà d’omplir-
la amb les dades de la seva parella. La setmana següent farem 
aquesta activitat amb una altra parella, i així successivament, per 
tal que tota la classe tingui informació de tots i totes.

• Parlar  sobre  temes  relacionats  amb  l’amistat:  què  valores  d’un 
amic. Apuntar-ho a la pissarra i comentar-ho.

• Distribuir  fotografies  damunt  d’una taula  que continguin  imatges 
d’objectes  diversos.  Demanar-los  que  triïn  la  que  representi  el 
regal que voldrien fer al seu amic o amiga.

• Em sento sol/a? Expressar situacions en què t’hagis trobat així. Cal 
que primer ho escriguin i després es llegeixi el que han escrit.

• El foli a l’esquena.Tothom porta enganxat un foli a l’esquena (amb 
una agulla d’estendre roba).Els components van circulant  per la 
classe i es tracta que tothom escrigui una qualitat de la persona 
que porti el foli.Al final hi ha d’haver tantes frases com components 
del grup.
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FITXA 4

TEMA:  Ajuts (Visionat del submenú Ells i elles parlen a la càmera)

OBJECTIUS • Reflexionar  sobre  la  importància  de  comptar  amb  l’altre  en 
situacions complicades.

• Estimular l’actitud de posar-se en la pell de l’altre per adonar-
se dels sentiments que provoca una situació complicada.

ORIENTACI
Ó

Reflexionar  sobre  les  dificultats  amb  què  s’han  trobat  els 
nouvinguts des que s’ha plantejat a casa el fet d’haver de canviar 
de país  fins al  moment  que s’han trobat  en un nou centre ens 
acondueix a parlar no només dels obstacles sinó dels ajuts rebuts. 
Tots podem compartir algun moment en què per motius diversos 
ens hem sentit  ajudats. Qui ens ha ajudat, per què, com, quan, 
on…  Són  algunes  de  les  qüestions  que  ens  poden  ajudar  a 
verbalitzar la nostra experiència.

ACTIVITATS • Podem fer una graella i entre tots omplir-la. Cada alumne haurà 
de preguntar a un altre i anotar qui, què, com, quan, on, per 
què va rebre ajunt en algun moment. Després podem fer una 
posada en comú
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FITXA 5

TEMA  Institut (Visionat del submenú Ells i elles parlen a la càmera)

OBJECTIUS

• Potenciar la responsabilitat amb la finalitat que respectin i 
facin respectar els diversos espais del centre.

• Implicar  l’alumnat  en  tasques  que  ajudin  a  millorar  la 
convivència en el centre.

ORIENTACI
Ó

Aquest tema ens obre les portes a parlar de l’espai que comparteix 
l’alumnat,  què esperen del professorat i  ens pot portar a reflexionar 
sobre què aportem als altres o a nosaltres mateixos. 

ACTIVITATS • Per  grups  intentar  elaborar  propostes  sobre  els  temes 
plantejats, recollir les més interessants i que el conjunt de la 
classe faci una carta a la direcció del centre on es recullin les 
propostes  per  millorar  la  convivència,  per  respectar  els 
espais…

-
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FITXA 6
 

TEMA:  Identitats (Visionat del submenú Debats)

OBJECTIUS • Apropar els alumnes al coneixement i al respecte d’altres 
cultures i altres valors

ORIENTACI
Ó

El sentiment de pertinença pot ser molt variat i personal.Pot haver més 
d’una identitat en un sol individu i  des d’una posició educadora caldrà 
respectar totes les opcions.

ACTIVITATS • Cadascú escriu en un paper  5 coses representatives  del seu 
país d’origen. Quan tothom ha acabat s’escriuen a la pissarra 
els  objectes  i  el  país  que  representen.   Es  contrasten  els 
objectes i a partir de la informació donada es poden organitzar 
mostres  o  exposicions  sigui  d’objectes,  de  fotografies,  de 
músiques diverses,etc  Cada grup d’origen presenta oralment 
els  objectes  representatius  del  país.(És  interessant  realitzar 
l’activitat en classes on hi hagi heterogeneïtat d’alumnat)

• Per  valorar  els  productes  culturals  dels  diversos  països  del 
món, també es pot fer una recollida d’etiquetes de productes de 
casa on s’especifiqui el país de procedència.

• En el  camp de la  llengua,  es  podria  fer  un  buidat  de  mots 
introduïts provinents de llengües ben diverses que abarquen 
camps  com  el  gastronòmic,  l’esportiu,  tecnològic,  agrícola, 
topònims,etc.
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FITXA 7

TEMA:  Desitjos   (Visionat del submenú Debats)

OBJECTIUS • Millorar l’autoconeixement 

ORIENTACI
Ó

Es  tractaria  que  sota  l’epígraf  de  desitjos,  els  nois  i  les  noies 
reflexionessin sobre tot allò que els agradaria en relació als companys, 
a la família, a l’escola, a les seves capacitats,etc., i també tot allò que 
no els agrada d’ells mateixos.

ACTIVITATS • És una activitat per destacar tot allò que no ens agrada :

• Col.loquem  una  paperera  al  mig  del  grup,  asseguts  en 
rotllana.Convidem a llençar a les escombraries tot allò que és 
teu i et fa nosa, que no t’agrada.Es tracta que ho comuniqui a 
la resta de companys sigui amb paraules, sigui amb gestos.

• Es pot  canviar  l’enfocament  fent  que  siguin  coses  del  grup 
classe que no ens agraden i les llencem a la paperera.  Quan 
haurem  acabat  ens  preguntarem  com  ens  sentim  després 
d’haver llençat tot allò que no ens agrada.

• Podríem posar fi a la sessió, demanant als nois que diguin  les 
paraules que els agradaria que circulessin més pel grup : es 
podrien apuntar en una cartolina a la classe.
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FITXA 8

TEMA Família (Visionat del submenú Ells i elles parlen a la càmera)

OBJECTIUS
• Conèixer els diversos agrupaments familiars de l’alumnat 

de la classe a partir de l’experiència dels nouvinguts ens 
permet reflexionar sobre l’estructura del nucli familiar en 
les diverses cultures.

ORIENTACI
Ó

La família, les famílies, no hi ha un únic model familiar.En uns casos la 
família  és  nuclear,  en  altres  és  monoparental,  en  altres  la  família 
també  són  oncles  i  cosins…dues  i  tres  generacions  conviuen  en 
moltes cultures sota el mateix sostre.

ACTIVITATS • Arbre genealògic

• Fotografies  familiars  on  es  pugui  recollir  la  varietat  abans 
comentada i  que siguin motiu de discussió i  debat al voltant 
d’avantatges  i  inconvenients  en  cada  cas.  Les  fotografies 
podrien ser aportacions del mateixos alumnes o de reportatges 
periodístics al voltant del tema.

• Es  podria  realitzar  un  mural  on  quedessin  reflectides  les 
varietats familiars.

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

147



Materials de tutoria per a l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària: El projecte audiovisual IGUALS I DIFERENTS 

FITXA 9

TEMA LA LLENGUA(Visionat del submenú Debats)

OBJECTIUS
• Valorar la importància d’una llengua

• Conèixer les diverses llengües de l’alumnat de la classe.

ORIENTACI
Ó

Enfocament ecolingüístic, fent atenció al cas de la llengua catalana i 
altres llengües en perill de desaparició.
Una  llengua  no  és  només  un  sistema  de  comunicació  sinó  és 
expressió d’una cultura, uns valors, una geografia,etc.
El  cas  de  les  llengües  precolombines  i  els  intents  actuals  de 
resorgiment.

ACTIVITATS • El jardí de les llengües31(xavier Besalú)

• Visitar webs que tinguin els alfabets de les llengües del món.

o Visitar  webs  d’altres  centres  que  tinguin  diversitat 
lingüística a les aules del centre.

o un cop feta l’anàlisi de les llengües que parlen els i les 
nostres  alumnes  es  pot  fer  un  treball  d’investigació 
sobre cadascuna de les llengües.

 Graella

 Cerca de internet a partir d’una pauta

 Murals

31 Vegeu Xavier Besalú
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FITXA 10

TEMA
L’ACOLLIDA(Visionat del submenú Debats)

OBJECTIUS
• Posar-se a la pell de la persona nouvinguda al centre 

• Ajudar a crear un clima d’ajut i col.laboració entre els nois i 
les noies.

ORIENTACI
Ó

Les  diverses  experiències  engegades,  siguin  alumnes  guia, 
padrinatges,etc  són  actuacions  encaminades  a  afavorir  climes  de 
confiança  i  d’ajut  mutu,  indispensables  per  a  un  bon  aprenentatge 
social i acadèmic.

ACTIVITATS • La  meitat  del  grup  té  els  ulls  embenats.  Els  guies  trien  els 
cecs.Aquests  no  saben  qui  són  els  seus  guies.Durant  10 
minuts els guies els acondueixen ; després hi ha un canvi de 
papers.Es  una  ocasió  de  viure  experiències 
interessants.L’exercici  ha de realitzar-se en silenci.En acabar 
hem d’obrir  un debat  sobre les vivències viscudes i  com és 
important  donar  mostres  de  confiança  perquè  es  doni  la 
col.laboració.

• Es  dóna  a  cada  alumne/a  un  full  on  hi  ha  un  personatge 
conegut trist i un altre full on el mateix personatge està content. 
Cada  alumne/a  ha  d’escriure  perquè   creu  que  està  trist  o 
perquè  creu queestà content.Cadascú explica el seu treball als 
altres.  Reflexionarem  sobre  la  importància  de  les  nostres 
accions en l’estat emocional dels altres.
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10.CONCLUSIONS
Una de les idees de partida abans de la realització de l’experiència era que és possible 
interessar i motivar l’alumnat en un treball de participació si el professorat s’hi implica de 
forma responsable. A aquest condicionant hi hem d’afegir, - vista l’experiència concreta 
que presentem- , a) que les propostes han d’estar ben definides, - encara que la possibilitat 
de modificar i intervenir estigui  oberta-, b) que han d’estar explicades amb rigorositat i 
seriositat,  c)  que les condicions ambientals han de ser favorables,-.en el  nostre cas el 
professorat més pròxim a l’alumnat i la direcció del centre hi han col.laborat de forma molt 
positiva- , i d) afavorir les condicions perquè l’alumnat participant  es posi  en  situació de 
reflexió  i  de  bona  disposició  cap  a  l’escolta  dels  arguments  dels  altres,  aspecte  molt 
important, a fi que activitats com la que presentem donin els seus fruits en idees.

Podem  concloure  que  hem  aconseguit  un  clima  d’opinió,  de  reflexió,  de  respecte  i 
d’intercanvi en les intervencions dels nois i les noies en tots dos debats: la participació oral 
ha sigut força elevada, les idees han estat explicitades de forma entenedora i en alguns 
punts hi ha hagut pluralitat de posicions, com en el cas dels avantatges del coneixement de 
llengües o en les dificultats d’organitzar una classe amb alumnes nouvinguts, o si fora 
convenient o no que els alumnes estiguessin més hores a l’aula d’acollida,etc. 

Alguna de  les  dificultats  a  què hem hagut  de  fer  front  ha  estat  la  baixa  competència 
lingüística,  raonada,  d’alguns  -pocs-  alumnes  a  l’hora  d’explicitar  les  seves  idees  i/o 
sentiments.  Altres dificultats  que han condicionat  el  nostre treball  han estat  el  límit  de 
temps del DVD, ja que la durada de les gravacions a l’aula ha estat molt intensa (2 hores 
cada debat), la qual cosa ens ha obligat a escurçar més del que haguéssim volgut les 
intervencions. També els aspectes de tipus tècnic (so, llum...) derivats del fet mateix que 
les filmacions han estat fetes no en un  estudi, sinó en la mateixa aula d’acollida.

En relació a les filmacions  de presentacions de l’alumnat nouvingut i  les filmacions en 
relació  a  temes  diversos,  hem  pogut  comprovar  que  aquestes  activitats  són  potents 
instruments educatius, ja que:

 Davant la càmera  l’alumne/a  ha de fer un treball previ de concentració i reflexió a 
l’entorn de les idees i els pensaments

 L’obliga a tenir cura de les seves habilitats lingüístiques i expressives

 El fa sentir protagonista d’una experiència personal

 Crea un clima d’atenció i rigorositat

Pel  que  fa  als  debats,  hem  de  destacar  la  motivació  per  debatre  els  temes  de  la 
immigració, de la necessitat d’actuar per evitar actituds d’exclusió i molt especialment de 
com el centre i el professorat haurien de posibilitar una millora en l’acollida. La valoració 
que fan dels projectes portats a terme,  Alumnat guia i Padrins i Padrines d’aula  són 
positives, tot i que  perceben que un dels obstacles en la millora dels projectes és la manca 
de suport o de clarificació per part d’alguns professors.

En relació a la filmació dels debats i  a les aportacions fetes per l’alumnat,  en què els 
participants no eren els mateixos, hauríem de fer una distinció entre el primer i el segon 
debat.  Si  bé  en  el  primer  debat  el  ritme  de participació  va  ser  elevat  des  del  primer 
moment, en el cas del segon, el ritme va anar en augment a mida que s’avançava en la 
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concreció d’idees. Per tant, les expectatives que, d’entrada en el segon debat, semblava 
que no s’acomplirien perquè l’actitud dels participants era molt més retreta que en el primer 
debat, es van acomplir perquè el contingut de les aportacions va ser molt ric. Aquest fet 
ens  corrobora  la  importància  de  donar  l’oportunitat  de  deixar  que  l’alumnat  s’expressi 
espontàniament  i  sobretot  sense  la  pressió  del  factor  temps.  És  a  dir  que  el 
desenvolupament del projecte també ens ha portat a reflexionar sobre la necessitat de 
desenvolupar aquest tipus de sessions en franges horàries més àmplies, per permetre la 
intervenció sense presses i la reflexió posterior sobre el contingut de les aportacions al 
debat, i sobretot per l’interès amb què el van acollir tot l’alumnat que hi va participar.

També cal tenir en compte que els debats aporten idees i reflexions que poden ser objecte 
d’activitats diverses en les tutories: valorar, en l’àmbit de l’aula, projectes i experiències 
que  s’han  dut  a  terme al  centre;  fer  propostes  per  millorar  aspectes  que  dificulten  la 
convivència; apuntar compromisos a nivell personal; valorar quin és el paper de les entitats 
culturals i juvenils; valorar el fet de ser multilingüe; aportacions que cadascú pot fer de la 
seva cultura d’origen; parlar de les identitats (què som, com ens sentim...)...

La posada en marxa  i l’acompliment d’aquest treball també ens ha fet pensar que en un 
futur podria oferir-se la possibilitat que sigui l’alumnat el que pugui dur a terme el seu propi 
projecte, dins de l’àmbit acadèmic i social.

Les  expectatives  en  relació  a  l’experiència  s’han  acomplert  amb  escreix:  malgrat  els 
exemples mediàtics de disfunció democràtica i malgrat la manca d’hàbits en la participació 
formal, els alumnes i les alumnes han donat mostres que saben explicitar les seves idees, 
els seus pensaments, els seus sentiments... si se’ls concedeix la confiança per fer-ho i si 
perceben que el professorat s’hi implica activament.
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El projecte

Textos  i 
enllaços

   

Col·laboracions

Crèdits

• El context:  Video- clip de presentació.
• Presentació alumnes: Presentació personal dels nois i les noies que han participat 

en el projecte.
• Ells i elles parlen a la càmera: Els nois i les noies parlen breument sobre amics, 

suport, família, institut, identitats, desitjos, jo per dins.
•
• Debats 

PROJECTE IGUALS I DIFERENTS: estructura de l’audiovisual en format DVD, presentació dels menús

 Agraïments: Espai dedicat a totes aquelles persones i entitats que han fet possible que aquest 
projecte es dugués a terme.

• Textos: 
• a) presentació del DVD;
• b) els alumnes guia; 
• c) els padrins d’aula. 
• Enllaços: Adreces web d’interès

 Debat 1: Com millorar l’acollida i la conviència

 Debat 2: Acollida i identitats

 Autories, música, veu en off i fonts documentals

MENÚ PRINCIPAL SUBMENÚS
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11.ANNEXOS

11.1. Guió per preparar les filmacions individuals

TEMES ÍTEMS PROPOSATS

• PRESENTACIÓ • Jo em dic…

• Tinc…anys.

• Fa…mesos que sóc a Salou i sóc de…

• FAMÍLIA • Visc amb (familia) 

• Visc en un pis/ en una casa/ en un hotel/ 
en un apartament/ a casa d’un familiar.

• Quan vaig arribar els meus pares ja eren 
aquí/ no eren aquí. 

• Tenia familiars que ja vivien aquí. Al meu 
país hi tinc altres familiars. 

• És més difícil per tu que per als teus 
pares la nova situació

• Per quin motiu vau decidir marxar del 
vostre país?

• Abans d’arribar a Salou què en sabies de 
Catalunya?

• LLENGÜES • De casa 

• Dels components familiars

• El català, el castellà…

• AJUT • De qui vas rebre ajut quan vas arribar? 
(d’altres persones del meu país que ja 
eren aquí, d’algun veí, d’algun company 
de classe…)

• Qui et va animar…

• Tots : Com es van sentir ?
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• INSTITUT • Com t’imaginaves el nou institut

• Què t’ha sorprès?

• Parla’ns del teu primer dia a l’institut.

• Després dels primers mesos què en 
penses ? (aula d’acollida, classe ordinària, 
professorat, alumnat, pati, bar, sortida, 
l’entrada…) 

• Què creus que has après en les classes 
en els darrers mesos ?

• IDENTITAT • Avantatges i inconvenients de viure entre 
dues cultures.

• Els d’anys anteriors haurien de manifestar 
les diverses possibles identitats : d’on et 
sents ? (més d’allà, més d’aquí, dels dos, 
d’enlloc, del món)

• Tu creus que quan una persona de fora 
arriba  aquí ha de fer el mateix que fan els 
que ja són d’aquí?

• Què en penses de la integració?

• CATALUNYA • Què en sabies de Catalunya abans 
d’arribar a Salou ?

• I de la llengua catalana ?

• La teva ciutat i Salou.Diferències, 
semblances,etc.

• Què destacaries de Salou 

• Què hi trobes a faltar ?

• …
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0. Guió per preparar respostes ràpides

TEMES ÍTEMS PROPOSATS

• AMISTATS • Coses que valores d’un amic o amiga.

• Coses que t’agradaria regalar a la 
teva o al teu millor amic, millors amics 
o amigues d’ara.

• Coses dels altres que et facin enveja. 
Llocs que t’agradaria anar amb els 
teus amics o amigues.

• Moments en què t’has sentit ajudat o 
ajudada.

• JO PER DINS • Què t’agradaria aconseguir.

• Coses que t’agradaria que et 
passessin.

• Coses que et fan por.

• Coses que et fan estar feliç.

• L’IES I JO • Què valores.

• Què no t’agrada.

• Què faries per millorar l’IES.

• Què valores dels professors o 
professores en general.

• Que has après a la classe 
últimament.

• LA MEVA FAMÍLIA I JO • Què desitjaries per a la teva família.

• Què diries a la família que s’ha 
quedat al teu país.

• Què valores de la teva familia.

• Amb  què no estàs d’acord.

• Paraules boniques amb el teu idioma.

• Activitats que t’agradi compartir amb 
la teva família.

• Obsequis que t’agradaria que et fes la 
teva família.

• Menjars de festa amb la teva família.

• Activitats que fas per a ajudar la teva 
família.
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• EL PAÍS D’ON VINC I CATALUNYA • Coses que et van sorprendre quan 
vas arribar a Catalunya.

• Coses que t’agraden de Salou.

• Què trobes a faltar del teu país.

• Que diries a un noi o noia que 
vingués a viure a Salou.

• Paraules boniques que hagis après 
en català.

• Objectes que t’has endut del teu país.

• Coses que creus que haurien de 
millorar al teu país en relació a la vida 
de les persones que hi viuen.

• Què creus que hauríem de millorar 
aquí en relació a la vida de la gent

• QUAN NO VAIG A L’INSTITUT • Coses que faig quan no vaig a classe.

• Què m’agradaria fer i no puc fer.

• Activitats que feies al teu país i aquí 
no les pots fer.

• Activitats que pots fer aquí i allà no 
les podies fer.

• Cançons o músics  o estils de música 
que t’agrada escoltar.

• Demandes que faries a l’ajuntament 
de Salou per als joves.
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0. Guió per preparar els debats  (ANNEX 2)
Per poder dur a terme els debats hem planificat la sessió amb rigor per poder obtenir 
informació d’interès sense cap MENA de manipulació per part nostra.Hem afavorit un 
ambient permissiu, poc dirigit. Hem intentat crear un ambient relaxat, confortable en el 
qual els i les participants se sentissin còmodes per tal que exposessin les seves idees i 
comentaris en comú.

Pel que fa als participants del segon debat,  hem intentat que es tractés d’un grup 
heterogeni  compost  per  alumnat  novingut  de  fa  com  a  mínim  dos  anys,  alumnat 
autòcton que havia participat en la’experiència de l’alumnat guia, algun alumne padrí, 
algun alumne nouvingut d’aquest any amb un domini suficient de la llengua. 

11.1.2.DEBAT 1,  PADRINS I PADRINES D’AULA I ALUMNAT DE TERCER ANY

TIPUS D’ACTIVITAT: DEBAT 1

DATA : 31/03/05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10,30
PARTICIPANTS : 
Alumnes nouvinguts, alumnes de més de 2 anys aquí,  guies i padrins.
Ana Otal 3r, Xantal 3r, Erika Espinoza 4t, Miggle 4t, Antonia Giarruso 3r, Xavi Flores 
4t, Tales 4t C, Aracy Lópes 1 Bat A, Emrah Ghazi 4t C, Fabio Marchesello 4t C, 
Carlos Javier Ruiz 4t.
TEMES:

• Valoració de l’experiència

• Possibilitats de millorar-la

• Opinions a l’entorn de la convivència a l’institut i al carrer

• Opinions a l’entorn de com millorar la integració de la diferència

• De com millorar la convivència dins les aules.Participació dels professors i 
dels alumnes.

• El meu primer dia de l’institut.

• Com millorem l’acollida de l’alumnat en general

• Identitats plurals i integració.

• Cultures i llengües,etc.
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11.1.3.Debat 2, amb alumnat divers: padrins, alumnat de tercer any i altres del país

TIPUS D’ACTIVITAT: DEBAT 2

DATA : 31/03/05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10,30
PARTICIPANTS : 
Alumnes nouvinguts, alumnes de més de 2 anys aquí,  guies i padrins.
Padrins  o  guies:  Gemma Martí  1r  Bat,  Jesús Coca 4B,  Sandra  4,  Dúnia  1r  Bat, 
Dimiter 4t.B, Sterling Cueto 3r.B, Paola Domínguez 4t C, Paola Martínez 4t C, Jorge 
Lorente 4tB, Diana Abutnariti 1 Bat.
TEMES:

• Com penseu que  se senten els alumnes nous al centre?

• Què creus que podem fer tots plegats per millorar la convivència en 
general al centre? 

• Com hauria de ser la integració social (des del lloc on vivim, Salou)

• Paper de les entitats juvenils i culturals de Salou i propostes.(cohesió 
social)

• Què has rebut de la cultura catalana?

• Què pots aportar tu de la teva cultura d’origen?

• “Com més us impregneu de la cultura del país d’acollida, més podreu 
impregnar-lo de la vostra; i com més l’immigrant percep que es respecta la 
seva cultura d’origen, més s’obrirà a la cultura d’acollida.”

         (Amin Maalouf, 1998)

• Paper de la llengua catalana en aquesta nova realitat.

• Valoració de ser multilingüe

• Identitats ( què som, com ens sentim…)

• Què vol dir per tu ser europeu o europea ?
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11.2. Anàlisi i diari de les filmacions (individuals i debats)

TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS

DATA : 31/03/05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10,30
PARTICIPANTS :  Nouvinguts  1r,  3r, 
4td’ESO

GUIÓ : Presentació (annex)

OBSERVACIONS
El fons ha de ser: un sol color, llis i el vesturari l’hem de cuidar.

TIPUS D’ACTIVITAT: VISIONAT
DATA : 01.04.05 LLOC : HORA :10 :00
PARTICIPANTS : Autores del projecte GUIÓ : anàlisi de les filmacions
CONCLUSIONS :

• Distingir alumnes de primer any dels altres

• No tots han de respondre a les mateixes qüestions; és a dir haurem de 
prioritzar segons l’interès de l’aportació.

• Els temes s’han de preparar bé a fi que s’entengui ( en especial els de primer 
any).Prèviament escriuran el que volen dirs.Això no treu que haguem de tallar 
la seva espontaneïtat.

• Experiències recents (nous), experiències més consolidades (antics)

• Debat obert final entre els seleccionats.

Afegim noves qüestions relacionades amb la identitat i amb la integració. (vegeu 
annexos) 

TIPUS D’ACTIVITAT: VISIONAT
DATA : 04.04.05 LLOC : HORA : 10 :00
PARTICIPANTS :  Autores  i  tècnic 
audiovisual

GUIÓ : revisió de les filmacions

DECISIONS :

- Plantejar el menú del DVD

- Dissenyar la portada
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- Possibilitat de blanc i negre

- Tenir molt en compte el fons :

o Senegalesos : blau, vermell
o Simona : lila, groc claret, negre
o Joanna : igual menys negre
o Mapa del món, amb mans que assenyalin….

- Músiques: pensar-hi ( a la presentació, entre un i l’altre,etc.)

- Blocs:

o Presentació del treball: imatges generals dels nens i text (tipus Chicam)
o Presentació dels nois/es
o Identitat
o Família
o Ajut
o Institut
o Tres coses
o Debat

- Plànols: 

o Més llargs, moviments suaus, sense autofocus.
o Alerta contrallum
o Filmar abans que parlin per captar l’espontaneïtat
o Buscar el plànol i amb càmera fixa filmar.
o No muntar el guió, donar peu a expressions espontànies.
o Plànol meitat cara.
o Compensar cos: primer pla, mig pla.

- Tenir apuntats els blocs en cartolines perquè mentre filmem puguin recordar 
de què han de parlar. 
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TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS
DATA : 05.04.05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10 :00 
PARTICIPANTS :  Larisa(4  eso),  Fatima 
(4 eso)

GUIÓ : Entrevistes (vegeu annexos)

OBSERVACIONS :

• La Fatima haurà de repetir l’endemà.

TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS
DATA : 06.04.05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10:00
PARTICIPANTS :  Fatima,  Mariama  (1 
eso), Dara (3 eso)

GUIÓ : Entrevistes (vegeu anexos)

OBSERVACIONS :
Cal entrevistar el Julio.   

TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS 
DATA : 07.04.05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10:00
PARTICIPANTS :  Gora  (4  eso),  Alex  (1 
eso), Adrián di Pizzo (1 bat)

GUIÓ : Entrevista (vegeu annexos)

OBSERVACIONS :

• Cal tornar a filmar l’Àlex.

• Plantegem la participació de l’Adrián en algun debat.
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TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS
DATA : 08.04.05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10 :00
PARTICIPANTS : Alex (1 d’ESO) GUIÓ : Entrevistes (vegeu annexos)
OBSERVACIONS :

• Problemes de competència lingüística que interferirien en la comprensió del 
DVD

TIPUS D’ACTIVITAT: VISIONAT
DATA : 11.04.05 LLOC : IES Jaume I HORA : 10 :00
PARTICIPANTS : Autores del projecte GUIÓ : Selecció de seqüències

TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIÓ DEL PRIMER DEBAT
DATA : 14.04.05 LLOC :IES JAUME I HORA :10 h.
PARTICIPANTS :  Alumnes  padrins  i 
padrines (cursos 2003/04 i 2004/05)
Alumnes  de  3r.  Any  a  l’institut,  alguns 
d’ells també són padrins a l’actualitat

Fabio Tales Aracy Èrika Emrah Antonia Carlos Javier 
Noemí Xavi Xantal Anna Migle

GUIÓ :  Debat  1  (veure  annexos) 
Valoració  de  l’experiència  padrins  i 
padrines

Possibilitats de millorar la convivència
Opinions  a  l’entorn  de  la  convivència  a 
l’institut i al carrer
Opinions  a  l’entorn  de  com  millorar  la 
integració de la diferència
De  com millorar  la  convivència  dins  les 
aules.Participació  dels  professors  i  dels 
alumnes.
El meu primer dia de l’institut.
Com  millorem  l’acollida  de  l’alumnat  en 
general
Identitats plurals i integració.
Cultures i llengües,etc.

OBSERVACIONS :
El debat s’ha desenvolupat amb una participació entusiasta per part dels nois i noies 
durant dues hores i mitja.
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TIPUS D’ACTIVITAT: VISIONAT DEL PRIMER DEBAT

DATA : 15.04.05 LLOC : HORA :
PARTICIPANTS : Autores GUIÓ : Seqüenciació i organització de les 

imatges.Transició.Aspectes tècnics.
OBSERVACIONS :
Les intervencions dels alumnes s’han desenvolupat de forma espontània amb una 
mínima intervenció per part de les professores presents i s’han pogut expressar les 
opinions en un ambient de respecte i cordialitat.
Els temes debatuts  han estat els següents:

• Valoració de l’experiència padrins i padrines

• Propostes de millorar l’experiència

• Com ens vam sentir quan vam arribar nous a l’’institut

• El racisme i l’exclusió a l’institut

• Com combatre aquestes actituds des de l’institut

• Què podem fer nosaltres a nivell personal

• L’experiència del TAE 

• L’experiència de les aules d’acollida d’enguany

• Han de ser avaluats com els altres alumnes?

• Han de fer el mateix programa d’estudis?

• Bones maneres de fer les classes per part dels professors

Ha estat un debat ric en participació i  idees. Els temes relacionats amb les noves 
identitats i la pluriculturalitat s’han deixat per un altre dia.
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TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS INDIVIDUALS
DATA : 20.04.05 LLOC :IES JAUME I HORA : 10h.

PARTICIPANTS :NOUVINGUTS DE 1ESO 
FARA (SENEGAL)
RONGMIAO (XINA)
MARIAMA (SENEGAL)
OSSEYNOU (SENEGAL)
ANDRA (ROMANIA)
KERRIE (ESCÒCIA)
STEPHEN (IRLANDA)

GUIÓ : Temes diversos (veure annexos)

OBSERVACIONS : A causa de la dificultat lingüística d’alguns alumnes, la sessió s’ha 
allargat més del compte, ja que han hagut de repetir algunes seqüències. 
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TIPUS D’ACTIVITAT: VISIONAT DE LES FILMACIONS INDIVIDUALS DE 20.04.05
DATA : 21.04.05 LLOC : HORA :10h
PARTICIPANTS :
AUTORES

GUIÓ :

• Visionat de les filmacions del dia anterior.

• Estudiar els temes musicals adequats

• Guió del material filmat:

• Introducció dels temes amb una frase

Procés migratori

Els alumnes parlen al voltant de: la dispersió familiar, l’arribada, la 
nova casa, el motiu de  la migració, com s’han sentit i com se senten, 
dificultats sorgides …

Suports 

Quan van arribar al nou país, quin va ser l’acolliment i de part de qui, 
tant a nivell familiar com personal . Van ser acollits per algun padrí o 
padrina32 i  com  es  van  sentir  en  relació  a  aquesta  nova 
amistat.Valoració de l’experiència.

Institut

Expectatives  en  relació  al  nou  institut.Els  primers  dies.L’arribada. 
Reflexió  sobre  els  mètodes,  professorat,  horaris,  alumnes, 
espais,etc.tant del nou institut com del que van deixar.Què hi troben 
a faltar.Valoració de la nova situació escolar.

Amics i amigues

Dificultats o facilitats per trobar noves amistats. Situació actual  en 
relació als primers dies.Els  amics o amigues que he deixat al país 
d’origen.Relació que perdura o menys cada vegada. Relacions en 
funció del país de procedència o amistats d’altres països també.

Identitats

Sentiments de pertinença. Pluralitat d’identitats o identitat única. Què 
en sabien de Catalunya abans d’arribar. Què els aporta el nou país. 
Què n’esperen. Expectatives de futur. Retorn sí, retorn no.

OBSERVACIONS :  La  baixa  competència  oral  d’alguns  alumnes  obligarà  que 
escurcem les intervencions, tot i que les imatges captades són prou interessants.

32 El projecte padrins i padrines iniciat  a l’IES Jaume I de Salou durant el curs 2003/2004, 
pretén  donar  suport  al  nou  alumnat  des  de  la  voluntarietat  d’alguns  alumnes  del  centre 
compromesos  formalment   a  a  guiar  i  ajudar  el  nou  alumnat,   tant  acadèmicament  com 
socialment , tenint  la llengua catalana com a referent integrador del nou alumnat.
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TIPUS D’ACTIVITAT:  VISIONAT DEL SEGON DEBAT 
DATA : 05.05.05 LLOC : Jaume I Salou HORA :10h
PARTICIPANTS :  Alumnes  nouvinguts, 
alumnes de més de 2 anys aquí,  guies i 
padrins.

Padrins o guies: Gemma Martí 1r Bat, 
Jesús Coca 4B, Sandra 4, Dúnia 1r 
Bat,  Dimiter  4t.B,  Sterling  Cueto 
3r.B, Paola Domínguez 4t C, Paola 
Martínez  4t  C,  Jorge  Lorente  4tB, 
Diana Abutnariti 1 BaT

GUIÓ:  Selecció  del  contingut  en 
base  a  repeticions,  qüestions 
tècniques, durada,etc.
Transició d’una presa a una altra.
Selecció de la frase.

OBSERVACIONS:
El debat d’avui ha començat de forma freda i poc participativa, potser a causa que els 
alumnes es coneixien poc entre ells, però de mica en mica han anat desenvolupant 
idees  i  suggeriments  cada  vegada  més  rics  i  interessants.  Les  opinions  s’han 
expressat en un ambient de respecte i cordialitat. S’han debatut els temes següents :

Com ens vam sentir quan vam arribar nous a l’’institut
L’experiència de la immigració
Què creus que podem fer tots plegats per millorar la convivència en general al centre? 
Com hauria de ser la integració social (des del lloc on vivim, Salou)
Paper de les entitats juvenils i culturals de Salou i propostes.(cohesió social)
Què has rebut de la cultura catalana?
Què pots aportar tu de la teva cultura d’origen?
Paper de la llengua catalana en aquesta nova realitat.
Valoració de ser multilingüe
Identitats ( què som, com ens sentim…)
Què vol dir per a tu ser europeu o europea?
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TIPUS D’ACTIVITAT: FILMACIONS A L’EXTERIOR
DATA : 18.05.05 LLOC :Salou HORA :18h

PARTICIPANTS :  Alumnes  voluntaris 
participants de l’experiència

GUIÓ : Imatges dels alumnes per 
llocs  coneguts  de  Salou:  centre 
cívic,  teatre,  Torre  Vella,  platja 
dels Capellans,etc.

OBSERVACIONS : Hi han participat un grup de sis alumnes.Es tractava de capturar 
imatges com a rerafons del text oral explicatiu de l’experiència.
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1. INTRODUCCIÓ
Ja no veiem el món des de l’angle del nostre propi país, sinó el propi país des de la perspectiva del món .La igualtat de  
dignitat  i  de drets de tots  els  pobles de la  terra està tan íntimament  lligada al  nou planisferi  com ho estaven la  
prepotència i la xenofòbia a la vella representació del món (Peters,1992)

Aquest  treball  se  situa  en  un  context  escolar  determinat,  que  en  principi  seria 
l’estàndard dels nostres  instituts de secundària: partim d’una situació actual i real dels 
nostres instituts, però amb la vista posada cap a un model educatiu caracteritzat per:

1. L’ organització dels currículums i del grup classe cap a fórmules inclusives, 
on tots els alumnes, independentment de l’origen o de les seves capacitats 
puguin adquirir nous aprenentatges i millorar-ne el  procés.

2. L’obertura  dels  currículums  al  coneixement  global  i  intercultural que 
requereix la creixent incorporació d’alumnat nouvingut al nostre país.

3. La incorporació de noves metodologies basades en:

a)  el principi de la cooperació i  l’aprenentatge entre iguals

b)  l’autoaprenentatge 

c)  l’ús de les TIC

La mateixa pràctica docent ens facilita les pistes necessàries per plantejar canvis que 
per altra banda veiem contrastats amb altres experiències educatives de més enllà del 
propi  país,  on  els  avenços cap a   models  més inclusius  ha anat  ocupant  terreny 
important en el camp educatiu.

Situaríem, doncs, les nostres propostes en un moment en què l’entrada d’un nombre 
important  d’alumnat  de  procedència  diversa  ens  obliga  a  repensar  actuacions, 
finalitats,  metodologies, etc. En el  terreny pràctic hem volgut reflexionar sobre com 
ajudar l’alumnat nouvingut i  el professorat de l’aula ordinària en els primers mesos 
d’estada de l’alumne/a a la classe, lloc en què haurà de construir a poc a poc un nou 
món de relacions socials i afectives i on haurà de continuar l’aprenentatge ja iniciat en 
el seu país de procedència. 

Pot semblar desproporcionat l’esforç que el professorat haurà d’invertir  per adaptar 
materials, si comparem aquest esforç amb el temps d’aplicació, relativament curt; en 
alguns  casos  un  o  dos  mesos,  un   trimestre,  etc.,  però  aquest  esforç  el  veurem 
rendibilitzat  en  poc  temps,  ja  que  en  depèn  en  bona  mesura  la  bona  integració 
acadèmica i social del nou alumnat. Durant els primers dies, les primeres setmanes, 
l’alumne/a rebrà tot un seguit d’estímuls que condicionaran en bona part el seu itinerari 
pedagògic, emocional i social. L’alumne/a que rebi una atenció per part del professor/a 
de la matèria i que rebi una acollida positiva per part dels companys i companyes se 
sentirà estimulat i recompensat per aprendre; veurem que després de la timidesa i el 
tancament inicial avança amb rapidesa i tot sovint són un bon model per a la resta 
d’alumnat autòcton que veu com l’alumne/a acabat d’arribar, que no té la competència 
lingüística suficient, demostra un afany de superació  i una actitud molt més positiva 
que  les que tenen ells mateixos.
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2. OBJECTIUS 

• Proposar  criteris i  passos  a  seguir  perquè  el  professorat de  l’àrea  pugui 
elaborar adequacions a partir de les unitats del llibre de text per a l’alumnat 
nouvingut en els primers mesos d’estada al  centre.

• Oferir  dos  models  d’unitats  adaptades  de  les  àrees de  socials  i 
d’experimentals, un per al primer cicle i un altre per al segon cicle.

• Plantejar l’adequació a partir d’un aspecte lingüístic amb la finalitat de reforçar 
els aprenentatges que l’alumnat rebrà a l’aula d’acollida i perquè pugui seguir 
els continguts de l’aula ordinària. 
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3. NECESSITATS  QUE  PRETENEN  COBRIR  LES 
ADEQUACIONS  DE  MATERIALS  PER  A  ALUMNES 
NOUVINGUTS EN ELS PRIMERS TEMPS D’ESTADA A 
LES AULES ORDINÀRIES.

• Establir continuïtat entre la tasca que es realitza a l’ aula d’acollida i a l’ aula 
ordinària de  l’alumne/a  en  el  sentit  d’aprofitar,  aplicar  i  reforçar  els 
coneixements lingüístics bàsics aplicant-los a les noves matèries.

• Establir  continuïtat  entre  l’aula  d’acollida i  l’aula  ordinària en  els  aspectes 
socials, afectius i emocionals, per tal que les tasques realitzades s’optimitzin al 
màxim en benefici de l’ aprenentatge global de l’alumne/a. 

• Establir nexes amb els possibles coneixements previs que l’alumne/a posseeix 
de la matèria en la seva escolarització passada.

• Acostar els coneixements de la matèria a l’alumne/a des del treball lingüístic, 
des  del  treball  conceptual  amb  uns  continguts més  propers  a  l’alumnat 
nouvingut i des d’uns procediments més participatius i també més autònoms.

• Facilitar-los la comprensió no només lingüística del llibre de text, sinó també de 
la seva estructura.

• Afavorir  i  assegurar  processos  positius  d’autoestima  en  el  si  del  grup  de 
companys/es

• Ajudar  l’alumnat  nouvingut  que  percebi  l’actuació  dels  professors  com  a 
elements afavoridors del seu bon desenvolupament acadèmic, social, afectiu, 
etc.

• Integrar  la  diversitat geogràfica,  social,  cultural  en  la  vida  diària  del 
centre.Facilitar  la integració positiva de l’alumne/a a la dinàmica de la classe, 
introduint metodologies de treball  participatives on es vegin compromesos el 
conjunt d’alumnes de l’aula.
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4. L’ALUMNAT NOUVINGUT NO ÉS DE NEE
Fàcilment podem caure en el  parany de considerar erròniament les mancances de 
l’alumnat  nouvingut,  confonent-les  amb  mancances  de  tipus  estructural  a  nivell 
cognitiu, de capacitats, etc. En conseqüència, aplicaríem estratègies adequades a un 
alumnat amb dificultats d’aprenentatge però no a l’alumne/a nouvingut, les mancances 
del  qual  són  de  tipus  conjuntural  i  transitori,  ja  que,  quan  assoleix  uns  mínims 
d’habilitats  lingüístiques,  veiem com és  capaç  de  seguir  de  forma positiva  el  seu 
procés  d’aprenentatge,  sempre  i  quan  altres  aspectes  socioafectius  i  de  caràcter 
emocional no dificultin la seva estabilitat personal i acadèmica.

D’aquí es desprèn la necessitat de reforçar les estructures lingüístiques tot treballant 
les altres matèries, tal com comentarem al següent capítol.

Situarem   el  nou  alumne/a  en  una  posició  objectivament  ajustada,  és  a  dir,  un 
alumne/a amb mancances, qualitats i  habilitats específiques com un altre alumne/a 
autòcton, però que el desconeixement del codi lingüístic i cultural el priva de les eines 
fonamentals per seguir un aprenentatge en bones condicions.

Aquest  alumne/a  haurà  de  rebre  una  atenció  en  funció  de  les  seves  mancances 
instrumentals  i  no  d’unes  altres,  si  bé  caldrà  estar  atent  a  possibles  dificultats 
personals, si abans no s’han detectat en les avaluacions inicials.

Reforçarem la idea que el treball que l’alumne/a realitzi a les classes de l’aula ordinària 
estigui  connectat  amb  el  treball  que  realitza  la  resta  de  companys,  per  tant  ens 
allunyarem d’aquelles pràctiques que aparten l’alumne/a dels aprenentatges que es 
realitzen en aquell moment. Evitarem que l’alumnat nouvingut treballi llibres de cursos 
anteriors o materials força diferents, perquè sovint aquests llibres estan pensats per a 
alumnes d’edats anteriors i no s’ajusten als interessos, motivacions, de la seva edat 
cronològica, a més  de no assegurar el  fil conductor dels continguts que  es treballin a 
classe.
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5. PARTIREM DEL LLIBRE DE TEXT

Abans de prendre la  decisió de partir  del  llibre de text de l’alumne/a  en el  treball 
d’adequacions  curriculars,  hem  reflexionat  sobre  com  elaborar  models  d’unitats 
adequades o com adequar els coneixements que es treballen als nivells de l’ESO. 
Observant la realitat dels centres i amb l’intent d’elaborar unes propostes que siguin al 
màxim de realistes i pràctiques,  hem conclòs que el llibre de text és el referent central 
de la major part de les aules dels nostres instituts i que al seu voltant es construeixen 
la major part de les activitats d’ensenyament aprenentatge. També considerem que 
justament per això, per ser  un material obligatori i comú del grup classe, l’alumnat 
nouvingut, si en pot disposar, se sentirà més motivat a l’àprenentatge, ja que serà una 
barrera  menys  en  relació  al  grup  classe,  si  bé  la  conveniència  o  no  de  tenir-lo 
físicament pot dependre de factors diversos.33

Així, doncs, les adequacions proposades parteixen dels continguts més usuals d’una 
unitat de Geografia o Història dels llibres de text  de 1r i  de 3r d’ESO utilitzats en 
l’àmbit  dels  instituts  consultats.  L’estructura  interna  de  la  lliçó  que  proposem  no 
correspon però al cent per cent amb la que hi ha als llibres de text, ja que introduïm 
algunes idees que ens semblen fonamentals per tal de facilitar el treball de l’alumnat 
nouvingut.34

 Extreure informació d’allò que ells ja saben i treballar-la.

 Reforçar estructures lingüístiques prefixades treballades ja a l’aula d’acollida 
que serveixin per donar cos als continguts de la unitat.

 Comptar i partir del coneixement lingüístic que posseeixen de la seva llengua 
per tal de fer-ne transferències significatives.

A més, analitzant més a fons la decisió presa, constatem certes contradiccions  en 
relació al tractament que hauríem de donar a la diversitat a les nostres aules, en el 
sentit  que  una  diversitat  de  materials  en  l’aula  s’adequa  molt  millor  a  un  ventall 
d’alumnat divers: el treball per temes o tòpics, l’autoaprenentatge, el treball per racons, 
etc., són recursos que donen més joc que la utilització preferent del llibre de text, però 
com hem comentat anteriorment, un sentit pràctic i realista ens fa inclinar el nostre 
esforç cap a adequacions de materials sorgits del llibre de text , incloent-hi models 
d’aprenentatge cooperatiu  relacionats  amb  algun  dels  tòpics  que  sorgeixen  en  el 
desenvolupament  de  les  unitats  i  que  haurien  de  servir  per  encetar  unes  bones 
maneres de treball dins l’aula 

33 Dependrà de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a o de la distància lingüística.És posssible que en 
un primer període tingui un dossier amb les adequacions realitzades a partir del llibre i quan es cregui oportú 
passi al llibre, etc.
34 No només l’alumnat nouvingut s’hauria de beneficiar d’algunes de les idees exposades.
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En relació al llibre de text tindrem en consideració:

• La complexitat del lèxic

• La complexitat de les estructures de les frases

• L’extensió dels textos

• La presentació de paraules noves del text

• El subratllat de la informació clau

• Esquemes, imatges... tant per la seva complexitat o per la visió etnocèntrica 
que podrien donar. 
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6. QUAN S’HAN D’APLICAR I PER QUANT DE TEMPS?

És obvi que des dels primers dies d’activitat escolar, l’alumne/a se sentirà més segur si 
pot  disposar  d’uns  materials  comprensibles   que  l’ajudin  a  entrar  en  la  matèria. 
Prèviament,  el  professorat haurà realitzat algunes prospeccions inicials per indagar 
quins són els coneixements previs de l’alumne/a.

Les  adequacions serviran  per  clarificar  conceptes,  facilitar  la  comprensió  de  nous 
coneixements, de les instruccions lingüístiques, etc. i es realitzaran individualment en 
els moments d’activitat personal, forçant l’alumne/a a realitzar un esforç de comprensió 
en les explicacions generals o col·lectives del professor/a o del grup d’alumnes.

Es  tracta  d’evitar  en  el  possible  que  l’alumne/a  es  desvinculi  per  complet  de  la 
dinàmica de la classe, si bé potser en un primer període serà inevitable

El professorat d’aula decidirà el temps que l’alumne/a continuarà realitzant tasques 
que siguin adequades, ja que és convenient no allargar més del compte aquesta etapa 
i procurar que s’adapti progressivament a la dinàmica general de la classe.
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7. HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I CONEIXEMENT

Cada  vegada  es  fa  més  evident  que  no  podem  desvincular  l’aprenentatge dels 
coneixements científics,  socials,  etc.  de  les  habilitats  lingüístiques. El  lligam  que 
s’estableix  entre  llenguatge i  coneixements  va  més  enllà  del  que  considerem 
purament  funcional.  Les  habilitats  cognitivolingüístiques  són  la  base  de  les 
activitats científiques35; així: descriure, explicar, exposar, justificar, argumentar, 
definir són procediments usuals quan elaborem raonament científic.

• Quan descrivim un objecte fem abstracció de les seves qualitats; 

• Quan expliquem o exposem uns fets analitzem i comparem, 

• Quan argumentem intentem convèncer de les qualitats de l’objecte, del fet o de 
les idees; 

• Quan definim un objecte o un fenomen, apliquem els nostres coneixements
mitjançant el llenguatge científic, etc.

Qualsevol  activitat  que  es  realitzi  dins  les  nostres  aules  té  un  component 
cognitivolingüístic que es troba a la base de tot raonament científic.

Si analitzem les pràctiques docents que es realizen al nostre voltant constatem que no 
sempre els professors i  les professores som conscients d’aquesta vinculació 
entre llengua i  coneixements.  Potser  és que ens hem deixat  portar  per aquesta 
obsessió pròpia de la nostra època de separar i establir barreres entre les diverses 
disciplines. La mateixa estructura acadèmica, horaris, espais, professorat especialista, 
departaments aïllats de la  resta, etc. marquen aquestes barreres tan negatives per a 
l’aprenentatge de l’alumnat i per al mateix coneixement. Morin (1990) ens alerta dels 
perills  de  la  superespecialització  a  què  es  veu  sotmès  el  coneixement, 
superespecialització que forma part del paradigma de la simplificació. Dividir en parts 
la realitat àmpliament interdependent i imbricada pot portar a l’absurd i a camins sense 
sortida si això no es complementa amb una visió àmplia dels fenomens i amb l’estudi 
de les seves integracions (.../...) (Bastardas 2003).

Baixant al terreny pràctic de les nostres aules i dels nostres centres, caldria reformular 
les classes de llengua dins un context determinat del coneixement. En especial per a 
alumnat nouvingut, la llengua del centre hauria d’estar sempre apresa en un context 
comunicacional concret, facilitant-ne la comprensió gràcies justament a la funcionalitat 
que té en els diversos contextos del coneixement. Aplicaríem les mateixes raons a 
l’aprenentatge d’una L3,  la  qual  s’ensenyaria en un context  competencial  educatiu 
concret. 

Així doncs, en la nostra modesta aportació, enfoquem el treball  proposat en la línia 
d’ensenyar àrees del currículum tot ensenyant llengua, o si es vol, ensenyar llengua tot 
ensenyant  currículum.  Proposem  uns  models  d’adequacions d’unitats  de  socials  i 
experimentals que incideixen en unes habilitats lingüístiques concretes. La finalitat és 
doble:
 

35 Mercè Izquierdo i altres(2003) Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència Barcelona, Edicions 62 a l’abast –
sèrie Rosa Sensat
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Per una banda reforçar aspectes lingüístics treballats en l’aula d’acollida  i per l’altra, 
situar aquests aspectes  en funció d’una habilitat comunicativa en l’àrea experimental 
o  social  tot  construint  coneixements científics  amb una llengua (L2),  que no és la 
llengua familiar  de  l’alumne/a i  d’aquesta  manera desenvolupar  el  llenguatge amb 
finalitats comunicacionals concretes.

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

185



La llengua  través de les àrees d’aprenentatge: adequacions curriculars

8. CRITERIS D’ADEQUACIÓ

a) 8.1 Criteris en relació a les capacitats  lingüístiques 
de l’alumne/a:

• Abans de començar el tema, introduir, anticipar el significat del lèxic o destacar 
el lèxic més significatiu de la unitat.

• Seleccionar del tema els continguts en què es treballin habilitats lingüístiques i 
socials comunes a totes les àrees:

1. Els de comprensió lectora i tractament de la informació

2. Els d’expressió i comunicació

3. Els de resolució de problemes

4. Els que tinguin un enfocament intercultural

5. Els de convivència, col·laboració i solidaritat 

• Simplificar els textos: en frases simples, sintaxi directa

• Simplificar els títols, sovint són complicats.

• Facilitar la comprensió mitjançant fotos, dibuixos, esquemes...

• Proposar activitats d’omplir buits, seleccionar, relacionar... si les que figuren al 

llibre són massa complexes. 

• Proposar exercicis de resum i síntesi.

b) 8.2 Criteris en relació als continguts
• Seleccionar els continguts que reforcin els aprenentatges previs de l’alumne/a.

• Prioritzar aquells continguts que afavoreixin l’aprenentatge autònom de 
l’alumnat.

• Seleccionar els que siguin significatius de cara a aprenentatges posteriors.

• Acceptar els diversos ritmes de treball. 

• Diversificar els exercicis, en la mesura que es pugui, tant pel que fa a 
tipologies com la dificultat.

• Potenciar o seleccionar els exercicis amb: esquemes, símbols i gràfics.

• Proposar exercicis de resum i síntesi.

• Potenciar les activitats interdisciplinàries.

• Elaborar activitats que recullin els coneixements apresos.

• Potenciar els exercicis d’autocomprovació. 

• Comprovar que les activitats d’avaluació responen als continguts treballats.
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9. L’APRENENTATGE COOPERATIU una estratègia per 
aprendre junts alumnes diferents.

La recerca en l’àmbit psicològic i educatiu ha mostrat l’eficàcia de les estructures 
de treball cooperatiu com a afavoridores de l’aprenentatge escolar, ja que poden 
contribuir a endegar tot un seguit de processos, tant pel que fa a la motivació com 
al coneixement, que afavoreixen un millor rendiment escolar, a més a més permet 
la millora de les relacions interpersonals.

El treball  cooperatiu permet atendre la diversitat de tot l’alumnat, ja que resulta 
interessant  i  motivador per  als  que tenen més dificultats  amb altres formes de 
treball i que tenen pitjors resultats quan treballen individualment; a més possibilita 
que  aquells  amb  més  facilitat  i  rapidesa  en  l’aprenentatge de  determinats 
continguts puguin  ajudar  els  que en tenen menys,  posant  a  la  pràctica  el  que 
s’anomena tutoria entre iguals. La finalitat és afavorir les situacions cooperatives i 
bandejar les competitives i individualistes. Així, doncs, amb la participació directa i 
activa dels estudiants i l’ajuda mútua s’afavoreix l’assoliment de cotes més altes en 
l’aprenentatge, es permet aprendre més coses i aprendre-les millor.

No  totes  les  situacions  en  què  els  alumnes  treballen  en  grup  petit  són 
cooperatives, ja que una tasca en grup que no requereixi la col·laboració de tots 
els membres no suposa una situació cooperativa.  Cal  proporcionar un tipus de 
tasques que acompleixin  el  criteri  d’interdependència entre els participants i  un 
tipus d’avaluació que mantingui aquest criteri, segons Johnson, Johnson i Holubec, 
(1999,14) L’aprenentatge cooperatiu és l’ús didàctic de grups reduïts en els quals  
els alumnes treballen junts per maximitzar el propi aprenentatge i el dels altres.36

2. 9.1 Principis d’aprenentatge cooperatiu

• Les tasques acadèmiques ordinàries es reparteixen entre diversos equips 
d’alumnes  heterogenis,  habitualment:  segons  la  competència,  el  sexe, 
l’ètnia, els interessos, les motivacions, les capacitats i els coneixements. 

• Sembla  oportú  que  l’equip  funcioni  un   temps  més  o  menys  llarg  (un 
trimestre)

• És  bo  que  els  components  tinguin  aptituds  complementàries  tant  en 
habilitats  (dibuixar,  fer  taules,  fer  grafismes,  redactar...)  com  en 
heterogeneïtat personal o cultural.

• L’equip  ha  de  funcionar  amb  la  mentalitat  cooperativa  (cadascun  és 
recompensat si, i només si, tota la resta aconsegueix el domini esperat a 
través  del  treball  conjunt).  Tots  s’han  de  preocupar  que  cada  membre 
component de l’equip assoleixi els aprenentatges corresponents.

• Tots els membres s’han de percebre individualment com a iguals: tots són 
mereixedors d’una valoració per part del professorat. És a dir, s’accepta la 
diferència.

36 Pujolàs, P. (2003) Aprendre junts alumnes diferents.Vic, Eumo
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• El grup ha de tenir molt clar de part del professor/a  quins són els objectius 
entre els quals la cooperació en serà un d’important.

• La cooperació fomentarà tant l’autonomia i responsabilitat individual  com 
la solidaritat i responsabilitat grupal.

3. 9.2 Avantatges del treball cooperatiu

• Podem parlar de treball cooperatiu quan l’èxit personal passa per l’èxit de la 
resta de companys que formen part del grup de treball -tot just al contrari del 
que  té  lloc  en  les  situacions  competitives,  on  el  propi  èxit  passa, 
necessàriament, pel fracàs o la desfeta dels altres.

• Aquestes situacions poden contribuir  a endegar tot  un seguit  de processos, 
alguns de tipus emocional i d’altres de caràcter més estrictament cognitiu, que 
possibiliten una reestructuració significativa dels coneixements dels alumnes i, 
en definitiva, un millor rendiment acadèmic.

• Promou la implicació activa de l’estudiant en el procés d’aprenentatge: per una 
banda, suposa un treball motivador per als que tenen més dificultats amb altres 
formes de treball,  ja que  es veuran ajudats per altres amb més rapidesa o 
facilitat en l’aprenentatge de determinats continguts. Per altra banda, aquests 
estaran motivats perquè es veuran obligats a informar, aclarir i explicitar millor 
els seus coneixements.

• En la percepció individual dels alumnes concrets, les relacions interètniques o 
intergrupals -sovint plenes de prejudicis, són substituïdes per vincles personals 
forjats a través del treball cooperatiu.

• També pot facilitar l’adequació  de les tasques proposades als ritmes diversos i 
donen lloc a un tipus de treball més autònom i autoregulat pel mateix grup.
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9.3 El treball cooperatiu amb alumnat nouvingut37

Es  tracta  d’una   metodologia  d’ensenyament/  aprenentatge  que  facilitaria 
considerablement  la  incorporació  progressiva  de  l’alumnat  nouvingut  i  la  ràpida 
adquisició de la llengua i de les característiques de la cultura escolar de destinació 
(Carrasco).

El  treball  cooperatiu  com  a  metodologia  s’ha  d’inscriure  en  un  marc  d’actuació 
integradora global per part de l’equip de centre i del professorat a la classe, perquè, 
com ja  hem comentat,  afavoreix  les  actituds  positives  respecte  del  que  cal  fer  o 
aprendre, incrementa el grau d’autonomia personal sobre el que es fa, la presència 
dels  altres  dóna  seguretat,  i  hi  ha  la  persistència  d’un  control  exercit  pels  altres 
components, des de la mateixa dinàmica de cooperació. 

.Tenint en compte que segons les condicions com es dugui a terme pot esdevenir una 
font addicional de segregació, cal seguir les pautes d’aquest tipus de treball i tenir-les 
ben presents, ja que sinó aquesta metodologia no tindrà èxit. 

Com a eina d’integració,  els  problemes que es  plantegen en el  procés  del  treball 
cooperatiu poden ser importants. Prèviament a la situació de treball hi podem detectar 
situacions de rebuig entre els alumnes, símptoma d’intolerància o de desconeixement i 
d’incomprensió cap a la seva situació per part d’altres alumnes.

Es poden donar situacions d’estranyesa, per part dels alumnes autòctons, respecte de 
vivències o valors expressats pels altres, per desconeixement o per manca de marcs 
de referència per entendre-les, de la mateixa manera que aquests poden inhibir  la 
seva expressió per  manca de seguretat  i  confiança.  Aquestes situacions porten al 
distanciament mutu, que pot venir donat, per una banda, per un sentiment de pèrdua 
de competitivitat, de pèrdua de temps, en relació als altres; i d’altra banda, els nous 
alumnes  poden  manifestar  dificultats  comunicatives  en  no  dominar  els  registres 
comunicatius habituals del seu grup de referència, sigui un domini de l’idioma, sigui 
dels paràmetres culturals i dels codis de referència més comuns.

En definitiva, com qualsevol altra metodologia, el treball cooperatiu no és suficient per 
si mateix com a eina d’integració si no s’insereix en un procés més global de resolució 
dels problemes, de creació per part del professorat, dels marcs de referència perquè el 
grup classe es pugui visualitzar socialment com a grup d’iguals, un grup on es practica 
la resolució compartida dels problemes socials, un grup on l’aprenentatge dels valors 
de la integració es deriva de l’anàlisi de la pròpia experiència viscuda en comú.

37 <http//:www.bib.uab.es/pub/educar/0211819Xn22-23p285.pdf>
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9.4 Consideracions

L’alumnat  arriba  a  l’escola  o  a  l’institut  amb  les  seves  creences,  prejudicis, 
estereotips...,  no  sempre  sap  cooperar  de  forma  positiva,  ja  que  en  molts  casos 
prevalen els principis de l’individualisme i la competitivitat i no els de la solidaritat i la 
cooperació.  No  podem pensar  ingènuament  que  l’aplicació  sense  més  d’aquestes 
metodologies de treball cooperatiu ens donarà bons resultats des del començament 
(segur  que entrenar  paral·lelament  les habilitats  bàsiques comunicatives mitjançant 
activitats com són els jocs cooperatius o els jocs de rol,  seria un ajut eficaç per a 
aconseguir uns resultats exitosos en el desenvolupament del treball cooperatiu).

Per tot això, el paper del professorat és bàsic en la motivació del treball, en donar les 
instruccions i els objectius de forma ben explícita, en formar  grups equilibrats, atorgant 
a cadascú el rol més adequat i significatiu, segons variables diverses: els caràcters, les 
competències acadèmiques, les cultures diverses, etc. El professor/a actua com a líder 
de  la  discussió  plantejant  preguntes,  buscant  aclariments,  promovent  el  diàleg  i 
ajudant  els  grups  d’alumnes  a  reconèixer  l’acord  i  el  desacord.  El  professor/a 
intervindrà en el guiatge del treball, ajudant a marcar ritmes, a facilitar els mitjans per 
trobar la informació necessària, mediant en els conflictes interns del grup, valorant el 
procés, fent-ho explícit al grup, etc.38

Cal  pensar  que  perquè  els  equips  aprenguin  a  funcionar  i  funcionin  de  manera 
efectiva, han de tenir la capacitat de reflexionar sobre el propi funcionament com a 
equip,  per descobrir  quines actuacions realment són d’ajuda i  quines no ho són,  i 
prendre  decisions  sobre  quins  comportaments  s’han  de  mantenir,  quins  s‘han 
d’incrementar i quins s’han d’evitar o canviar perquè perjudiquen el funcionament del 
grup. Per tant cal tenir l’oportunitat d’aturar-se i revisar per tal d’establir objectius de 
millora, en forma de compromisos personals i d’equip.

Pel  que fa a l’aplicació d’aquest  tipus de treball  en les diferents àrees,  no podem 
especificar una àrea en concret per dur a terme el treball cooperatiu. Qualsevol àrea 
necessita de les altres perquè l’alumne pugui desenvolupar-se. També hem de tenir en 
consideració que el treball cooperatiu ha d’anar combinat amb el treball individual, ja 
que sovint una activitat col·lectiva dóna pas a un treball individual o en va precedida.

A més, el caràcter social de la llengua fa que a l’aula s’originin molts moments de 
treball cooperatiu. Moltes de les activitats orals tenen aquesta dimensió: el debat, la 
posada en comú... Evidentment la llengua és imprescindible en totes les àrees, i el 
diàleg,  el  debat,  la  posada  en  comú  són  estratègies   necessàries  per  assolir  els 
objectius de l’àrea i per establir un bon clima de treball a l’aula.  

38 <http//:psicologia.udg.es/revista/publicacions/01/Cat/02(1)_Cat.pdf>
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Metodologies diverses

TÈCNICA DESENVOLUPAMENT

Trencaclosques (Jigsaw)

.  Intenta  posar  els  alumnes  en  una  situació 
d’interdependència  extrema,  tot  creant  les  condicions 
necessàries  perquè  el  treball  de  cada  membre  de 
l’equip sigui absolutament imprescindible per tal que la 
resta dels membres pugui completar la seva tasca. 

Aprendre junts
. Producció concreta per part del grup d’un treball. La 
valoració  es  basa en la  mitjana  de puntuacions  dels 
diferents alumnes del grup.

Joc cooperatiu . S’elimina tot tipus de competitivitat. No se supedita a 
cap resultat de tipus acadèmic

TAI (Team Assisted 
Individualization) .  Combina l’aprenentatge individualitzat amb el treball 

en grup

Pla de recuperació 
personalitzat

.  Estratègia per a un alumne que no ha assolit alguns 
objectius d’una  unitat  didàctica considerats 
fonamentals.  S’utilitza  la  tutoria  entre  iguals com  a 
estratègia de coregulació de l’aprenentatge.

TGT (Teams Games 
Tournaments)

. Els alumnes són assignats a equips de competició de 
capacitat homogènia i  cada alumne té l’oportunitat de 
contribuir a la puntuació del seu equip.

Grups d’Investigació 
(Group- Investigation)

.  Tècnica  semblant  al  Trencaclosques,  però  més 
complexa. En el nostre àmbit educatiu es coneix com a 
treball per projectes
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10.TREBALL PRÀCTIC.CONCRECIONS

La nostra proposta d’adequació d’unitats té com a punt de partida alumnat que ha 
estat escolaritzat al seu país, és a dir que no té competència lingüística en català però 
que té coneixements en les diverses àrees, tot i que pertanyi a un sistema educatiu 
diferent. L’alumnat que no ha estat alfabetitzat no podria seguir les adequacions que 
proposem, caldria proporcionar-los altres materials i recursos, que potser ja existeixen, 
per poder atendre’ls adequadament (en el nostre centre no hem tingut cap alumne 
sense alfabetitzar ni escolaritzar).

Les adequacions, tot i que s’han realitzat a partir de llibres de text de 1r i 3r d’ESO, no 
cal que s’apliquin a l’alumnat nouvingut que cursi 1r o 3r. Considerem que podrien 
aplicar-se a qualsevol alumne, segons el seu nivell escolar, tenint en compte que molts 
continguts  es  van  repetint,  tot  i  que  ampliant,  al  llarg  de  l’Educació  Secundària 
Obligatòria. El nostre objectiu és que l’alumnat pugui treballar continguts comuns de 
l’àrea amb els companys de l’aula ordinària. 

Pel que fa a la temporització de la unitat, hem pensat que calia seguir els mateixos 
criteris que per  a  la  unitat  que  treballin  la  resta  de  companys  de l’aula  ordinària. 
Considerem que és suficient destinar per al treball de la unitat de 8 a 12 hores, que és 
el  temps  que  es  destina  a  una  unitat  didàctica,  temps  òptim  perquè  els  alumnes 
mantinguin l’atenció sobre un tema. 

El treball que plantegem en l’adequació de la unitat, com ja hem comentat en capítols 
anteriors, té com a punt de partida el  lèxic ja que és un recurs molt  important per 
facilitar l’aprenentatge dels diversos continguts de l’àrea, en el benentès que caldrà 
seleccionar el més significatiu perquè pugui seguir de forma conjunta, tot i que amb 
menys continguts, les mateixes unitats que treballen la resta dels seus companys a 
l’aula ordinària. Es tracta de seleccionar el lèxic que considerem imprescindible perquè 
l’alumne pugui assolir els objectius mínims de l’àrea. 

Finalment, cal recordar que cada unitat té com a fil conductor una estructura lingüística 
que permetrà reforçar el treball de llengua que es duu a terme a l’aula d’acollida, amb 
la  qual  cosa  l’aprenentatge de  la  llengua  serà  present  en  qualsevol  àrea  de 
coneixement.

10.1 Estructura

Tal  com  hem  comentat  anteriorment  per  a   les  unitats  hem  abordat  dos  fronts 
importants:  per  una banda la  selecció  del  lèxic més important  de  la  unitat  (noms, 
adjectius, verbs) i per altra banda vehicular l’aprenentatge de la matèria a través d’una 
estructura lingüística que serà el fil  conductor al llarg de la unitat didàctica. A partir 
d’aquí,  hem  estructurat  la  unitat  en  diversos  apartats:  els  coneixements previs
(diagnosi  inicial),  plantejament  de  l’estructura  lingüística,  treball  dels  continguts i 
reflexió lingüística i avaluació.
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10.1.1L’avaluació inicial i l’activació de les idees prèvies.

Els nous coneixements no es construeixen sobre el buit, sinó sobre unes determinades 
idees prèvies que els alumnes tenen sobre els continguts que volem treballar a classe. 
Cal fer una avaluació inicial i activar les idees prèvies dels alumnes relacionades amb 
els continguts que es treballaran en una determinada unitat. 

Amb  l’alumnat  nouvingut  se’ns  fa  més  difícil  establir  una  diagnosi  donades  les 
dificultats lingüístiques que han d’afrontar, de tota manera cal preparar exercicis que 
ens permetin saber quin és el seu punt de partida i que els permetin a ells activar els 
coneixements previs per situar-los en el procés dels nous aprenentatges.

És molt important comunicar amb claredat als alumnes els objectius que es pretenen 
assolir i comprovar la representació que els alumnes es fan d’aquests objectius, en 
aquest sentit val la pena realitzar alguna activitat inicial que alhora serveixi per motivar 
l’alumne o com a mínim, per despertar-li la curiositat i les ganes d’aprendre. 

És en aquest sentit que hem pensat que no podíem partir d’activitats complexes, sinó 
que calia  partir  d’activitats  molt  simples i  senzilles que ens garantissin la  diagnosi 
correcta sobre el punt de partida de l’alumne per facilitar-li un aprenentatge eficaç al 
llarg de la unitat didàctica. 

És per aquest motiu que hem plantejat exercicis de lèxic per poder saber quin és el 
punt de partida d’aquest alumnat. S’utilitza el lèxic bàsic que se li haurà introduït a 
l’aula d’acollida barrejat amb el lèxic seleccionat de la unitat que haurà d’estudiar. A 
partir  d’una selecció de paraules podem orientar-nos sobre els seus coneixements
previs.  És  evident  que  el  diccionari  bilingüe  serà  un  material  imprescindible  en 
qualsevol àrea.

10.1.2Continguts i estructura lingüística
A l’inici de la unitat hi ha un quadre que recull l’estructura lingüística que es treballarà 
al  llarg  de  la  unitat,  també  s’hi  detallen  els  objectius  que  s’han  d’assolir  un  cop 
finalitzada.
L’alumnat treballa la unitat adequada a partir d’activitats que recullen els conceptes 
seleccionats. Haurà d’emplenar quadres, d’escriure definicions, de completar textos, 
d’elaborar  esquemes,  de  relacionar  conceptes...  Alhora  es  trobarà  amb  activitats 
lingüístiques relacionades amb els continguts que li permetran aprofundir o consolidar 
els aspectes relacionats amb la llengua que ha treballat a l’Aula d’Acollida.  

10.1.3 Avaluació i treball en cooperació

Les unitats s’acaben amb activitats d’avaluació per poder valorar el seu progrés durant 
el seu desenvolupament. Es tracta d’emplenar mapes conceptuals, de completar algun 
resum o de redactar un petit text que reculli aquells aspectes més significatius de la 
unitat.
Per acabar es planteja una activitat de tipus col·laboratiu o cooperatiu per facilitar la 
incorporació  progressiva  de  l’alumnat  nouvingut  en  els  continguts  de  l’àrea  i  per 
afavorir la interacció amb els companys de l’aula.

Carme Andrade i Antònia Farré
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11  MODELS D’UNITATS ADEQUADES

La idea és que l’alumne/a tingui una fitxa de la unitat que l’ajudi a:
 Comprendre  i treballar el lèxic bàsic de la unitat
 Treballar unes habilitats lingüístiques concretes.
 Treballar uns procediments mínims relacionats amb la unitat.
 Saber què vol el/la professor/a que sàpiga quant a conceptes bàsics
 Recursos web que pot consultar per aprendre més

Què en sé del tema?
1. Unir amb fletxes
2. Subratllar paraules, omplir buits
3. Seleccionar imatges, paraules, símbols... 

Treball del lèxic.

1.  Buscar al diccionari
2. Ordenar alfabèticament
3. Traduir a la seva llengua, si cal
4. Utilització  de  diversos  tipus  de  diccionari:  visual,  definicions, 

traducció, de verbs.

Procediments

1. Treball  dels  continguts  seleccionats  a  partir  d’una  estructura 
lingüística proposada a l’inici de la unitat.

2. Ampliació dels continguts i del treball de llengua

Activitats de recapitulació i de síntesi

1. Esquemes
2. Resums
3. Mapes conceptuals

Proposta de treball cooperatiu amb la resta d’alumnes de l’aula

Carme Andrade i Antònia Farré
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LA MATÈRIA VIVA

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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UNITAT: LA MATÈRIA VIVA

CONEIXEMENTS PREVIS

1. Encercla amb color vermell les paraules relacionades amb el tema MATÈRIA 
VIVA:

2. Marca amb una creu: 
Sí    NO

Els éssers vius

es relacionen, s’alimenten i es reprodueixen
estan formats per ser atractius
es classifiquen en grans i petits
es  classifiquen  en  unicel·lulars  i 
pluricel·lulars
estan formats per cèl·lules

4. Escriu 4 ACCIONS dels éssers vius.

__________     ___________      ___________       ___________

Carme Andrade i Antònia Farré
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ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA: CONJUGACIÓ VERBAL (1)

 INFINITIUS
 PRESENT D’INDICATIU

OBJECTIUS:

• Donar, a través del lèxic, continguts elementals a l’alumnat 
nouvingut  sobre  la  unitat  La  matèria  viva perquè  pugui 
seguir l’àrea de Ciències experimentals.

• Vehicular l’aprenentatge de les estructures lingüístiques a 
través de l’àrea de Ciències experimentals.

• Consolidar l’aprenentatge de l’Infinitiu i del Present 
d’Indicatiu a través de la unitat.

MATERIAL:
• Diccionari bilingüe català/ ...
• Diccionari de definicions 
• Diccionari de verbs

 LÈXIC:

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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TREBALL DE LÈXIC

1.Busca  les  paraules  anteriors  al  diccionari  de  definicions  i  escriu-ne  el 
significat.

2.  Busca  les  paraules  anteriors  al  diccionari  bilingüe  i  escriu-les  en  la  teva 
llengua.

3.Busca aquestes paraules al teu llibre i subratlla-les amb llapis.

4. Dibuixa una cèl·lula. Copia el dibuix del teu llibre. 

Carme Andrade i Antònia Farré
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Aparells
Àtom 
Carboni
Cèl·lula
citoplasma

Ésser viu
Globus vermells
Hidrogen
Membrana

Nucli cel·lular
nutrició 
òrgans
neurones
Nitrogen

relació
reproducció
sistemes
teixits
Oxigen

VE
R

B
S SER

AGRUPAR
TROBAR
FORMAR

ESTAR
OBTENIR

PERCEBRE
PRODUIR
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HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

5. Classifica els verbs del quadre de lèxic en 1a, 2a, 3a conjugació..

Ia IIa IIIa

5.  Relaciona les  formes verbals  amb els  pronoms personals  JO /  TU/  ELLA/ 
NOSALTRES:

Agrupo      trobes formes    produïu

percebem    estic

som trobes

formeu           produeixo estàs percebem

forma produeixen és obtenen estem

agrupa troba     trobem         ets

percebeu obté     estan formem produïm

Carme Andrade i Antònia Farré
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6. Relaciona aquestes paraules amb el seu significat:

Glòbuls vermells

Cèl·lula

Membrana cel·lular

Matèria viva

- Subratlla els verbs dels rectangles. 

- Completa el quadre següent:

VERBS DELS RECTANGLES INFINITIU CONJUGACIÓ (Ia, IIa, IIIa)
-

-

-

-

Carme Andrade i Antònia Farré
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És la unitat mínima de vida

Matèria que forma els éssers vius
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- Escriu el PRESENT D’INDICATIU dels verbs anteriors.

Jo 

Tu

Ell/a

Nos.

Vos.

Ells/es

7. Completa les frases següents amb la forma corresponent del verb SER:

. El citoplasma ............... l’interior cel·lular.

. La cèl·lula ........... la unitat mínima de vida.

. Els éssers vius més senzills ............ els unicel·lulars.

. Un teixit ......... una agrupació de cèl·lules amb la mateixa funció.

 

Carme Andrade i Antònia Farré
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8. Consulta el teu llibre i completa el quadre següent:

LA CÈL·LULA

DEFINICIÓ CÈL·LULA:

PARTS DE LA CÈL·LULA

TIPUS: TIPUS:

FUNCIONS DE LES CÈL·LULES:

9. Completa el quadre següent amb el teu llibre:

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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ACTIVITATS DE RECAPITULACIÓ I SÍNTESI

A. Completa el resum de la unitat:

Els elements majoritaris en la composició de la matèria viva ______ (verb 
SER):  __________,  __________,  __________  i  __________,  el  més 
característic de la matèria viva _______ el __________.

(verb SER)

Tots els éssers vius __________ (verb ESTAR) formats per __________, 
que són les unitats mínimes de la vida. Segons el nombre de cèl·lules que 
els  _____________  (verb  FORMAR),  hi  ha  éssers  vius  __________  i 
__________.  Les  cèl·lules  __________  (verb  PODER)  ser  de  dos  tipus: 
__________ i ___________.

La  matèria  viva  ___________  (verb  ESTAR)  organitzada  en  diferents 
nivells.  Al  cos  humà hi  ha  una  gran  diversitat de  __________,  que  s’ 
_____________ (verb AGRUPAR) i formen __________. Aquests s’agrupen 
i formen __________, que quan s’agrupen formen __________.

Carme Andrade i Antònia Farré
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B. Completa el quadre següent a partir del que has treballat en aquesta unitat:

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)

LA MATÈRIA VIVA

Cèl·lules
Cèl·lules

organisme

Té una composició química 
en la qual predominen els 
elements següents

Està formada per

Que poden ser

Està organitzada en nivells
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PROPOSTA DE TREBALL COOPERATIU 39

En aquesta  unitat  proposem aplicar  la  tècnica  TGT40 en què els/les  alumnes són 
assignats a equips de capacitat homogènia i cada alumne té l’oportunitat de contribuir 
a la puntuació del seu equip. Es tracta d’un joc de preguntes i respostes. El caràcter 
competitiu es pot accentuar més o menys.
En aquest joc tots els membres de cada equip de base tenen la mateixa oportunitat 
d’aportar punts per al seu equip perquè tots juguen la partida amb membres d’altres 
equips d’una capacitat similar. Fins i  tot  els membres amb menys capacitat poden 
aportar més punts per al seu equip perquè han guanyat la <<seva>> partida.
Aquesta tècnica és un recurs interessant per estimular els alumnes a aprendre de 
memòria els continguts conceptuals de les diverses àrees de coneixement.  No ha de 
ser  d’ús  freqüent,  podria  aplicar-se  en  acabar  el  trimestre  o  cada  dues  unitats... 
L’aplicació de la  tècnica estarà en funció de la  maduresa de l’alumnat que tingui 
unitats adequades. 

Algunes  preguntes  que  podrien  formular-se  als  que  tinguin  capacitats  similars  a 
l’alumne nouvingut són les que correspondrien als continguts mínims de la unitat. Per 
exemple:

- Definició de CÈL·LULA

- Funcions de la cèl·lula

- Organització de la matèria viva

- Definició membrana cel·lular

- Definició glòbuls vermells

- Definició matèria viva

- ...

39 Aquest treball caldria fer-lo amb el conjunt de la classe, en cap cas es planteja dur-lo a terme solament amb 
alumnat nouvingut

40 Pujolàs, Pere (2004) Aprendre junts alumnes diferents Eumo, Vic
Carme Andrade i Antònia Farré
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4.

5.

6.

7.

LES PERSONES I LA SALUT

Carme Andrade i Antònia Farré
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CONEIXEMENTS PREVIS

Busca al teu diccionari bilingüe paraules sobre la SALUT, escriu-les en català. Quines 
paraules  són al lèxic de la unitat?

BONA SALUT = ___________, ____________, _____________, ______________ 

MALA SALUT = _____________, _____________, _____________, ______________

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA: 

- EL NOMBRE DEL SUBSTANTIU I DE L’ARTICLE

- LA PERÍFRASI D’OBLIGACIÓ

OBJECTIUS:

• Donar, a través del lèxic, continguts elementals a l’alumnat 
nouvingut  sobre  la  unitat  Les  persones  i  la  salut perquè 
pugui seguir l’àrea de Ciències experimentals.

• Vehicular l’aprenentatge de les estructures lingüístiques a 
través de l’àrea de Ciències experimentals.

• Consolidar  l’aprenentatge  del  nombre  del  substantiu  i  de 
l’article i la perífrasi d’obligació.

MATERIAL:
• Diccionari bilingüe català/ ...
• Diccionari de definicions 
• Diccionari de verbs

LÈXIC

COS
SALUT
ENERGIA
ALIMENTACIÓ
HIGIENE PERSONAL
MALALTIA
ACCIDENTS
NUTRIENTS
DIETA

HIDRATS  CARBONI
GREIXOS
PROTEÏNES
VITAMINES
MINERALS
AIGUA
INTOXICACIÓ
CÀRIES
CREIXEMENT

ESQUELET
EXERCICI FÍSIC
ESPORT
INFECCIÓ 
VACUNA 
ANTIBIÒTIC
BACTERIS 
CONTAGI
CONSUMIR

Carme Andrade i Antònia Farré
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TREBALL DE LÈXIC

1. Ordenar les paraules del lèxic alfabèticament i copia-les.

2. Busca-les al diccionari i escriu al costat la paraula en la teva llengua.

3. Agrupa-les segons sigui un concepte positiu o negatiu per a la nostra 
salut

POSITIU + NEGATIU -

 Completa frases amb les paraules del lèxic:

   
Al poliesportiu faig............................

El sucre em produeix......................

Les vitamines són necessàries per al..........................

Carme Andrade i Antònia Farré
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  HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

1. Classifica  les  paraules  del  quadre  del  LÈXIC  segons  estiquin  en 
SINGULAR O PLURAL:

SINGULAR PLURAL

2. Completa el quadre següent a partir del lèxic de la unitat.

SINGULAR PLURAL
COS

ENERGIA

GREIXOS
AIGUA
CÀRIES

MALALTIA

ACCIDENTS
NUTRIENTS

DIETA

VITAMINES
PROTEÏNES
MINERALS

3. Completa el quadre següent.  
                     

Carme Andrade i Antònia Farré
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ARTICLE: 
EL/LA/L’/ 
ELS/LES

NOM VERB SER BÀSIC 

IMPORTANT

 NECESSARI

IMPRESCINDIBLE

PER A LA SALUT

Per al nostre cos

Per al creixement

Per al nostre esquelet

Per a les infeccions

Per als esportistes

L’ ALIMENTACIÓ ÉS IMPORTANT PER A LA SALUT

VITAMINES

MINERALS

AIGUA

EXERCICI FÍSIC

ANTIBIÒTICS

DIETA

ESPORT

HIGIENE

4. Escriu 6 ordres, tres afirmatives i tres negatives. Has de començar la frase 
amb la perífrasi d’obligació. Fixa’t en l’exemple:

       
 

Hem de...

No hem de...

CONSUMIR

hidrats de carboni

massa sucre

Dieta, esport, higiene personal, vacuna, malalties

Carme Andrade i Antònia Farré
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 Escriu el menú d’un dia, propi del teu país d’origen.

PAÍS

MENÚ D’UN DIA

ESMORZAR

DINAR

BERENAR

SOPAR

Carme Andrade i Antònia Farré
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 Completa el mapa de la unitat:

Es defineix hem de ens permet
com prendre obtenir

formats per que es classifiquen en

i han de formar una 
dieta

que poden ser

Carme Andrade i Antònia Farré
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7. Fes un text a partir del mapa anterior:

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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PROPOSTA DE TREBALL EN COOPERACIÓ41

Elaboració  d’un  díptic  per  al  centre  d’Atenció  Primària  de  Salou  sobre  hàbits 
saludables (alimentació, higiene personal, infeccions...),. Has de tenir en compte que 
hi van persones de tot el món. Propostes per elaborar el díptic (una per a cada grup):

- Carnets de vacunació amb les vacunes recomanades

- Hàbits alimentaris

- Higiene personal

- Perill d’infeccions

- ...

 Cal tenir en compte les característiques sobre hàbits saludables dels diversos 
països (vacunacions, malalties pròpies del país, higiene, alimentació...)

 Cal tenir en compte l’alimentació per a infants i adults

 Especificar els hàbits d’higiene personal

 Cal apuntar com evitar les infeccions

 Cal fer el disseny de la part principal del díptic

 Cal especificar les entitats que donen crèdit al díptic

 Cerca a internet sobre les característiques de les malalties pròpies del país 
d’origen dels habitants de Salou

41 Aquest treball caldria fer-lo amb el conjunt de la classe, en cap cas es planteja dur-lo a terme solament amb 
alumnat nouvingut

Carme Andrade i Antònia Farré
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ELS  CLIMES  I  LA 
VEGETACIÓ

Carme Andrade i Antònia Farré
Llicències del Departament d’Educació (DOGC núm: 4182 de 26.7.2004)
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ELS ÉSSERS HUMANS I EL MEDI

CONEIXEMENTS PREVIS: 

-  Subratlla  de  color  vermell  les  paraules  sobre  ÉSSERS  HUMANS  I  MEDI 
(consulta el diccionari)

- Escriu les estacions de l’any

___________________   _____________________  _________________

_________________________

- Dibuixa un arbre segons les estacions

___________    ___________        __________      ___________

Carme Andrade i Antònia Farré
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ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA: 

- L’INFINITIU (REPÀS) I ELS VERBS INCOATIUS

- LA FRASE SIMPLE

OBJECTIUS:
• Donar continguts elementals a l’alumnat nouvingut perquè 

pugui seguir la matèria de ciències socials.
• Vehicular l’aprenentatge de la llengua a través de l’àrea de 

ciències socials.

MATERIAL:
• Diccionari bilingüe català/ ...
• Diccionari de definicions 
• Diccionari de verbs
• Llibre de text, si cal.

 
LÈXIC:

Carme Andrade i Antònia Farré
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relleu
muntanya 
planura
natura
aigua

 riu

població
calor
fred
aridesa
zona climàtica
llac

Vegetació
Bosc
Sabana
Praderia
desert
glacera

Fauna
Ésser humà
Sòl
Espai
Medi natural
clima

VE
R

B
S CONSTITUIR

EXPLICAR
OBSERVAR

INFLUIR
SOBREVIURE
ANALITZAR

ESCASSEJAR
AFAVORIR
DIFICULTAR

DESCRIURE
INDICAR
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TREBALL DE LÈXIC

1.  Busca  les  paraules  anteriors  al  diccionari  bilingüe  i  escriu-les  en  la  teva 
llengua. 

2.  Busca  les  paraules  anteriors  al  diccionari  de  definicions  i  escriu-ne  el 
significat.

3. Busca aquestes paraules al teu llibre i subratlla-les amb llapis.

4.Ordena les paraules anteriors alfabèticament.

5.Dibuixa:

Carme Andrade i Antònia Farré
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HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

6. Classifica els verbs del quadre de lèxic (primera pàgina) segons siguin de la 
1a,  2a,  3a  conjugació.  Escriu  el  present  d’Indicatiu  dels  verbs  de  la  IIIa 
conjugació.

Ia conjugació IIa conjugació IIIa conjugació
- AR -ER   /   -RE - IR

EXPLICAR

                  VERBS INCOATIUS: AFEGIR –EIX-
CONSTITUIR INFLUIR AFAVORIR

JO
TU
ELL/A
NOS.
VOS.
ELLS/ES

CONSTITUEIXO
INFLUEIXES

AFAVORIM

Carme Andrade i Antònia Farré
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 Relaciona  les  paraules  de  l’exercici  amb  els  números  de  la  imatge. 
Consulta el diccionari.

Carme Andrade i Antònia Farré
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8. Relaciona aquestes paraules (principals formes del relleu continentatl) amb el 
seu significat:

Muntanyes

Altiplà

Depressions

Planures

9. Escriu una frase amb les paraules de l’exercici anterior i les seves definicions:

LA FRASE SIMPLE
DETERMINANT + NOM VERB COMPLEMENT
Les muntanyes són relleus elevats i...
L’altiplà
Les depressions
Les planures
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Relleus plans.  Situació a una certa 
altitud sobre  el  nivell  del  mar  (el 
més elevat és al Tibet, Àsia)

Relleus  plans.  Situació  a  poca 
altitud respecte al nivell del mar. 

Relleus elevats i  de gran pendent. 
L’Everest és la més alta.

És sota del  nivell  del  mar (la més 
profunda és al mar Mort)
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10. Observa el mapa de climes del món. Després completa el quadre següent:

ELS CLIMES
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- Escriu al quadre següent l’explicació del quadre anterior. Utilitza l’estructura de 
la frase simple.

11. Quins climes es troben al continent d’on provens?

Jo  vinc  de.....................  (país),  que  es  troba  al  continent 
.....................................  (nom  del  continent).  Podem  trobar  els   climes: 
....................................................
..........................................................................
Al meu país hi ha el clima ............................................
.................................................
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ELS CLIMES DEL MÓN
Els climes del món es classifiquen en dos grans grups. 
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12. Omple el quadre següent a partir de la informació del llibre de text. Utilitza el 
diccionari, si cal (podríem posar la pàgina).

Zones climàtiques ESTACIONS TEMPERATURA PRECIPITACIÓ

C
À

LID
ES

equatorial

tropical

Desèrtic

TEM
PER

A
D

ES

mediterrani

Oceànic  o 
atlàntic

Continental

FR
ED

ES

polar

Alta 
muntanya
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13. Completa les frases següents amb la forma corresponent del verb SER:

- El clima polar ______ un clima fred que té les temperatures més baixes de 
la terra.

- Els climes temperats _______ els que es troben entre els tròpics i  els 
cercles polars.

- Les temperatures dels climes desèrtics ________ són molt càlides.
- Els tres tipus de climes càlids ________: equatorial, tropical i desèrtic.

14. Completa el quadre següent amb el teu llibre. Defineix cada mot:
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EL BOSC:

LA SABANA:

LA PRADERIA:

L’ESTEPA:

EL DESERT:
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PROPOSTA DE TREBALL EN COOPERACIÓ42

- Agència  d’esport  i  aventura  ofereix  programes  de  travesses  durant  una 
setmana. 

- Elaborar un mural que reculli la informació següent

o Seleccionar el país on volen viatjar 

o Època de l’any idònia per viatjar-hi segons les condicions climàtiques.

o Fixar la ruta que volen dur a terme (consultar l’Atlas)

o Descripció de les condicions climàtiques

o Descripció de la vegetació

o Tipus de roba que han de portar (equipatge)

o Tipus d’alimentació

o Mitjans de transport que s’utilitzaran

o Cerca a internet  del mapa on s’especifiqui la ruta que han d’emprendre

o Presentació en un document de word o ppt, segons les possibilitats de 
l’equip

o Exposició oral a l’aula o a la sala d’actes si cal projecció

42 Aquest treball caldria fer-lo amb el conjunt de la classe, en cap cas es planteja dur-lo a terme solament amb 
alumnat nouvingut
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12 GLOSSARI

A
activitats d’avaluació........................ 186
adequació.........................178, 188, 192
adequacions.....178, 181, 183, 184, 192
alfabetitzat........................................ 192
aprenentatge... 177, 179, 180, 181, 184, 

186,  187,  188,  191,  192,  193,  197, 
208, 218

aprenentatges. 177, 178, 180, 186, 187, 
193

aula d’acollida. 178, 179, 181, 185, 192, 
193

aula ordinària... 177, 178, 179, 180, 192
avaluació.......................... 187, 192, 193
avaluacions inicials...........................180
C
comprensió lectora...........................186
coneixements.. 179, 181, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 192, 193
coneixements previs 179, 183, 192, 193
continguts178, 179, 180, 181, 186, 187, 

188, 192, 193, 197, 208, 218
criteris.......................................178, 192
cultures.............................................190
currículum.........................................184
D
diversitat...................179, 181, 187, 203
E
estructures lingüístiques. 180, 181, 197, 

208
H
habilitats lingüístiques..... 180, 184, 186, 

194
I
idees prèvies.................................... 193
integració..................................177, 179
intercultural...............................177, 186
L
lèxic. 182, 186, 192, 193, 194, 199, 207, 

209, 210, 220
llengua.....181, 184, 185, 190, 192, 198, 

209, 218, 219, 229
llenguatge.................................184, 185
llibre de text......178, 179, 181, 182, 225
M
metodologies....................177, 179, 190

N
NECESSITATS  EDUCATIVES 

ESPECIALS................................. 180
O
objectius........... 188, 190, 191, 192, 193
objectius mínims...............................192
P
participació....................................... 187
professorat...... 177, 178, 183, 184, 187, 

190
S
Seleccionar...............................186, 194
Simplificar.........................................186
subratllat...........................................182
T
temporització.................................... 192
treball cooperatiu..............187, 188, 190
treball lingüístic.................................179
tutoria entre iguals....................187, 191
U
unitat didàctica................. 191, 192, 193
à
àrees........................ 178, 184, 186, 192
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