
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC  Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI (a partir 2007) Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI (fins 2006) Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus  

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Escola inclusiva, pràctica educativa i organització escolar 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Ignasi 

Cognoms 
Vila Mendiburu 

Correu electrònic 
ignasi.vila@udg.edu 
  



 
 

Nom i cognoms i signatura                                                                      Vistiplau del/de la  beneficiari/ària 
del/de la investigador/a 
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Girona 
 
 
Número d’expedient  
2007/00024 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
immigració; immersió lingüística; adquisició llenguatge; multilingüisme; educació escolar 

Data de presentació de la justificació  
29/06/08 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La modificació de les característiques d'una part de l'alumnat del sistema educatiu de Catalunya manifesta la necessitat 
de trobar eines organitzatives i pedagògiques per treballar en el marc de l'escola inclusiva. Una de les característiques 
que provoquen més inquietud entre el professorat es refereix als diferents nivells lingüístics de l'alumnat a les aules en 
relació al coneixement de la llengua de l'escola. La recerca ha treballat amb el professorat de dues escoles d'infantil i 
primària amb un nombre elevat d’alumnat d’origen estranger, nascut a Catalunya i d’incorporació tardana, i amb l'aula 
d'acollida d'un IES. L'objectiu de la recerca consistia en desenvolupar un model organitzatiu que fes possible una major 
individualització de la pràctica educativa i formes de treball cooperatiu a les aules, així com trobar indicadors pel trànsit 
de l'aula d'acollida a l'aula ordinària. 
La recerca comptava amb el suport del professorat-tutor i dels equips directius dels centres escolars. La metodologia 
utilitzada ha estat de caire etnogràfic i ha consistit en observar setmanalment a les aules les modificacions de la 
pràctica de les persones tutores que es derivaven d’un nou marc organitzatiu. Igualment, hem observat especialment 
les condicions d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat d’incorporació tardana tant a l’aula ordinària com a l’aula 
d’acollida. 
Els resultats manifesten que la modificació de l’estructura organitzativa sobre la base d’implicar tots els recursos 
humans d’un cicle en un projecte comú que permet  el treball amb petits grups heterogenis transforma la pràctica 
educativa del professorat. Aquest treball es recolza en la llengua oral, independentment de la tasca que ha de realitzar 
l’alumne, i s’adapta individualment a les diferents capacitats de comprensió i expressió oral de l’alumnat. A la vegada, 
aquesta pràctica educativa facilita la coordinació del professorat de l’aula ordinària i d’acollida, així com el trànsit d’una 
a l’altra.   

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The vast arrival of immigrant students in the educational system of Catalonia highlights the need to develop 
educational and organizational resources to work within an inclusive school. One of the features that concern 
the teachers refers to the student’s different levels of school language proficiency into classrooms. Our 
research was developed in two elementary schools (from kindergarten to 6th grade) with a large number of 
foreign pupils (born in Catalonia or which late incorporation) and we also worked with a teacher of the linguistic 
support class in secondary education. The aim of the research was to develop an organizational model in order 
to enable greater individualization of the educational practice, indicators to allow the transfer from the linguistic 
support classes to the mainstream as well as improvements in the students’ cooperative learning. Research 
was supported by the mainstream teachers and the head teachers. The methodology used was an 
ethnographical approach, and consists in weekly observations of the teaching changes in those classrooms 
where previously had implemented the new organizational framework. We also studied which teaching and 
learning conditions allowed the transition of the linguistic support class to the mainstream of newcomer 
students. Results point out that changing organizational structure of school (involving all human resources in 
the same project) allows cooperative learning in diverse background linguistic students and educational  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
practice becomes more effective. Those practices are supported in classroom by the use of oral language 
(regardless of the task that students have to do) and make possible to work with different individual needs 
related to speaking and reading comprehension in the second language.  At the same time, this kind of 
educational practice facilitates coordination between mainstream and linguistic support classes and allows a 
better passage of students from one to another. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’arribada de criatures estrangeres al sistema educatiu de Catalunya al llarg de la última dècada ha 

transformat la realitat quotidiana de les aules catalanes, posant de relleu la necessitat d’ajustar les 

característiques del nostre sistema educatiu a la diversitat lingüística, cultural i social que caracteritza 

l’alumnat estranger, especialment quan es vol garantir per aquests infants les mateixes finalitats 

educatives que té la resta de criatures. Els principals reptes apareixen en relació a les característiques 

distintives de l’alumnat estranger que recentment arriba al nostre país, i fan referència a l’augment de 

l’heterogeneïtat lingüística i al fenomen de la incorporació tardana.  

 

En concret, aquestes dues característiques han comportat l’aparició de situacions educatives fins ara 

desconegudes. Si tenim present que tota la infància estrangera s’escolaritza en català, en programes de 

canvi de la llengua de la llar a l’escola, una de les principals prioritats per a l’avenç escolar d’aquestes 

criatures residirà en el desenvolupament d’habilitats lingüístiques en català que els permetin seguir el 

currículum escolar amb normalitat. En definitiva, l’objectiu és fer de les llengües un instrument 

d’adquisició de nous aprenentatges i de coneixement, en un context on el plurilingüisme és una de les 

finalitats, especialment per l’alumnat d’origen estranger, que ja té altres llengües diferents a les que 

utilitza l’escola per a vehicular els continguts (Consell d’Europa, 2001). En aquest sentit, el problema 

central que ha d’afrontar l’escola des del punt de vista lingüístic consisteix en desenvolupar recursos 

pràctics i organitzatius per donar una resposta adequada, no a la diversitat lingüística en origen de 

l’alumnat, sinó a la seva diversitat respecte al coneixement de la llengua de l’escola (Vila, 2006).  



 
 

 
 

 

No obstant, la situació d’escolarització de la infància estrangera presenta una sèrie de característiques 

distintives respecte les situacions educatives que s’havien plantejat al llarg dels anys 80 i 90 al nostre 

país, a través dels programes d’immersió lingüística. De fet, l’etiqueta “nova immersió”, impulsada 

recentment des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dóna fe de la importància 

d’aquesta qüestió. Així, cada vegada és més usual veure aules on conviuen més de 5 llengües diferents 

i, dins d’aquestes, trobar alumnat autòcton i alumnat estranger escolaritzats des dels tres anys 

juntament amb una part d’alumnat que va entrar a l’escola al llarg del parvulari i una altra part que ho 

va fer al llarg de l’ensenyament primari i, si encara hi ha lloc al centre, pot arribar alumnat nouvingut 

que no sap gens de català en qualsevol moment del curs escolar (Vila, Siqués i Roig, 2006).  

 

La discussió té un interès especial a Catalunya ja que el sistema educatiu està organitzat de forma 

bilingüe, de manera que s’espera que una vegada finalitzada l’escolarització obligatòria, tot l’alumnat –

independentment del seu origen lingüístic, social i cultural- tingui un bon domini de les dues llengües 

oficials (el català i el castellà) i d’una llengua estrangera (l’anglès). I això per a la infància estrangera, 

significa la incorporació d’una quarta o cinquena llengua en el seu repertori lingüístic, ja que molts 

d’ells arriben dels seus països d’origen essent bilingües o multilingües. La preocupació actual de les 

Administracions és com fer possible el manteniment de la llengua i cultura catalanes en un mon 

globalitzat i concretament, com ha d’encarar els reptes que comporta l’augment de la diversitat 

lingüística, social i cultural de l’alumnat en el nostre sistema educatiu per poder garantir la igualtat 

d’oportunitats i la cohesió social (Departament d’Educació, 2004). 

 

Com sabem, les bases del sistema educatiu de Catalunya no estan pensades per a respondre a aquesta 

situació, sinó que s’organitzen per atendre la diversitat lingüística en origen de l’alumnat nacional 

castellanoparlant i catalanoparlant, i aquest fenomen fa trontollar algunes de les qüestions que 

aparentment teníem resoltes sobre les relacions entre llengua i escola (Serra i Vila, 2005). Durant molt 

temps, els problemes lingüístics escolars s’han referit a l’existència de dues llengües, el català i el 

castellà. Les qüestions que es plantejaven tenien a veure amb quines eren les propostes didàctiques més 

adients, quin era el millor moment per introduir la llengua estrangera, quins models de l’educació 

bilingüe es mostraven més eficaços, i semblants. Avui en dia, gràcies als coneixements de l’educació 

bilingüe, sabem que el fet d’aprendre més d’una llengua des de l’escola no representa un problema 

infranquejable per a les criatures, sempre que es faci bé (Lambert i Tucker, 1972; Siguan i Mackey, 

1986; Swain i Lapkin, 1982; Cummins, 1976, 1979a, 1981a, 1986). Per aquest motiu, els programes 

d’immersió lingüística han constituït i constitueixen la principal forma perquè l’alumnat de parla no 

catalana aprengui una nova llengua –el català- sense que el seu procés d’aprenentatge comporti 

limitacions en el desenvolupament de la llengua pròpia ni en el seu rendiment acadèmic (Vila, 1995, 

2004). L’èxit de la immersió a Catalunya ha estat notable (Arnau i al., 1992, 1996; Bel, 1991; Bel i al., 

1992, 1993, 1994; Boixaderas i al., 1992; Guash i al., 1992; Ribas, 1993; Vila, 1995) i, per això, s’ha 

utilitzat com a argument per justificar la política lingüística que es segueix amb l’alumnat d’origen 

estranger. Així, es defensa que de la mateixa manera que la immersió ha tingut èxit a l’hora d’ensenyar 



 
 

 
 

el català a l’alumnat de parla castellana, també pot tenir-ne per atendre l’alumnat que té una llengua 

pròpia diferent de la llengua de l’escola. D’una banda es sol pensar que l’escolarització de les criatures 

estrangeres als primers nivells del sistema educatiu garanteix -per sí mateixa- l’aprenentatge de la 

llengua catalana i que aquestes criatures es poden incorporar sense problemes a les activitats escolars1. 

I, de l’altra, es creu que les criatures llatinoamericanes com que tenen el castellà com a llengua pròpia 

es poden rebre un tractament lingüístic equiparable al que reben les criatures de parla castellana 

nascudes a Catalunya. 

 

Per això, el major èmfasi de l’Administració s’ha posat en el tractament de l’alumnat d’incorporació 

tardana, intentant adequar les condicions organitzatives dels centres escolars per tal de poder gestionar 

la diversitat de nivells respecte el coneixement de la llengua catalana, fruit a la gran mobilitat de 

l’alumnat estranger. En aquest sentit, s’han disposat un seguit de mesures d’atenció lingüística 

(recollides en el Pla d’acollida i el Projecte lingüístic de centre), com les aules d’acollida (Departament 

d’Educació, 2004) adreçades a l’alumnat estranger major de 9-10 anys que s’incorpora al sistema 

educatiu de Catalunya desconeixent de la llengua vehicular d’ensenyament, per tal que -abans 

d’incorporar-se a les activitats de l’aula ordinària- s’impliquin en un procés d’aprenentatge de la 

llengua catalana, que es vol que sigui el més curt possible.  

 

Tot i els esforços invertits, però, les avaluacions escolars i les dades procedents de la recerca empírica 

mostren que els resultats escolars de la infància i l’adolescència estrangera són significativament més 

baixos que la dels seus companys nacionals. En aquest sentit, una de les principals preocupacions que 

emergeix del debat educatiu actual és conèixer fins a quin punt les institucions educatives donen 

resposta i acullen la diversitat existent (Tedesco, 2004; Vila, 2006), de manera que s’ha invertit un gran 

esforç en posar en funcionament mecanismes diversos per avaluar la seva adequació, tant a nivell 

nacional com a l’àmbit internacional. No obstant, no hi ha acord sobre l’explicació dels resultats, i 

mentre alguns estudis emfatitzen el pes dels factors socioculturals altres, en canvi, accentuen -entre 

altres factors- la manca de domini de la llengua de l’escola per explicar aquestes diferències (Vila, 

2005).  

 

LA RECERCA 

 

La recerca, entesa com una recerca-acció i amb una metodologia etnogràfica, s’ha desenvolupat en dos 

CEIP i un IES de les comarques gironines. En el CEIP 1 s’ha implicat tota l’escola amb un èmfasi 

especial en el parvulari, cicle inicial i cicle mitjà. En el CEIP 2 s’ha implicat el cicle mitjà i l’aula 

d’acollida i, finalment, tota l’escola ja que les persones del projecte han assumit la direcció. A l’IES 

s’ha implicat la direcció i l’aula d’acollida.  

                                                           
1 De fet, l’escolarització dels infants a l’etapa d’educació Infantil és, en sí mateixa, un factor de 
compensació preventiva de les desigualtats socials, tal i com posa de manifest el Decret 299/1996 
d’ordenació de les Accions Dirigides a la Compensació de Desigualtats en Educació del sistema 
educatiu de Catalunya. 



 
 

 
 

Els aspectes que presentem en aquesta memòria són el resultat dels dos últims anys de treball, ja que 

portem sis anys realitzant aquesta recerca2 . 

 

Els objectius concrets de la recerca eren: 

 

1. Estendre l’organització, ja experimentada, del Cicle Inicial del CEIP 1 a tota l’escola i 

observar les modificacions de la pràctica educativa, així com l’obtenció d’indicadors que 

donessin compte de la millora educativa. 

2. Analitzar de manera acurada el progrés lingüístic de l’alumnat de parvulari del CEIP1 al llarg 

dels tres anys amb un èmfasi especial amb l’alumnat d’incorporació tardana. 

3. Estendre l’organització, ja experimentada,  del Cicle Inicial del CEIP1 al Cicle Mitjà del CEIP 

2 i l’obtenció d’indicadors que donessin compte de la millora educativa. 

4. Experimentar en el CEIP2 la combinació del suport lingüístic a l’aula ordinària i el treball a 

l’aula d’acollida, així com l’obtenció d’indicadors per garantir el traspàs d’una a l’altra aula. 

5. Experimentar el suport lingüístic a l’IES mitjançant l’aula d’acollida i l’obtenció d’indicadors 

per assegurar l’adaptació de l’alumnat a l’aula ordinària. 

 

Hem dividit els resultats en tres grans blocs. El primer es refereix al progrés lingüístic de l’alumnat de 

parvulari del CEIP1, així com les pràctiques educatives relacionades. El segon tracta de les 

característiques de la pràctica educativa a l’aula ordinària dels CEIP1 i CEIP2 desprès de la 

modificació de l’estructura organitzativa, així com els indicadors de qualitat associats i, finalment, un 

tercer apartat que recull les recomanacions per incorporar l’alumnat estranger a l’aula ordinària extretes 

de les observacions realitzades als tres centres. 

 

El progrés lingüístic de l’alumnat de parvulari del CEIP1 

 

L’anàlisi del progrés lingüístic de l’alumnat de parvulari i la seva relació amb la pràctica educativa va 

ser objecte d’un DEA presentat per Montserrat Fresquet, investigadora del projecte, que s’adjunta com 

a document (veure DEA Montserrat Fresquet). A continuació, presentem únicament les conclusions del 

treball. 

 

“Al llarg del treball hem vist que la mestra s’esforça en tres aspectes diferents. Primer, en aconseguir 

intersubjectivitat amb les criatures en relació amb el que es fa i es diu a l’aula. Segon, en utilitzar un 

llenguatge adaptat i accessible a totes les criatures de l’aula, independentment del seu coneixement de 

la llengua escolar i, tercer, en trobar equilibris entre la seva activitat i les activitats conjuntes de les 

criatures per aprofitar tant les seves interaccions individuals com les que es produeixen entre les nenes 

i els nens de l’aula com a font de progrés lingüístic individual. 

 

                                                           
2 Els resultats obtinguts anteriorment es poden consultar en Vila, Siqués i Roig (2006). 



 
 

 
 

Les estratègies que utilitza la mestra en relació a aquests objectius es plasmen en dos grans blocs. Un, 

es refereix a l’organització de l’atenció i l’acció conjunta i, altre, a les estratègies discursives per 

promoure coneixement lingüístic individual. Unes no se entenen sense les altres. Així, la mestra 

organitza l’activitat, de manera semblant a com ho fan les persones adultes amb els nadons, per 

incorporar al seu alumnat al coneixement d’una nova llengua. La utilització de la mestra dels formats 

com a manera d’organitzar l’atenció i l’acció conjunta li permet mantenir un “teló de fons” permanent 

en el que tothom sap que ha de fer i que ha de dir i, a la vegada, li serveix per modificar el seu discurs 

“a l’alça” en un “tour de forçe” que, d’acord amb el concepte de Zona de Desenvolupament Proper 

(Vigotski, 1979), impulsa a les criatures en relació al desenvolupament lingüístic més enllà dels usos 

inicialment consensuats, creant, al mateix temps, noves situacions d’atenció i acció conjunta, nous 

formats, que permeten a les criatures utilitzar col·lectivament allò que han aprés des de la relació 

individual. 

 

Els formats inicials són enormement senzills i les seves regles són molt poques. De forma general, els 

formats adopten formes de rutines que es produeixen sempre exactament igual sense que hi hagi 

modificacions ni en els segments de conducta que els composen, ni en la parla de la mestra. Aquesta és 

la mateixa estratègia que utilitzen les mares amb els seus nadons al començament de la vida. Vila 

(1983) mostra que, durant el primer any de vida, a les diverses rutines relacionades amb la cura de la 

criatura (neteja, menjar, etc.) es produeixen els mateixos segments de conducta i, a més a més, el 80% 

de les coses que les mares diuen a les seves criatures són sempre iguals i es produeixen en relació al 

mateix segment de conducta. Aquesta estratègia possibilita l’entrada al llenguatge. Es produeix, des de 

la repetició, una espècie de pegament entre la paraula i el segment de conducta, de manera que la 

situació interactiva descrita, ara em toca a mi, ara et toca a tu, permet a la criatura saber que ha de dir 

per aconseguir que la interacció progressi quan apareix un segment de conducta determinat. Els primers 

bon dies de les criatures que hem observat no són una forma de saludar a la mestra pel matí, sinó 

simplement la seva presa de torn en una situació interactiva en la que la mestra i les criatures 

comparteixen intersubjectivament el que han de fer i dir. 

 

I, des d’aquest marc compartit, la mestra estén el que poden fer i al que poden atendre conjuntament. 

Ho fa des del seu discurs mitjançant la introducció de variacions en les regles que ja estan compartides 

o modificant, en el sentit d’introduir nous elements, el material que es pot utilitzar per realitzar la 

mateixa rutina compartida. D’aquesta manera, introdueix nou vocabulari i aconsegueix produccions 

per part de les criatures que tenen inicialment el valor d’holofrases, però que, poc a poc, es van fent 

més complexes i es van farcint d’elements lingüístics arbitraris com són les paraules-funció o les 

diferents formes temporals. 

 

En aquest moment, els recursos discursius de la mestra segueixen la parla dels infants i, per tant, 

apareixen les expansions, les recapitulacions, les reformulacions o, simplement, els feed-backs negatius 

per fer manifest allò que toca dir i allò que no és correcte. I, tot això, la mestra ho fa fent més complexa 

la situació interactiva de manera que ella deixa de ser la única ajuda pel progrés lingüístic individual 



 
 

 
 

del seu alumnat, sinó que els mateixos nens i les mateixes nenes es converteixen en “mestres” i, 

simultàniament, “alumnes”, gràcies a les ajudes mútues que es produeixen entre els infants. 

 

Els resultats d’aquesta manera de fer són extraordinaris i, al cap de dos anys a l’aula, els nens i les nens 

utilitzen la llengua escolar com a “llengua-franca” per a regular les seves relacions. Però, el català, en 

aquest cas, no és únicament la llengua de les activitats de l’aula, sinó que forma part de totes les 

activitats que realitzen conjuntament els nens i les nens, independentment del context, tant amb els 

adults de l’escola com entre ells mateixos. 

 

En definitiva, la intersubjectivitat que es requereix per poder participar conjuntament amb altres 

persones fent coses junts no és una entelèquia fora de l’abast  de les criatures que quan arriben a 

l’escola tenen llengües diferents i desconeixen la llengua escolar. Al nostre treball hem constatat des de 

l’observació que, independentment del nombre d’alumnes a l’aula o de la seva diversitat respecte al 

coneixement de la llengua escolar, existeixen estratègies per part de l’adult que permeten que les 

criatures avancin col·lectivament en l’apropiació del instrument que, per excel·lència, regula la seva 

vida social a l’escola”. 

 

L’organització escolar i les pràctiques educatives als CEIP1 i CEIP2. 

 

a) La modificació de les estructures organitzatives 

 

La incorporació de la sisena hora no va permetre estendre sense més l’estructura organitzativa prèvia 

experimentada al Cicle Inicial del CEIP1 que, en definitiva, consistia en fer de dos grups-aula, tres 

grups sobre la base de l’aprofitament de tots els recursos humans del cicle (persones tutores i 

especialistes). No obstant, va ser possible una estructura organitzativa que preservava els elements de 

l’anterior: individualització de la pràctica educativa a l’aula i promoció del treball cooperatiu entre 

l’alumnat. 

 

La nova estructura organitzativa del CEIP1 ha estat publicada i s’adjunta com arxiu (veure CEIP La 

Farga de Salt), si bé aquí mostrem l’organització escolar de segon i sisè de primària. 

 

QUADRE I 
Horari de l’alumnat de Segon de Primària. CEIP1. Curs 2007-2008. 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9-9:30 Grup classe/Oral Grup classe/Oral Grup classe/Oral Grup classe/Oral 
9:30-
10:30 

Matemàtiques 
Català 
Música 

Matemàtiques 
Català 
Música 

Matemàtiques 
Català 
Música 

Matemàtiques 
Català 
Música 

 
Català 

10:30-11      
11-12 Matemàtiques 

Català 
Música 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 

Matemàtiques 
Català 
Música 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 
12-13 Educació Física 

Anglès 
Informàtica 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 

Educació Física 
Anglès 

Informàtica 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu

es/Plàstica 



 
 

 
 

      
15-16 Medi Medi Educació Física 

Biblioteca 
Castellà 

Educació Física 
Biblioteca 
Castellà 

Matemàtiques 

16-17 Religió/Alternativa Projectes Educació Física 
Biblioteca 
Castellà 

Educació Física 
Anglès 

Informàtica 

Tutoria 

 
QUADRE II 

Horari de l’alumnat de Sisè de Primària. CEIP1. Curs 2007-2008. 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9-10 Tallers 

Llengua/Matemàtique
s/Plàstica/Projectes 

Música 
Biblioteca 

Informàtica 

Català 
Anglès 

Matemàtiques 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu
es/Plàstica/Projectes 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu
es/Plàstica/Projectes 

10-11 Tallers 
Llengua/Matemàtique

s/Plàstica/Projectes 

Música 
Biblioteca 

Informàtica 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu
es/Plàstica/Projectes 

Català 
Anglès 

Matemàtiques 

Tallers 
Llengua/Matemàtiqu
es/Plàstica/Projectes 

11-
11:30 

     

11:30-
12:15 

Català 
Anglès 

Matemàtiques 

Educació Física-A 
Castellà-B 

Educació Física-B 
Castellà-A 

Quinzet 

12:15-
13 

Català 
Anglès 

Matemàtiques 

Educació Física-B 
Castellà-A 

 
 

Comunes 
Educació Física-A 

Castellà-B 
Música 

Biblioteca 
Informàtica 

      
15-16 Medi Comunes Medi Tutoria Català 

Anglès 
Matemàtiques 

16-17 Medi Religió/Alternativa Medi Tutoria Català 
Anglès 

Matemàtiques 
 
 

Al CEIP2 també es va modificar l’estructura i, en lloc de l’aula, la unitat organitzativa va ser el cicle. 

Això era possible ja que no hi havia més de 20 alumnes per cicle. A més a més, la persona de l’aula 

d’acollida combinava el seu treball amb el suport lingüístic a l’aula ordinària. El següent quadre mostra 

l’horari de la persona encarregada de l’aula d’acollida. 

 

QUADRE  III 
Horari mestra aula d’acollida. CEIP2. Curs 2007-2008 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9h. – 9h.55m. Aula d’acollida 

Cicle Superior 
Aula d’acollida 
Cicle Superior 

Aula d’acollida Cicle 
Superior 

Coordinació aula 
d’acollida 

Aula d’acollida 
Cicle Superior 

10 h.- 10h.45m. Aula d’acollida 
Cicle Inicial 

    

pati      
11h15m – 
12h.10m. 

Aula d’acollida 
Cicle Mitjà 

Aula d’acollida 
Cicle Mitjà 

Aula d’acollida Cicle 
Inicial (medi) 

Aula d’acollida 
Cicle Mitjà 

Aula d’acollida 
Cicle Mitjà 

12h.15’- 13 h.   Anglès Sisè Anglès Sisè Aula d’acollida 
Cicle Mitjà i 
Cicle Superior 
(lectura) 

Menjador Claustre/Cicle  Claustre/Coordinació 
comissions 

  

15 h. Suport Cicle 
Mitjà 
(castellà) 

Suport Cicle 
Superior (TIC) 

 Coordinació Cicle 
Mitjà 

Mediació 

17 h. Anglès Sisè Suport Cicle 
Mitjà 

 Suport Cicle 
Inicial 

Mediació 

     Piscina 
 



 
 

 
 

La nova organització del CEIP2 es va concretar de la següent manera: 

 

a. Modificació del suport lingüístic a l’alumnat de nova incorporació:  

 

El suport lingüístic tenia dues vessants. D’una banda, es mantenia l’aula d’acollida durant un hora 

a la setmana al Cicle Inicial i cinc hores setmanals al Cicle Mitjà i Superior. L’horari coincidia 

amb el treball intensiu a l’aula ordinària de llengua catalana. La resta del temps dues mestres de 

l’escola feien suport lingüístic dintre de l’aula al llarg de les activitats ordinàries. 

 

b. Modificació de l’estructura organitzativa del conjunt de les aules: 

 

A l’igual que al CEIP1, l’escola va assumir una organització de les aules mitjançant grups 

heterogenis que permetia la individualització de la pràctica educativa i el treball cooperatiu. Això 

significava que a les aules hi havia simultàniament dos mestres, ja que, com hem dit, l’alumnat 

estava agrupat per cicles. En algunes ocasions, el nombre de persones adultes arribava a tres (quan 

s’implicaven a l’aula ordinària les persones especialistes) a l’igual que al CEIP1, si bé, a diferència 

del CEIP1, donades les excel·lents instal·lacions del CEIP2 no es requeria espais diferents per cada 

grup alumnes-persona adulta. 

 

b) Les característiques de la pràctica educativa en els petits grups heterogenis 

 

 Aquest ha estat un punt central de la nostra recerca ja que, prèviament, havien constatat els enormes 

problemes lingüístics que tenia l’alumnat de les dues escoles. Aquest ha estat un tema àmpliament 

tractat per l’equip de recerca en nombroses publicacions i afegim un d’ells com adjunt per fer-se una 

idea del nivell de llenguatge de l’alumnat d’aquestes escoles (veure adjunt article southafrica). 

 

En concret, ens hem interessat pels mecanismes discursius que utilitza la mestra per a garantir a tot 

l’alumnat, independentment del seu coneixement lingüístic; la negociació del que es fa i es diu a l’aula. 

Hem començat a publicar els resultats (veure adjunt article etnografia) i apareixen els mecanismes 

observats a altres recerques (l’ús del marc social i específic de referència, la utilització d’un llenguatge 

adaptat i comprensible, l’establiment d’una situació simètrica des d’una perspectiva dialògica, la 

reformulació dels temes compartits mestra-alumnat o la utilització d’estratègies per expandir la parla de 

l’alumnat), però  també hem observat estratègies específiques relacionades amb la utilització educativa 

de la llengua pròpia de l’alumnat. De fet (veure adjunt etnografia), hem identificat dues maneres 

diferents. Una, reconèixer la llengua de l’alumnat per ensenyar la llengua de l’escola i, altra, 

reconèixer-la per dotar de sentit a la institució escolar. 

 

Aquesta constatació ens ha servit per engegar el proper curs dos projectes relacionats amb l’ús de la 

llengua familiar de l’alumnat per promoure coneixement de la llengua de l’escola i apropar a les 



 
 

 
 

famílies al treball escolar de les seves criatures. Els projectes es realitzaran al cicle inicial i mitjà del 

CEIP1. 

 

c) Els indicadors de qualitat de la pràctica educativa 

 

Hem utilitzat tres indicadors: 1) l’anàlisi dels resultats de les competències bàsiques; 2) el progrés 

lingüístic de l’alumnat i 3) les modificacions lingüístiques observades en un segment d’una pràctica 

educativa. 

 

Pel que fa a les competències bàsiques: 

 

Malauradament encara no tenim les competències bàsiques del curs 2007-2008, ni tampoc tenim els 

totals de Catalunya del curs 2006-2007. No obstant, podem analitzar les competències del curs 2006-

2007 del CEIP1, el qual ja havia introduït els canvis organitzatius experimentats al Cicle Inicial a la 

resta de l’escola. Això significa que l’alumnat del Cicle Mitjà portava ja dos anys amb aquesta 

estructura i el de cicle superior just començava. 

 

Si comparem les competències bàsiques de l’alumnat del cicle mitjà del CEIP1 del curs 2004-2005 

(organització escolar clàssica) amb les de l’alumnat del curs 2006-2007 trobem el següent. 

 

QUADRE IV 

Comparació de les competències bàsiques. Cicle Mitjà. CEIP1. Curs 2006-2007 

 Curs 2004-2005 Curs 2006-2007 

L9 català No avaluat 60% 

L11 català No avaluat 75% 

L11 castellà No avaluat 28% 

L12 català 7% 35% 

L12 castellà No avaluat 28% 

L13 79% 70% 

L14 No avaluat 68% 

L15a No avaluat 77% 

L15b No avaluat 100% 

L15c No avaluat 24% 

L16 català 14% 50% 

L16 castellà No avaluat 75% 

L17 català 14% 45% 

L17 castellà No avaluat 45% 

L18 No avaluat 73% 

 



 
 

 
 

El curs 2004-2005 es van avaluar poques competències lingüístiques, però si exceptuem la L13 els 

resultats de l’alumnat del cicle mitjà del curs 2006-2007 són notablement millors. 

 

Si comparem per cicles els resultats de les competències bàsiques del curs 2006-2007, tenim el següent 

quadre. 

QUADRE V 

Resultats de les competències bàsiques. CEIP1. Curs 2006-2007. 

 Cicle Inicial Cicle mitjà Cicle superior 

L9 català 75% 60% 50% 

L10 100% No avaluat No avaluat 

L11 català 59% 75% No avaluat 

L11 castellà 72% 28% No avaluat 

L12 català 71% 35% 0% 

L12 castellà 77% 28% 30% 

L13 7% 70% No avaluat 

L14 20% 68% 22% 

L15a 85% 77% No avaluat 

L15b 65% 100% No avaluat 

L15c 45% 24% No avaluat 

L16 català 75% 50% 20% 

L16 castellà 25% 75% 23% 

L17 català 28% 45% 20% 

L17 castellà 26% 45% 18% 

L18 90% 73% 25% 

 

L’alumnat de cicle superior que no participat a la nova organització escolar obté resultats molt baixos, 

mentre que l’alumnat del cicle inicial és el que obté els millors resultats, excepte en L13, L14, L16 

castellà i L17 català i castellà. 

 

Els resultats en L13 i L14 de l’alumnat del cicle inicial són normals ja que avaluen “expressar-se 

oralment adequant-se a la situació comunicativa i al receptor amb ordre i claredat” i “expressar-se 

oralment aplicant correctament els coneixements lingüístics pèl que fa al lèxic i estructures 

morfosintàctiques”.  Com ja hem dit, l’expressió oral d’aquest alumnat a pesar d’estar escolaritzat des 

dels tres anys és molt pobre (veure adjunt article southafrica). No obstant, al cicle mitjà, gràcies a 

l’activitat ja descrita, els resultats milloren notablement. En canvi, al cicle superior els resultats en L14 

s’assemblen als del cicle inicial. 

 



 
 

 
 

En relació a la competència L17, els problemes del cicle inicial són els mateixos ja que fa referència a 

la producció escrita aplicant correctament els coneixements lingüístics. També, en aquest cas, milloren 

notablement els resultats del cicle mitjà i els del cicle superior són pitjors que els del cicle inicial. 

 

Finalment, pel que fa a la competència L16 castellà, s’ha de tenir en compte que al CEIP1 s’introdueix 

el castellà a segon curs dues hores setmanals.  En aquest cas, la competència es refereix a la producció 

d’un text adequat a la situació comunicativa, la qual cosa té èxit en català, però no en castellà. 

 

En definitiva, sembla que la modificació de l’organització escolar ha millorat la pràctica educativa i, en 

conseqüència els aprenentatges de l’alumnat que es tradueixen en millors resultats a les competències 

bàsiques. 

 

Pel que fa al progrés lingüístic de l’alumnat: 

 

Al final de cada curs fem una sessió individual amb cada alumne en la qual ha de fer una narració d’un 

conte prèviament seleccionat. Les narracions són gravades i transcrites i ens permeten observar el 

progrés lingüístic de l’alumnat. 

 

El que segueix són dues seqüències de la narració del mateix alumne de parla amazig del cicle inicial 

amb un any de diferència. 

 

Observació I. 

L’alumne (N) amb l’entrevistador (Nx) comenten un compte del Teo al qual va d’excursió al zoo. 

Nx- Bueno ... I per què està somrient aquest senyor?. 

N- Perquè ... està content de ... perquè els a portarà al zoo ... 

Nx- Ah, és el conductor de l’autobús, no?. 

N- Si. 

Nx- I l’autobús, com és aquest autobús?. 

N- Gran, te dos pisos. 

Nx- Te dos pisos. Molt bé, eh?. I això, què, què posa aquí?. 

N- Zoo. 

Nx- I ... i aquí estan al zoo. 

N- Si. 

Nx- Què és el que troben al començament?. 

N- Els ... els micos. 

Nx- Són els micos això?. 

N- Si. 

Nx- I són divertits els micos?. Si?. A tu t’agraden?. 

N- Si. 

Nx- Vas anar al zoo també tu?. 



 
 

 
 

N- Eh?. 

Nx- Vas anar al zoo?. Hi havia micos?. 

N- Uo!. 

Nx- Hi havia micos o no hi havia micos?. 

N- Si. 

Nx- Si?. I què feien?. 

N- Un ... un estava estava per l’arbre i un saltava amb una corda. 

Nx- Bueno ... i això què és?. 

N- Aquella corda que hi ha un pal per divertir-se. 

Nx- Una corda per divertir-se ... com es diu aquesta corda per divertir-se?. 

N- Ah ...  

Nx- És un gronxador.  

N- Ah!. És un columpio!. 

Nx- Si, és un gronxador, eh?. I això?. 

N- Eh?. 

Nx- Què és això d’aquí?. 

N- Ah!, això que s’ha posat per dalt, si no poden o si poden salten. 

Nx- Ja, però com es diu?. 

N- La ... 

Nx- És una escala, no?. 

N- Si. 

Nx- Què te aquest ... aquest mico?. 

N- Està menjant un ... un ... 

Nx- Em sembla que es diu plàtan!. 

N- Si, si!. 

Nx- Si?. Els agraden els plàtans als micos?. 

N- Si. 

Nx- Si, els agraden molt?. 

N- Moltíssim. 

 

Observació II 

Un any després, el mateix alumne (A) explica un conte a l’entrevistador (C) en el que la gent del poble 

salva un dofí. 

C: això és un far. Per a què serveixen els fars? Ho saps? 

A: … 

C: no ho saps? A veure, pensa. Per a què poden servir? 

A: no ho sé. 

C: no ho saps? Fan llum, de nit… 

A: ah! Fan tot de llum. 

C: i per a què serveix? 



 
 

 
 

A: per a que quan els mariners venen a pescar que vegin per on van. Per si es perden, si no hi ha llum 

es perderan. 

C: molt bé. I també per a que sàpiguen on hi ha la terra, i no toquin amb les roques, no toquin amb el 

vaixell. Vinga. 

A: aquí hi ha vaixells, cases i ponts, ocells i un nen. 

C: i què passa? Què et sembla que passa aquí? 

A: que hi ha un dofí, i el nen està mirant el dofí i va corrent al dofí. 

C: què li passa en aquest dofí? 

A: està malalt, o no sé què. 

C: està malalt? 

A: sí. 

C: per què? Què et fa pensar que està malalt? 

A: perquè ha caminat molt i després quan algú li, un altre dofí li ha xocat o li ha fet caure, o li ha fet 

mal. 

C: aviam. Què et sembla que passa aquí? 

A: que els senyors van a veure el dofí. 

C: quins senyors? Qui són aquest senyors? 

A: els mariners. 

C: tots són mariners? 

A: no, algunes no. 

C: qui et sembla que són, així? 

A: els mariners és aquest, aquest, aquest, aquest, aquest, aquest, aquest … 

C: i els altres? 

A: aquest, aquest, aquest, aquest, i els altres no. 

C: qui són els altres? 

A: els altres són senyors i senyores. 

C: i què et sembla que fan? 

A: anar corrent. 

C: per què corren? 

A: perquè volen a veure aquell dofí. 

C: volen anar a veure el dofí que està a la platja? 

A: sí. 

C: aviam, doncs mira. 

A: ja han trobat el dofí i li enterren, li agafen. 

C: l’agafen? 

A: sí 

C: i què faran amb ell, et sembla? 

A: li portaran amb el vaixell li portaran al seu país on li casaran (…) 

C: el portaran al seu país, i quin és el seu país? 

A: no, el deixaran al seu país, o li portaran al país del dofí. 



 
 

 
 

A la primera observació, les frases són molt curtes i hi ha una mancança molt important de vocabulari, 

mentre que a la segona observació hi ha encara un nombre important de termes deíctics, però hi ha més 

vocabulari, les frases són més llargues i l’alumne és capaç de mantenir una certa coherència en el seu 

discurs respecte al relat del conte. 

 

La següent observació presenta la narració del mateix conte d’un alumne (K) de cicle inicial de parla 

inicial castellana que porta un any a Catalunya. 

 

Observació III 

C: bon dia, Kevin. 

K: bon dia. 

C: mira, ara el que farem, serà, jo t’ensenyaré aquest conte i tu només mires els dibuixos i em dius què 

et sembla que passa. Mirem la portada. Què veus aquí en aquesta portada? 

K: un dofí i un nen. 

C: un dofí i un nen. I què fa el nen? 

K: està muntant del… està davant el aigua, el dofí. 

C: vale. A veure, veure’m a veure què… mira aquí. Aquí comença el conte. Què veiem aquí? 

K: vaixells. 

C: mhm. 

K: vaixells i senyors. 

C: i què fan aquests senyors? 

K: esperan hasta que aparezca una presa. 

C: mhm. 

K: un tauró para caçar. 

C: estan esperant que surti un tauró? I com són aquests senyors, són tots iguals? 

K: no, diferents. 

C: qui et sembla que són aquests senyors? 

K: pescadors. 

C: són pescadors? 

K: … 

C: tots ells són pescadors? Tu creus?  

K: … 

C: i què més veus en el dibuix? 

K: dos ocells. 

C: hi ha dos ocells… 

K: ah, tres ocells. 

C: tres ocells… 

K: i un gat. 

C: aviam, mirem a veure què passa. I aquí? 

K: dos ocells i un vaixells i dos senyors. 



 
 

 
 

C: i què fan aquests senyors? 

K: estan mirant esta cosa perquè en esta cosa va el dofí, que està per aquí. 

C: què és aquesta cosa? 

K: és una alarma, quan hi ha perill ahí pueden arribar, aparcan i se quedan ahí. 

 

Kevin utilitza també molts deíctics i quan vol expressar una idea utilitza el castellà, però té vocabulari 

que empra per a designar els dibuixos que comenta. 

 

La impressió de les transcripcions és que existeix progrés lingüístic i que l’alumnat d’incorporació 

tardana és capaç, en poc temps, de participar en converses en català. No obstant, tot l’alumnat continua 

tenint un llenguatge molt limitat. 

 

El següent pas és analitzar mitjançant categories lingüístiques les narracions de l’alumnat i comprovar 

empíricament el progrés lingüístic amb l’objectiu de tenir indicadors sobre el progrés en llengua oral de 

l’alumnat d’origen estranger d’acord amb la seva llengua inicial. Aquest és un aspecte important. 

L’observació IV mostra algunes produccions d’una nena (F) de cicle inicial que parla fula. 

 

Observació IV 

C: bon dia Fatumata. 

F: bon dia. 

C: com anem? 

F: jo aquest llibre el vaig llegir. 

C: sí? El vas llegir aquest llibre?  

F: sí, estava aquí a la meva casa. 

. 

. 

F: sí, he anat a la platja. 

C: quan hi has anat? 

F: el any passat quan l’escola es va tancar. 

C: quan es va acabar l’escola. I aquest any hi tornaràs et sembla? 

F: sí. No sé nedar. 

C: no saps nedar? Bueno, però n’has d’aprendre, no? 

F: sí, em compraran un flotador. 

C: et compraran un flotador. I a la piscina aquí a Salt, no hi vas? 

F: sí, la piscina municipal. 

C: és la piscina municipal? I allà no t’ensenyen a nedar? 

F: allà? Només vigila. 

. 

. 

F: al meu país hi ha platges. 



 
 

 
 

C: mhm. 

F: platges boniques. 

C: hi ha platges boniques. Tu no hi has tornat, no, per això, al teu país? 

F: no he vist mai. 

C: no t’en recordes, eh que no? 

F: no l’he vist mai. Quan era petita. 

. 

. 

.F: aquest estiu? Aniré amb la Yasmine a la platja. 

C: ah, aniràs amb la Yasmine a la platja? 

F: … 

C: sou amigues amb la Yasmine? 

F: hasta que anàvem a la guarderia èrem amigues. 

C: ah, anaveu a la guarderia juntes, ja? 

 

Aquestes curtes observacions mostren errades en l’ús del català oral que són inexistents entre l’alumnat 

de llengua familiar catalana o castellana i que probablement es relacionen amb les característiques de la 

llengua inicial de Fatumata. 

 

En definitiva, cal una anàlisi acurada de la llengua oral de l’alumnat d’origen estranger i dels seus 

progressos i establir relacions entre les característiques lingüístiques de les seves llengües inicials i 

l’adquisició del català. 

 

c) Les modificacions lingüístiques de l’alumnat en el transcurs de la pràctica educativa 

 

La pràctica educativa observada a totes les aules dels dos CEIP,s mostra una gran quantitat de 

modificacions lingüístiques de l’alumnat induïdes des d ela pràctica educativa mentre interactuen en 

petits grups amb les persones tutores. A continuació mostrem uns quants exemples. 

 

Observació V: 

M: I aquí, què passa? 

Laura: Que estan així (mou les mans i fa veure que està al terra)... i ella aaahh!!! 

M: I com es diu això? 

Juanita: Que estan rodant 

M: I què diuen? 

Murva: Marejo 

Laura: Marea 

Juanita: Me marejo... 

 

Observació VI: 



 
 

 
 

Parlen d’on viuen mitjançant una representació. 

M: No, aixó noval, aixó no se val perquè el Pont Major és allà on ja estàs, ja ho sabem. Has de dir a on. 

Hicham: Girona. 

M: però encara ho estàs fent més gros! 

Juanita: Mira, al costat del col.legi. 

Hicham: al costat del col.legi. 

Juanita: en aquests pisos. 

Hicham: aquests pisos. 

Murva: en aquests pisos. 

M: en aquests pisos! En aquests. Vols que siguin molt a prop o molt lluny? 

Hicham: iuny, iuny. 

M: pues enlloc de dir en aquests, dius en aqueeeeells pisos. 

Hicham: aqueeeeells pisos. 

M: però te menges una paraula: en 

Hicham: en aquells pisos. 

M: en aquells pisos. Molt bé. Tornem a començar. 

 

Observació VII 

La mestra li pregunta a Hicham (porta sis mesos a Catalunya) si durant les vacances de Nadal ha anat 

en bicicleta amb el seu pare 

H: Sí. 

M: On? 

H: Així, aquí (gesticula molt). 

M: però a on? 

H: a donde está el metge. 

M: a Sarrià? Cap a Sarrià? 

H: No, donde está el metge i luego allà. 

M: On ets el metge? El metge no est`a Sarrià? En el CAP de Sarrià? 

Nens: Sí. 

H: però ahí está una aigua, ahí. 

M: aigua? 

H: Sí. 

M: un riu? 

Haffsa: Ah! Donde se pone para ir a la hospital. 

M: aquell hospital tan alt, l’hospital Trueta? 

H: No, a laaa. 

M: un edifici molt alt de color vermell? 

H: no ahí no..está ahí donde se pone aigua. 

Haffsa; onde van a se pone aigua. 

M (tallant): A veure, a veure...allà on fan aigua? 



 
 

 
 

H: ahí donde fan una botella i se fan aigua. 

M: una fàbrica que embotellen l’aigua? 

Juanita (ja sap que vol dir Hicham): No, gent que agafa aigua del riu. 

Haffsa: del riu... 

M: una font? 

H: Síiiii! 

M: és una font? 

H: Sí. 

M. i la gent va a buscar aigua? Amb ampolles? 

H: Sí 

M: I tu vas anar a buscar aigua? Amb el teu pare? 

H: Sí. Vaig anar a la font amb pare. 

 

Aquesta observació mostra les dificultats de Hicham per poder explicar a la mestra que ha anat amb el 

seu pare a buscar aigua a una font. Però, gràcies a les ajudes lingüístiques que rep tant per part de la 

mestra com de la resta de l’alumnat finalment pot expressar allò que vol dir. 

 

Observació VIII: 

M: A veure Jorge, es semblen la cadernera i el russinyol? Es semblen? 

J: No. 

M: No. A veure. Explican’s mirant la foto, com és la cadernera? 

J: té això de color taronja 

M: Què és això de color taronja? Què és això de color taronja? Què és això de color taronja? 

J: el bec. 

M: el bec? 

Nen: és blau. 

M: No, ell ja ho ha dit bé. Diu “té això de color taronja”, però que és això? A quina part ho té del cos? 

Ho té a la cua? 

J: No. 

M: On el té? 

J: als ulls. 

M: en els ulls, en el cap, eh? Què més veus de la cadernera? 

 

Totes les mestres fan possible des de la seva pràctica educativa la reformulació de la parla infantil, la 

qual es transforma, poc a poc, al llarg de les activitats educatives. 

 

La incorporació a l’aula ordinària de l’alumnat d’incorporació tardana 

 



 
 

 
 

L’anàlisi de la pràctica educativa a l’aula d’acollida de l’IES com l’anàlisi del treball realitzat al CEIP2 

mitjançant l’aula d’acollida i el suport lingüístic a l’aula mostra uns quants aspectes importants a tenir 

en compte per a garantir l’adaptació de l’alumnat estranger a l’aula ordinària. 

 

Podem distinguir tres aspectes diferents a tenir en compte: 1) quin coneixement han de tenir de 

l’alumnat d’incorporació tardana les persones tutores de les aules ordinàries?; 2) com abordar 

educativament els primers moments de la incorporació de l’alumnat estranger a l’escola o institut? i 3) 

com organitzar des de la pespectiva dels processos d’ensenyament i aprenentatge l’aula ordinaria? 

 

a) El coneixement per part del centre escolar de l’alumnat d’incorporació tardana 

 

Hi ha algunes qüestions que ja formen part de la pràctica educativa dels centres en els que hem treballat 

com, per exemple, el país d’origen, la llengua familiar o l’escolarització prèvia. No obstant, a vegades 

aquest coneixement queda limitat simplement a una etiqueta sense aprofundir en les seves 

característiques. Per exemple, no és el mateix que un alumne africà o llatinoamericà procedeixi d’un 

ambiente rural o d’un ambiente urbà. Com tampoc és el mateix que hagi estat escolaritzat prèviament 

en la seva llengua o en una llengua diferent. 

 

Però, hi ha altres aspectes que hem trobat a la nostra recerca que ens semblen molt importants. Per 

exemple, una adolescent, arribada a segon d’ESO mitjançant el reagrupament familiar, va aguantar 

únicament un any i després va tornar al seu país d’origen. La seva estada va ser conflictiva i el centre 

va tenir la sensació de no haver actuat adeqüadament per a garantir la seva adaptació escolar. Anàlisis 

posteriors van evidenciar que aquesta adolescent va passar al seu país d’origen pràcticament quatre 

anys tenint cura dels seus germans més petits, els quals no rebien les atencions adeqüades per part dels 

familiars amb qui estaven. El reagrupament familiar és va fer a partir de la mare ja que el pare estava 

absent. Quan l’adolescent va comprovar que els seus germans estaven atesos per la seva mare va 

decidir tornar ja que, entre altres coses, culpava a la seva mare de la desatenció durant quatre anys dels 

seus germans (i d’ella mateixa). Així, aquesta adolescent vivia el projecte migratori de la seva mare 

com un atemptat a ella i als seus germans i, en conseqüència, va desenvolupar actituds molt negatives 

tant respecte a la seva mare com respecte al país d’acollida. 

 

Per això, els centres escolars han de conèixer, a “grosso modo”, les característiques del reagrupament 

familiar, motiu principal d’arribada de l’alumnat d’incorporació tardana, i del projecte migratori de les 

seves famílies, la qual cosa inclou expectatives educatives respecte a les seves criatures, així com el seu 

nivell educatiu i la seva situació socioprofessional. 

 

b) Els moment inicials de l’alumnat d’incorporació tardana als centres escolars 

 

En primer lloc, l’alumnat d’incorporació tardana i la seva família ha de poder dotar de sentit positiu la 

institució escolar. Certament, aquest aspecte es relaciona amb moltes qüestions, entre elles les 



 
 

 
 

expectatives educatives de les i les característiques de l’escolarització prèvia de l’alumnat, però el 

centre d’acollida també pot contribuïr a aquesta atribució de sentit vers les activitats de l’escola o 

institut. Per això, és molt important que, en el moment del primer contacte, el centre escolar 

“manifesti” mitjançant la seva decoració, els murals de l’alumnat, etc. les seves característiques 

culturals i lingüístiques. La immensa majoria de l’alumnat d’incorporació tardana va a centres 

multiculturals i plurilingües i això ha de quedar reflectit de manera que l’alumne i la seva família pugui 

percebre, des del primer moment, que les seves característiques lingüístiques i culturals seran ateses. 

 

En segon lloc, les famílies i l’alumnat han de “sentir” des dels primers moments que estan en una 

“bona” escola o institut. Per això, han de ser atesos per la direcció escolar i les persones tutores, les 

quals han d’explicar a les famílis les mesures organitzatives i pedagògiques adoptades pel centre per 

assegurar el progrés acadèmic, lingüístic i personal de tot l’alumnat. Igualment, han d’explicar la 

“manera de fer” del centre i, per tant, com s’organitza el treball escolar (grup-classe, petits grups, 

projectes, racons, deures, etc.) i les seves raons pedagògiques. Finalment, han de poder mostrar la seva 

confiança en el suport educatiu que les famílies donen a les seves criatures i, a la vegada, mostrar el seu 

interés per donar suport a les pràctiques educatives familiars mitjançant els canals establerts a l’àmbit 

de les relacions família-escola. 

 

En tercer lloc, la presentació de l’alumnat d’incorporació tardana a l’aula ordinària s’ha de fer de 

manera positiva. Mai mostrant les seves carències (com, per exemple, que no coneix la llengua de 

l’escola), sinò els seus aspectes positius (que sap tal o qual llengua o vàries llengües i que ara aprendrà 

una nova llengua). A la vegada, la presentació s’ha d’utilitzar per mostrar a l’alumnat de l’aula la 

necessària cooperació de tothom per assegurar el progrés del nou alumnat i, per tant, per treballar les 

actituds lingüístiques vers la llengua de l’escola. 

 

Finalment, especialment als IES, es poden seleccionar alumnes-tutors, preferentment per les seves 

habilutats socials, per poder acompanyar al nou alumnat durant les primeres setmanes: ensenyar el 

centre i les seves característiques, el seu funcionament i la seva organització, presentar el nou alumne 

als companys i companyes, garantir la seva incorporació a les relacions socials tant al pati com a 

l’entrada i sortida del centre, etc. 

 

c) L’organització pedagògica de l’aula ordinària 

 

L’aula ordinària s’ha de pensar de manera que la seva organització permeti tres coses: 1) la 

individualització de la pràctica educativa del profesorat; 2) l’augment del repertori d’ajudes entre el 

propi alumnat i 3) l’obtenció per part de tot l’alumnat d’ajudes lingüístiques per avançar en les tasques 

acadèmiques. 

 

Aquests tres grans objectius “obliguen” a una organització i una pràctica educativa bastant diferent de 

la que és habitual. 



 
 

 
 

 

Pel que fa a l’organització escolar: 

 

Primer, els espais de treball, així com el material que s’utilitza, han d’estar clarament delimitats. La 

nostra experiència mostra que l’establiment d’una estreta relació entre el treball de continguts i l’espai 

físic i material és fonamental. L’organització escolar sobre la base d’espais de treball permet, per 

exemple, treballar la llengua a la biblioteca. Això no significa abandonar l’aula com a lloc 

d’ensenyament i aprenentatge; únicament significa no utilitzar-la com a contenidor de qualsevol 

activitat. En aquest sentit, l’aula també ha d’estar pensada i organitzaba segons els treballs que es 

realitzen. Per últim, és molt important la incorporació als espais de les eines per poder treballar, les 

quals no són únicament paper, llibre, llapis o colors, sinó també ordinadors, gravadores i càmares de 

vídeo o els laboratroris als IES. 

 

Pel que fa al treball escolar: 

 

El treball escolar s’ha de basar en equips d’aprenentatge heterogenis. El treball clàssic segons el qual 

algú explica, l’alumnat escolta i fa alguna pregunta i, posteriorment, resol treballs individuals, deixa 

fora a tot l’alumnat amb limitacions en la llengua de l’escola i, especialment, a l’alumnat 

d’incorporació tardana. Per això, com ja hem explicat, cal una organització escolar que permeti la 

constitució de grups petis d’alumnes que treballen conjuntament en la resolució d’una tasca 

determinada per a la qual han de buscar informació, seleccionar-la, organitzar-la, etc. Evidentment, 

aquesta tasca ha d’estar sempre guiada per una persona adulta i, per tant, des de l’organització escolar 

s’han d’optimitzar els recursos humans existents. A la nostra experiència al CEIP2, la persona de l’aula 

d’acollida quan forma part dels equips de treball assumeix la tasca de guia respecte al contingut a 

treballar. Aquesta manera de fer ha permès, a la vegada, que la resta de professorat, se’n adoni que 

també han de suportar el desenvolupament lingüístic del seu alumnat i no limitar la tasca educativa al 

contingut escolar. 

 

Junt amb els equips de treball, han d’existir rutines escolars més enllà de l’horari que es puguin 

reconèixer ràpidament (tant des del punt de vista del que s’ha de fer com del que es diu) i on existeixin 

responsabilitats individuals per part de l’alumnat. Per exemple, rutines matutines com el reconeixement 

del temps i la utilització d’una estació meteorològica o rutines relacionades amb el manteniment d’un 

hort o el material d’esports pel pati. A l’àmbit de l’educació lingüística es poden establir rutines 

relacionades amb la lectura i la utilització de la biblioteca. 

 

Per últim, el professorat ha de poder fer un seguiment acurat de l’alumnat d’incorporació tardana, així 

com de les actituds que manifesta la resta de l’alumnat. 

 

CONCLUSIONS 

 



 
 

 
 

Els sistemes educatiu dels països d’acollida i, en particular, el de Catalunya, tenen un repte decisiu: 

garantir a tot l’alumnat, independentment del seu coneixement de la llengua escolar, el progrés 

acadèmic, lingüístic, cognitiu, social i personal des de situacions cada vegada més diverses i 

heterogènies. 

 

I, certament, la tasca no és gens fàcil i el seu èxit depèn tant de les mesures que pugui prendre 

l’administració (com, per exemple, les aules d’acollida o les recomanacions respecte als centres 

d’acollida) com de l’experimentació de noves maneres d’abordar educativament l’organització escolar i 

la pràctica a l’aula. La nostra recerca es situa en aquest segon punt i creiem que, ara per ara, els 

resultats obtinguts són clarament acceptables. 

 

Les premisses que podem concloure són dos. 1) S’ha de fer possible una pràctica educativa que permeti 

a tot l’alumnat, independentment del coneixement del català, construir sistemes de significats 

compartits amb el professorat al voltant dels continguts escolars. Això implica una pràctica que permeti 

a tot l’alumnat negociar el significats del que es fa i es diu a l’aula i 2) s’ha de garantir que 

progressivament l’alumnat assumeixi el control individual de les tasques escolars sobre la base del 

desenvolupament de competències i capacitats que li permeti la resolució individual de tasques 

complexes. 

 

Aquestes dues premisses xoquen frontalment amb la gran diversitat lingüística a les aules sobre el 

coneixement de la llengua de l’escola: així, a una mateixa aula de l’educació primària o secundària 

podem trobar alumnat catalanoparlant escolaritzat des dels tres anys fins a alumnat amb una llengua 

indoiraniana que acaba d’incorporar-se. Aquesta situació “obliga” a repensar tant l’organització escolar 

com la manera que té el professorat d’oferir ajudes educatives en relació a l’aprenentatge d’un 

contingut particular. 

 

La nostra recerca mostra que les organitzacions escolars que possibiliten el treball en petits grups i 

l’optimització dels recursos humans permeten una pràctica educativa individual del professorat que 

aconsegueix el progrés de tot l’alumnat. No obstant, encara calen més estudis que permetin aprofundir 

aquesta perspectiva en un doble sentit. Primer, estudis que analitzin i promoguin  la utilització 

educativa del coneixement lingüístic de l’alumnat mitjançant professorat que no és bilingüe i, segon, 

estudis que analitzin el progrés lingüístic en català de l’alumnat d’origen estranger d’acord amb 

variables com són el temps d’estada a Catalunya o la seva llengua inicial. 

 

Al nostre treball hem començat a apuntar, tal i com reflecteix la memòria, alguns aspectes sobre les 

dues qüestions. En el futur, noves investigacions aportaran noves dades i recomanacions per millorar la 

qualitat de les nostres escoles i, en conseqüència, els resultats de l’alumnat. 
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Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües (pp.245-258). 
Barcelona: Graó, 245-258. 
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l’alumnat estranger nouvingut al curriculum ordinari (pp. 247-257). Girona: Documenta 
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d) Treballs de recerca: 
 
Fresquet, M. (2007). Procés d’adquisició de la llengua catalana per part de la infància estrangera 

escolaritzada a educació infantil en una escola ubicada a les comarques gironines. Memòria 
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Directors: Ignasi Vila i Josep Maria Serra. 
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resultats. Tesi Doctoral. Departament de Psicologia. Universitat de Girona. 
Director: Ignasi Vila. 

 
 
e) Altres activitats: 
 
Ignasi Vila i Carina Siqués formen part del Consell Assessor de la Llengua del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Ignasi Vila és el responsable de la comissió sobre 
metodologia i organització escolar. 
 
Els materials empírics d’aquesta recerca s’utilitzen per la formació del professorat dintre del programa 
“nova immersió lingüística”. 
 
Ignasi Vila (amb Ángel Huguet) va organitzar el simposi  “lengua, escuela e inmigración” al V 
Congreso Internacional de Psicología de la Educación. Oviedo, 25 d’abril de 2008. 
 



 
 

 
 

 
 
 


