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A causa dels moviments migratoris, es detecta la presència, cada vegada, 
de més famílies foranes i, per tant, de més alumnes de procedència diversa: 
parlen altres llengües, tenen altres costums i es troben al bell mig dels contextos 
de procedència i el d’arribada. Aleshores, en els centres educatius d’acollida, el 
treball amb aquests alumnes no resulta fàcil, bé per manca mitjans, –materials o 

-

En altres contextos –Irlanda seria un exemple paradigmàtic– a aquests 
alumnes s’aconsegueix integrar-los amb tota normalitat, en el sistema educatiu 
d’acollida, aprenen la llengua del territori, des del primer moment, i se’ls dóna 
suport educatiu, tant dins com fora de l’aula, en el context escolat. A més, se’ls 

de l’àmbit de la pròpia llar. 
El coneixement directe d’aquestes intervencions, és el que m’ha portat a 

tractar aquest tema i analitzar les metodologies utilitzades amb aquells alumnes, 
com a proposta per a incorporar-les a les nostres aules.

Plantejament

-

del alumnat estranger en les aules, convivint i compartint centres educatius amb 
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d’Educació, al territori espanyol es detecten els següents percentatges d’alum-
nes nouvinguts: el 26’3% són procedents de la Unió Europea; el 3’9% de la 
resta del continent; el 25% d’alumnes és d’origen africà; el 37’9% d’alumnat és 
procedent d’Amèrica, i 6’9% d’alumnes procedeix d’Àsia i Oceania. Durant el 
mateix temps, al sistema educatiu valencià es varen escolaritzar alumnes estran-
gers procedents, fonamentalment, de la Unió Europea, d’Àfrica i d’Amèrica, en 
un percentatge estimat –per les dades ministerials– del 10’8%; per damunt de la 
mitjana espanyola, situada en un 9’5%.

Un dels grans problemes que troben aquests alumnes en arribar als nostres 
centres educatius és el desconeixement, no només del funcionament general del 
sistema, sinó –particularment– de la llengua vehicular, i de la resta de dinàmi-
ques comunicatives i relacionals, encarregades de propiciar una comunicació 
efectiva dins del propi centre i entre el centre, l’alumne i la família. Conèixer 
la llengua vehicular del ensenyament és essencial per accedir al currículum i 
per acceptar, entendre i aplicar les normes de convivència assumides al centre 

centre– una sèrie de mesures enfocades i convergents a la integració d’aquell 
alumnat, des de la seua pròpia llengua, la seua realitat cultural i familiar. I tot 
orientat a la millor integració escolar i vivència educativa compartida. 

A més, esdevé important assenyalar que, per facilitar la comprensió dels 
punts essencials relacionats amb l’educació dels alumnes, convé que els col·le-
gis divulguen aquesta informació, en les diverses llengües estrangeres dels 
alumnes –i famílies– nouvinguts, abordant els aspectes generals, els diferents 
nivells que s’imparteixen en el centre, la matriculació, l’avaluació, l’orientació, 
les modalitats de participació dels pares, els seus drets i obligacions, la dinàmi-
ca de les relacions de la comunitat educativa,així com el projecte educatiu de 
centre –que inclou aquell Pla d’Acollida i Integració–.

Descendint als objectius a formular i relacionats amb la integració dels 
nouvinguts, al centre i la classe ens trobem, per exemple, amb:

– La incorporació d’actituds interculturals positives.
– La potenciació de la convivència i la cooperació.
– La superació dels prejudicis i estereotips.

I pel que fa als relacionats amb els alumnes en qüestió, trobem:

– Aprendre a dominar la llengua d’acollida.
– Conèixer i assimilar els costums del país de destí.
– Desenvolupar les competències socials essencials per a la incorporació e 

integració en la nova societat.
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Francesc Carbonell és un mestre i pedagog, doctorat en la Universitat de 
Barcelona, que proposa, en el seu llibre Inmigració: Diversitat Cultural, Desi-
gualtat Social i Educació, uns criteris que podrien considerar-se claus, per a la 
integració d’aquests alumnes nouvinguts i que es refereixen a les metodologi-
es de treball que es realitzen en el centre educatiu i afecten a la integració de 
l’alumnat. Les tals intervencions poden arribar a determinar les actuacions més 
idònies a aplicar en les nostres aules, com les següents:

Xiqueta Xiquet

5 anys 6 anys

Francès Castellà

Espanya Irlanda

Nul Nul

Treball dels pares Treball dels pares

Mitjà-alt Mitjà-alt

 – Presentació de l’alumna – Presentació de l’alumne i els seus
 al tutor/a i als altres  pares al tutor/a, als altres alumnes de
 alumnes de classe. classe, a la secretaria del centre, al
 – Se l’intenta explicar les professorat de suport, a la responsable

 – Es treballa amb tot el nim, en el aula de suport, aprenent 
 grup i ella és una més,  anglès.

 sense atencions especials. – Traducció inicial de tot el contin-
 – Assisteix a l’aula de su- gut al castellà i disminució successiva

 port, una hora per setmana, i progressiva.

  – Llistes de vocabulari bàsic.
  – Lectura en anglès a l’aula i a casa.
  – Aprenentatge, per part de la mestra,  
  de paraules claus, fórmules i frases   
  senzilles, per a comunicar-se amb   
  l’alumne nouvingut.
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 – Jocs amb ella, des del  – Jocs compartits amb ell, des del
 primer moment. primer moment.

 – Intent d’ensenyar-li  – Intent d’ensenyar-li anglès, mentre
 castellà, mentre jugaven  jugaven i aprendre, els seus interlo-

 al pati. cutors, castellà per poder parlar

 – Intents d’integració  – Alumne totalment integrat.
 amb els companys. – Anglès quasi perfecte, amb les com-

 castellà. ció a la seua edat, als 3 o 4 mesos.

 car-se amb els companys.
 – Finalment, va tornar 

Una tal experiència transcrita, ens permet observar clarament que la inter-
venció docent i la de la resta del personal del centre, afecta profundament en  
la integració dels alumnes nouvinguts en la classe i en el centre i, per tant, en el  
context social. L’anàlisi d’aquests casos, ens permet apreciar la importància 
de la reacció del centre a les necessitats que presenten aquests alumnes, i que 
determinaran la seua integració –o no– posterior. 

Com a alternatives de resposta a una tal situació, cabria fer algunes propos-
tes d’actuació a considerar, quan un alumne amb una llengua materna diferent 
s’incorpora al nou centre –per a ell o ella–, posant en marxa des del principi, el 
Pla d’Acollida i Integració, que deurà respondre als següents punts:

1. REQUISITS PREVIS
 • Qui s’implica en aquell Pla?
 • Quins materials tenim que preparar per a realitzar-lo?
 • Quines autoritzacions, consultes o permisos hem de requerir?
 • Quins canvis son necessaris introduir, al sí del centre escolar?
 • Quin calendari caldrà seguir?

2. ACOLLIDA DE L’ALUMNAT
 • Qui acull a l’alumne?
 • Quan l’acollim?

successius...?
 • Quines activitats d’acollida podem realitzar?
 • Com podem detectar les necessitats educatives que aporta el nou alumnat?
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3. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 • Qui acull a la família?
 • Quan s’acull a la família?

 • Quina informació oferim a les famílies?
 • Quins recursos utilitzem per a transmetre les informacions?
 • Quines vies de participació amb l’escola podem oferir-los?

4. PERIODE D’ADAPTACIÓ
 • Quina duració es preveu?
 • Quins objectius persegueix?
 • Quines activitats realitzarem?
 • Cóm es distribueix el professorat en aquest període?
 • Cóm realitzem el diagnòstic de necessitats educatives i de competència 

curricular al nou alumnat?
 • Quins criteris seguirem per a respondre a la diversitat detectada en l ‘alum-

 • Cóm organitzarem l’aula?
 • Cóm introduirem les metodologies més apropiades?
 • Cóm treballarem la interculturalitat?
 • Quins recursos seran els més adients?
 • Cóm realitzarem les avaluacions: criteris i instruments del cas?
 • Quin calendari de coordinació caldrà establir?

A més de facilitar –com s’ha dit més amunt– la traducció, a la família, de 
les indicacions de funcionament del centre i del Pla d’Acollida i Integració, 
es programarà un determinat nombre d’hores setmanals, en les quals l’alumne 

llengua curricular, sense generar retards ni disfuncions en la resta d’àrees. Així 
mateix resulta molt recomanable, per tal de facilitar l’adaptació i integració de 
l’alumne nouvingut, valorar el seu progrés i progressiva integració, a càrrec 
del tutor o tutora del seu grup i de la resta del professorat implicat, aprenent 
paraules clau, fórmules de relació social i frases senzilles i de motivació, en la 
llengua d’acollida com ara:

– Bon dia, bona vesprada, bona nit.
– Adéu.
– Com estàs? Bé/Malament.
– El meu nom és ______.
– No ho entén.
– Puc anar al bany?
– Em fa mal ací.
– Pots ajudar-me?
– Gràcies/De res.



260 M. I. Loriente Barbas

També caldrà preparar llistats de vocabulari bàsic, que es treballaran, so-
bretot a l’aula i al centre, però hauran d’assegurar-se a casa, per a consolidar 
l’idioma vehicular tant bon punt siga possible i puga comunicar-se, no només 
en l ‘àmbit relacional del centre, sinó també en el context social. A mesura que 
l’alumne vaja aprenent el vocabulari bàsic, les relacions o llistats s’ampliaran i 
s’incorporaran noves paraules o frases senzilles i funcionals, per tal que l’alum-
ne es puga fer comprendre, en tot moment de necessitat, encara que –al princi-

de fonemes o paraules, es disposarà d’arxius gravats d’audio, on els professors 
–preferiblement el de llengua– exagerarà la pronuncia de forma clara i pausada, 

per compartir-los en la conversa familiar, per practicar i millorar la seua articu-

a aprendre la nova llengua de forma divertida, agradable i atractiva. Igualment, 
es podran preparar diversos jocs i sessions de teatre, per a que al mateix temps 
que l’alumne aprèn, interaccione i interlocute amb els seus companys. A més, 
el recull de totes les activitats que es realitzen a l’aula i a casa constituirà un 

els continguts ja treballats i els programats tot seguit.
D’altra banda, a l’efecte de consolidar la integració, es poden dissenyar 

diversos projectes, com un calendari anual multicultural, dins del qual aparei-

costat de les de la societat i vida cultural d’acollida. Es poden proposar treballs 

pròpia investigació, el decurs cultural de la societat que els acull.
-
-

més sobre com aprenen els seus alumnes, per a poder oferir-los suport i una 
assistència adient, per millorar l’aprenentatge dels nouvinguts i no només en 
el context escolar. També reconeix i inclou diverses experiències i necessitats 
d’aprenentatge, ofereix excel·lents mitjans i instruments de comunicació i d’in-

aprenentatge. També es pot fer servir per a generar debats i discussions, entre 
-

tuació educativa que es fa a les escoles i en el context social immediat. Aquesta 
activitat proposada per Europa esdevé molt interessant, ja que permet conèixer 
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millor al subjecte –el nouvingut– i les seues necessitats, i està considerat com 
un dels millors treballs que es poden fer amb aquests alumnes, ja que permet 

Tots aquests recursos són només algunes activitats i materials que es pro-
posen per a tractar de millorar la integració del alumnes que parlen altres llen-
gües en els nostres centres educatius. Es tracta, en molts casos, d’activitats ja 
plantejades o recomanades des d’algun organisme o centre educatiu, encara que 
també hi ha algunes d’innovadores, que es generes a partir d’observacions o 
com a variants d’altres ja observades en algunes aules. Sempre, però, conside-
rant l’increment de recursos humans, materials i tècnics al servei de plans més 
ambiciosos, per garantir un suport més intens a aquests nouvinguts, de forma 
individualitzada per a facilitar-los l’aprenentatge i la subsegüent integració. I 
no cal dir que cal seguir investigant en aquest camp, en quant a projectes d’in-
tervenció i activitats a realitzar amb aquests alumnes, tot publicant els resultats 
de les tals experiències 
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