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1. Introducció 

Des de principi dels anys noranta fins a l'actualitat, s'ha incrementat notable- 
ment la presencia de persones nouvingudes en la societat catalana, arribades de 
gairebé tots els continents. Persones i famílies que han escolaritzat els seus fills i 
filles, els quals, a diferencia de la immigració arribada els anys cinquanta i seixan- 
ta del segle passat, han fet augmentar considerablement la diversitat cultural de 
l'alumnat, especialment pel que fa a les llenaes, les creences religioses i les pautes 
de conducta personals i col.lectives. 

La majoria dels qui varem estudiar Magisteri abans d'iniciar la decada dels 
noranta, no vam rebre una formació especifica en educació intercultural, no pas 
perque aquesta no fos important, sinó perque la realitat de les aules escolars encara 
era majoritariament poc diversa i, en aquest sentit, poc conflictiva en les tasques 
dels docents, amb l'excepció histbrica de l'alumnat d'ittnia gitana, present en bar- 
ris i ciutats molt concretes del país. 

En aquest article s'exposa una de les línies de formació inicial en educació 
intercultural, que des del curs 1993-94 es porta a terme a la Facultat de Psicologia, 
Ciencies de 1'EducaciÓ i de llEsport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. En 
concret, es presenten els resultats d'una enquesta feta als mestres i de les escoles de 
primhia (on fa les practiques el nostre alumnat de Magisteri d'aquesta especiali- 
tat), perque valorin l'interes de diversos tipus d'intervenció educativa que poden 
dur a terme aquests estudiants durant la seva estada formativa als centres docents. 

2. Orígens 

Coincidint practicament amb la implantació de la LOGSE en l'ensenyament 
escolar, a partir del curs 1993-94 comencen a graduar-se a Blanquerna les primeres 
promocions de les noves titulacions de la diplomatura de Magisteri. A partir 



d'ayuest curs 1993-93, també s'ofereix en aquesta Facultat l'assignatura optativa 
anomenada Multiculturalitat i educació intercultural, que té el prophsit d'intro- 
duir, d'una banda, l'anhlisi i la reflexi6 sobre la realitat social de la nova nlulticul- 
turalitat i, de l'altra, els futurs docents en els objectius i la practica de l'educació 
intercultural. Una educació intercultural que ja es tenia en compte en el curricu- 
lurn de primaria de la Generalitat de Catalunya (1992) com un eix transversal del 
currículum, si bé no se'n publicarien les orientacions per al seu desplegament fins 
al 1996. 

Des d'aleshores i fins a l'actualitat, més de quatre-cents estudiants de Magi5- 
teri han anat cursant aquesta assignatura optativa, corresponent, majoritdriamcnt, 
a alumnes de il'especialitat dJEducaciÓ I'rimiria (dues terceres parts) i a alumnes de 
les especialitats dlEducaciÓ Infantil i Educació Especial, si bé aquests percentatges 
han variat al llarg d'aquests dotze anys. 

El tiombr.;. d'alumnes de Magisteri matriculats d'aquesta assignatura entre cls 
cursos 1993-94 i 2004-05 és el segiient: 

-- I ~ u r s  I Q- I 1 Alumnes 

Total : 454 alumnes 

Per continuar adequant la formació inicial dels futurs docents a les principals 
demandes socials, a partir del curs 2002-2003 s'establiren a la nostra Facultat tres 
itineraris d'aprofundiment per a l'especialitat dJEducaciÓ Primiria de la diplo- 
matura de Magisteri. Són els itineraris dlEducaciÓ Plastica i Visual, Noves 'I'ecnolo- 
gies de la Comunicació i Interculturalitat. 

A través d'ayuests itineraris, els futurs docents obtenen juntament amb el titol 
de Mestre un Certificat dlAprofundiment en la temhtica escollida, després de 
superar 20,5 crPdits de la seva formació inicial. En el cas de l'itinerari d1Ir1tercul- 
turalitat, aquests 20,5 credits corresponen a una assignatura optativa de 2n curs (la 
de Multiculturalitat i educació intercultural, de 4,s critdits), una assignatura opta- 
tiva de 3r CUIS (La interculturalitat a l'escola, de 4'5 crkdits) i el Prhcticum de 3r 
curs (dJ11,5 crPdits). 

Des del Pricticum d'aquest itinerari, sorgeix, des d'un primer moment, la 
necessitat de coneixer millor la realitat de cadascuna de les escoles de prictiques, 
per trobar la manera més adequada d'intervenir-hi de cadascun dels estudiants. 



3. Les practiques de l'itinerari d'Interculturalitat 

Des del primer curs que s'estableix el Practicum de l'itinerari d'Interculturalitat, 
hi ha una clara voluntat des de la coordinació de l'itinerari d'oferir als seus estudi- 
ants una formació en centres de practiques que tinguin experiencia en l'educació 
dels infants nouvinguts. És cert que el treball de l'educació intercultural és necessari 
en q~ialsevol escola del país, tant si té alumnat immigrant com si no en té. Precisa- 
ment, Hannoun (1992) ens adverteix que els centres educatius que potencialment 
poden formar alumnes més intolerants amb qualsevol tipus de diversitat són pre- 
cisament els que tenen un alumnat culturalment més homogeni. Per6 també és cert 
que només la presencia d'aquest alumnat és la que fa plantejar de forma ineludible 
als equips docents els reptes i les problematiques de la interculturalitat. 

Per aquest motiu, en el llistat d'escoles ofertes per Blanquerna per dur a terme 
les prictiques d'aquest itinerari, es va tenir especialment en compte que fossin cen- 
tres que tinguessin un percentatge important d'alumnat nouvingut. En aquest sen- 
tit, s'ha comptat amb escoles majorithiament públiques i tamb6 amb algunes de 
concertades, amb percentatges diversos d'alumnat nouvingut. 

La diversitat de realitats escolars (no tots els centres tenen el mateix nombre 
d'alumnes nouvinguts, ni els mateixos anys d'experiencia en la seva educació, ni les 
mateixes cultures de procedencia dels familiars ...) ens feia necessari esbrinar millor 
les característiques de cada context escolar, per ajustar-hi el tipus d'intervenció més 
adient en cada cas. I és a partir d'aquesta necessitat de conitixer millor la realitat de 
cadascuna de les aules de practiques, que es planteja l'elaboració d'una enquesta 
d'opinió dels seus mestres sobre el tipus d'intervenció més adient de les practicants. 

4. L'enquesta i el seu context 

La primera promoció del Seminari de practiques de l'itinerari d1Interculturali- 
tat (corresponent al curs 2003-04) esta format per dotze estudiants. Aquests estu- 
diants fan les practiques en un total de vuit centres (quatre dels quals tenen dos 
alumnes de l'itinerari), que són els següents : 

- quatre de Barcelona (tres centres públics i un de concertat); 
- un centre públic de Terrassa; 
- un centre concertat de Vilafranca del Penedes; 
- un centre concertat de Premia de Mar; 
- i una escola d'adults de L'Hospitalet de Llobregat. 

Per coneixer l'opinió dels mestres d'aquestes escoles que acullen una alumna de 
prictiques d'aquest itinerari, es va elaborar una enquesta semioberta, amb vuit 
items a valorar (de gens a molt interessant), en qui: es diferenciava dos espais i dos 
moments d'intervencio: col.laboracions al centre, en general, i a l'aula, en particu- 
lar; i col.laboracions durant l'estada setmanal del dimart al llarg del curs i durant 
l'estada intensiva del mes de febrer. Aquesta enquesta també anava acompanyada 
d'un full annex en el qual els mestres tenien la possibilitat de proposar un altre tipus 
d'intervenció o de col~laboració diferent de les que es demanaven en l'enquesta. 



Analisi de les respostes i aportacions dels mestres 

Tipus d'lntervenció dels estudiants de I e n s  I Poc j Bastant / Molt ( En 

Magisteri blanc 

A - Tasques que podria realitzar 1 1 f-1,- 
I'ahunnat de pnictiques durant el curs (el 

dimarts), en 11'9mbit eseoiar (no d u m t  tot 

el dia, sln6 una estona: mlg matí, tarda) : 
ji 

1. Col.laborar amb I'equip de mesbes en I 4 

I.elaboraci6 del Pla d'awllida del c.entrel 1 1 6 i 0 h  I 4:X / O: $ 33.3Oh 

1 1 1 1 1 
'It 

2. Col.laborar en el treball del mestre que 

at6n grups e sp i f i c s  d'alumnes (aules 

d'incorporaci6 tardana, aules d'acollida, 

g ~ p s  de conversa, tallers de llengua...). 0% 

3. Col.laborar en el treball del mestre del 4 

Pmgrama d'Educaci6 Compensatbria. 

I '  

4. Cal.laborar en I'organilzacib i realikaci6 

d'activitats generals del centre (tipus I 3 

Setmana H~tercultural, Jornada de la 8,3 O h  8.3 % 25 % , 25 O/o 33,3 % 

Diversitat...). 
I l i  

I i 
I 

I 

B - Tasques que podria realitzar I 'P 
l'nlumnat de pnictiques durant el curs (el 

dfmar(sh a h vostra a S  de o- (no 
I 

d m t  tot el dia, sin6 una estona: mig 

mati, tarda): 

5. Col.laborar en el seguiment del treball dels 

alumnes presents a I'aula amb m6s dificultats 



C - Tasques que podria renlitznr 

I'dumnst de prrlctlques durant restada 

intensiva del mes de FEBRER, a ia vostra 

auia de orhnPrL: 

6. Dur a terme un projecte interdisciplinari o 

una unitat didactica de qualsevol Brea 

tingui en compte com a recurs la mateixa 

diversitat cultural dels alumnes de I'aula. 

estrangeres (si 6s el cas). 



A -Tasques que podria realitzar l'alumnat de pràctiques durant el curs (el
dimarts), en l'àmbit escolar (no durant tot el dia, sinó una estona: mig matí,
tarda):

En primer lloc, cal destacar en aquest apartat que gairebé un de cada tres
mestres de mitjana ha deixat totes les respostes en blanc (a diferència dels altres
dos apartats que pràcticament no s'hi han deixat). A més a més, pràcticament la
meitat dels mestres també deixa sempre l'espai de comentari en blanc.

Una possible interpretació d'aquesta primera dada podria ser que la majoria
dels mestres que han respost l'enquesta entenen que les col . laboracions dels estu-
diants de Magisteri durant el seu període de pràctiques s'han de fer a l'aula de
primària on habitualment es troben. Quan se'ls demana que valorin col-labora-
cions que vagin més enllà del treball diari amb els alumnes de l'aula, d'entrada,
sembla que una part d'aquests mestres se'n desentengui. Però, de fet, s'observen
tres tendències ben diferenciades entre les quatre propostes d'aquest apartat.

Les dues propostes de col .laborar en l'elaboració del Pla d'acollida i en el tre-
ball del mestre de compensatòria són valorades majoritàriament com a gens inter-
essants per motius diferents. Quant a la col . laboració per elaborar el Pla d'acollida
del centre docent, no es considera majoritàriament d'interès perquè els centres ja
el tenen elaborat. Només en el cas d'una mestra opina que és bastant interessant,
però no perquè col . labori en l'elaboració d'aquest Pla, sinó perquè ajuda a fer-ne la
revisió. En el seu comentari afirma "...Aquest curs ens hem proposat millorar l'a-
partat de l'avaluació inicial de l'alumnat nouvingut".

En el cas de col-laborar en el treball dels mestres del Programa d'Educació
Compensatòria, tres mestres indiquen que a la seva escola no tenen aquest pro-
grama i dos mestres no hi poden col . laborar perquè el seu l'horari no coincideix
amb el dia que la practicant assisteix al centre.

D'altra banda, en aquest apartat destaca la segona proposta, de fet és l'única
valorada majoritàriament com a molt interessant: col . laborar en el treball del
mestre que atén grups específics d'alumnes (aules d'incorporació tardana, aules
d'acollida, grups de conversa, tallers de llengua...). Independentment del fet que
els mestres tutors d'aula ordinària tenen o no alumnes que assisteixen a aquests
grups específics d'alumnes, la proposta és majoritàriament ben acceptada, proba-
blement perquè hi tenen alguns alumnes o bé perquè, en alguns casos, són els
mateixos mestres els qui s'encarreguen d'aquests grups, per tant, això significa
directament o indirectament una col . laboració que reverteix en el seu treball diari.

En els comentaris dels cinc mestres que consideren interessant aquesta pro-
posta, s'indica que, si l'horari ho permet (és a dir, que coincideixin els dies que fun-
cionen aquests grups específics d'alumnes amb el dimarts, que és el dia que van a
l'escola), no hi ha cap inconvenient perquè la practicant col . labori en les activitats
que s'hi duen a terme (adequant material a les necessitats del grup...).

Finalment, la quarta proposta d'intervenció d'aquest primer apartat també és
valorada majoritàriament com a bastant o molt interessant, amb algunes excep-
cions. En general, les escoles que tenen previst fer una Jornada de la Diversitat o
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Intercultural valoren positivament que l'estudiant pugui col.laborar en la 
preparació de les activitats d'aquesta Jornada. 

Els centres que no fan una jornada o setmana especifica sobre aquesta temati- 
ca també valoren positivament que l'estudiant pugui col.laborar en la preparació 
d'activitats més freqüents dels centres escolars, com la Setmana Cultural Uocs Flo- 
rals), o bé qualsevol acte general al voltant d'alguna festivitat del curs (Castanya- 
da, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...). 

Els motius pels quals dos casos s'han valorat com a gens i poc interessant han 
estat, d'una banda, que no es fan jornades o setmanes sobre aquesta tematica i, de 
l'altra, que són activitats organitzades en l'ambit municipal, més enlla del treball 
estrictament del centre. 

B -Tasques que podria realitzar l'alumnat de prhctiques durant el curs (el 
dimarts), a la vostra aula de primhria (no durant tot el dia, sinó una estona: 
mig mati, tarda) : 

Les respostes d'aquest segon apartat són les que tenen més unanimitat. Deu de 
les dotze respostes valoren la proposta com a molt interessant. Com és logic, els 
mestres valoren especialment les col~laboracions que les practicants puguin fer 
directament a la seva aula per atendre les necessitats educatives dels seus alumnes. 
Unes necessitats vinculades en tots els casos al coneixement de la llengua vehicu- 
lar de l'alumnat que ha arribat a l'escola fa poc temps. En quatre casos, els comen- 
taris dels mestres expliciten el tipus de suport que més requereixen: 

"A l'aula hi ha tres nenes arribades aquest curs i tres alumnes més que van 
arribar el 3r trimestre del curs passat. Hi ha feina a fer"; 
"En aquest cas es tractaria d'alumnes estrangers no alfabetitzats i nouvinguts". 
"Tenim nens, tant a l r  com a Zn, amb dificultats de comprensió i expressió de 
la llengua oral, la majoria estrangers (van assolint vocabulari per6 els manca 
estructuració del llenguatge)". 
"En aquesta aula s'ha incorporat aquest curs una alumna xinesa que no entén 
ni parla el castella ni el catala. També hi ha quatre alumnes llatinoamericans 
(dtArgentina i dlEquador). Dos d'ells van venir a CM, un a Se i un altre a 6e". 

D'altra banda, en un parell de casos s'especifica que la col.laboraciÓ de la prac- 
ticant no ha de ser especialment adre~ada als alumnes de famílies estrangeres, sinó 
en general a tots els alumnes que tinguin dificultats o necessitats educatives per 
qualsevol motiu. I que, quan aix6 s'esdevé i apareixen grups d'alumnes amb difer- 
ents ritmes d'aprenentatge, és molt Útil la col~laboració de la practicant per fer un 
treball més personalitzat amb els alumnes que més els costa seguir el ritme gener- 
al de la classe. 



C -Tasques que podria realitzar l'alumnat de practiques durant l'estada inten- 
siva del mes de FEBRER, a la vostra aula de primgria: 

Dues de les tres propostes tenen practicament els mateixos resultats, i la dar- 
rera de totes també aconsegueix una valoració globalment positiva, per6 no tant 
com les anteriors. De fet, les propostes sisena i setena són molt semblants entre 
elles i tenen relació amb la tipologia d'intervenció educativa més habitual entre els 
alumnes de practiques de 2n i 3r curs de Blanquerna de l'especialitat d1Educaci6 
Primiria durant la seva estada intensiva a l'escola; és a dir, la preparació, la real- 
ització i l'avaluació d'un nombre d'hores de classe (entre 8 i 10 hores, aproxi- 
madament), en les quals es porta a terme una unitat didictica d'una &rea curricu- 
lar que sigui de la seva especialitat; per tant, que no sigui d1Educació Física, ni de 
Miisica ni d1Angl6s, perque ja tenen els seus especialistes. 

Per no limitar la proposta de l'elaboració d'una unitat didictica, també es 
planteja la possibilitat d'utilitzar altres metodologies de treball (com la dels pro- 

2 
jectes), en els casos dels centres que les utilitzin. Els mestres entenen com a lbgic 
que s'aprofiti la mateixa diversitat cultural dels alumnes presents a l'aula com a 

"ecurs per treballar alguns dels continguts curriculars, relacionats amb el coneixe- 2 ment del fenomen migratori, la diversitat de llengiies i religions o el problema del 
racisme, per posar-ne només uns quants exemples. 

z 
itl 
Z 
8 En els comentaris dels mestres sobre aquestes dues propostes, ja s'exyliciten les 
3 preferencies per una proposta d'intervenció sobre una irea cunicular en particular, 

, 
que no sempre és la mateixa: 

P 
B 
4 

2 "Nosaltres l'hem orientat per a l'irea de Religió i les festes més representatives 
V) 
L, de les cinc grans religions". 
I 
2 "hl'agradaria que fos a l'area de Matemitiques, ja que a l'escola disposem de : e poc material per treballar aquesta area des d'una perspectiva intercultural". 

$ "Seria interessant desenvolupar una unitat didictica de l'area de Coneixement 
V 

3 del Medi Social en que es tractés el tema de la poblaciii i de la immigració". 

V) 
"Preferencia per l'area de Coneixement del Medi Social". 

3 
O "Q~ialsevol unitat didactica d'apropament entre cultures que fomenti l'en- 
E 
U riquiment mutu seria benvinguda i la podríem incloure dins de les Brees de 
'S P Coneixement del Medi Social o Llengua Catalana". 
2 "Elaboració d'un eix transversal (Educació Ambiental): la conservació del medi 
.? 
? ambient i el reciclatge de residus". 
$ 
.- 
.E Si aquesta intervenció a l'aula té en compte a més a més l'elaboració de mate- 
9, rials didictics específics (setena proposta), adrecats a l'alumnat amb més dificultats 
i: d'aprenentatge i/o comunicació, la resposta encara és més ben valorada. 
S En tots els casos, els comentaris d'aquesta proposta coincideixen amb els de la 

proposta anterior, en el sentit de manifestar el seu interPs per treballar una &rea cur- 



ricular determinada. Dos mestres de la mateixa escola coincideixen en el seu interes 
perquP l'area a treballar sigui la de Matematiques, mentre en un altre dels comen- 
taris s'indica com a contingut de la intervenció el treball d'un eix transversal que 
basicament es porta a terme des de l'hrea de Coneixement del Medi Natural. 

Excepte en un cas, generalment no s'indica com a area preferent d'intervenció 
la de Llengua (Catalana o Castellana) quan l'enquesta insisteix en el treball amb els 
alumnes amb més dificultats d'aprenentatge i10 comunicació. Aquest fet contrasta 
amb les respostes de la cinquena proposta, que indicaven un interes per treballar 
la comprensió i l'expressió oral i escrita de la llengua amb aquests alumnes. Prob- 
ablement, aixb és degut al fet que el treball més explícit de la llengua es porta a 
terme en altres grups específics, que tenen com a objectiu prioritari el treball de les 
habilitats comunicatives de l'alumnat (tallers de llengua, aules d'incorporació tar- 
dana, grups de conversa...), mentre que el treball a l'aula ordinaria se centra en la 
resta d'assignatures. 

2 
Finalment, en les propostes vuitena i darrera de l'enquesta també es consid- 

eren interessants les intervencions de les practicants que siguin de suport de les 2 
unitats didactiques realitzades pels mateixos mestres. És a dir, que,n els continguts 
d'una o diverses &rees que la tutora o el tutor estigui treballant amb els seus $ 
alumnes de l'aula ordinaria, la practicant pugui dur a terme un treball més per- 2 
sonalitzat amb els alumnes que tinguin més dificultats d'aprenentatge i10 comu- 5 
nicació. 5 

3 
En els comentaris de les mestres sobre aquesta darrera proposta s'observen ,$ 

dues idees clares : r 
B 
4 

X 
D'una banda, la importancia -1bgica- del treball de la llengua amb alumnes 2 

E 
amb més dificultats d'aprenentatge i/o comunicació, que no sempre es correspon - 

i! amb els alumnes de famílies estrangeres, perqui. també depPn d'altres factors: cul- 
tura d'origen dels pares, situació social i econbmica de la família, situació emo- 2 

2 
cional o afectiva de l'alumne ... Així ho indiquen alguns dels comentaris : 2 - 

"Considerem molt important aquesta proposta per les característiques de 3 
l1esco1a. Intentem desenvolupar tot tipus dlactivitats per treballar tots els con- & 
tinguts relacionats amb la lectura i l'escriptura"; 'S 

P 

"Reforcar les matPries instrumentals als alumnes que tenen dificultats d'apre- 5 - 
nentatge"; L s 
"A l'escola vivim la interculturalitat d'una forma molt més natural, sense fer 2 .- 
tantes distincions. Ens fixem més en les necessitats dels nostres alumnes, s i ~ -  ,g 
in quins siguin els motius." e 

U p 
De l'altra, el fet que aquest tipus d'intervenció ja esta prevista en el treball dels s 

mateixos mestres, independentment del fet si a l'aula hi ha o no una practicant. 



Per aquest m o t i l i  n o  es descarta l a  possibilitat de dur a terme l a  proposta, per6 sem- 
pre que estigui coordinada amb e l  treball de l a  tutora o del tutor: 

"Caldria comsensuar-les i programar-les prilviament". 
"$,s bona idea, t o t  i que aixo esta més cobert dins de l a  programació general 
prevista". 

- Propostes d1intervenci6 dels mateixos mestres per a l'estada intensiva dels 
practicants : 

C o m  s'ha indicat anteriorment, l'enquesta anava acompanyada d'un fu l l  
annex, perque els mestres també hi poguessin exposar les seves propostes sobre e l  
t ipus d'intervenció més escaient a les necessitats de l 'alumnat de l a  seva aula de 
pr imir ia .  E n  cadascuna d'aquestes propostes hi havia tres apartats en  que es dem- 
anava: l a  definició de l a  proposta, els objectius i el  p la  de treball previst. 

rl Les n o u  propostes presentades (75 dels mestres), s6n les seguents: 

1- Definició de  la proposta: La interculturalitat a la nostra escola s'experimenta de 
U F-- forma natural ja que és la nostra realltat. Tenint present aixb, fem la proposta 
$ seg0ent: Fer una activitat entorn de les festes més assenyalades de les cinc grans reli- 

/ gions amb 56 i 6& de primbria. El resultat d'aquesta activ~tat hauria de ser, d'alguna 
x 
k 1 forma, palpable, per tal d'organitnar la classe en racons especialitzats en les religions 

esmentades anteriorment. D'aquesta manera els nens poden experimentar en 1 

Pla de  treball: 
e 

2 
E 

1 
2 1 2- Definició de  la proposta: Els dos allumnes de SP de primar~a estrangers neces- , 

siten, principalment, desenvolupar I'area de llengua i, especialment, la comprensib. i 

2 
3 .., 

Qualsevol activitat que fomentés aixb serla perfecta i es podria treballar en totes les 
irees. 
Objectius: Potenciar la comprensió i el llenguatge oral i escrit. 

3 Pla de treball: 
C 
C, 

3- Definició de  la proposta: Col.laborar en la dinbmica de classe: agrupaments flex- 
ibles de nens/es amb dificultats degudes als seus diferents orígens. 
Objectius: - Tenir recursos per dotar de valor sonor una grafia. - 

e - Dotar I'alumne d'autonomia a I'hora de llegir i d'escriure - 
P 

5 
; 
D 
2 

Pla de treball: 
Agrupaments flexibles: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 11 h 
Treball sobre lectures seleccionades segu~nt els passos del programa de lectoescr~p- 
tura. Cada lectura comporta 3-4 sessions. Treballen diferents aspectes: comprensi6 
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lectora, expressió escrita, adquisició del codi, dictat i ortografia. 
Activitats de lectura: 

- Comprensió de nivell baix: paraules i frases 
- Comprensió de nivell alt: estrategies de comprensió de textos 

/ - Lectura i aplicació d'estrategies de descodificació 
- Aplicació d'estrategies de comprensió 
- Lectura en silenci 
- Lectura expressiva 
- Adquisició del codi 

Reforg de lectura: Mecinica de la lectura 
- Relectura de textos 

Motivació: 
- Biblioteca, familiarització amb la llengua escrita 
- Lectura en silenci 
- Comprensió de textos 

I 

I 

Expressió escrita (composició): ! i - Nivell baix: escriptura de paraules i frases 1: 
- Nivell alt: escriptura de textos 

Textos col.lectius: intentar aplicar estrategies de descodificació, d'expressió i de 
composició 
Manipular textos. Adquisició del codi: dictat, ortografia 

- Reforc d'ortografia: dictats muts 
- Reescriptura de textos o frases conegudes 

S 

2 : 
2 
z 
? 
2 

Mecinica en general ' 8 
5 

4- Definició de la proposta: Ajudar en una unitat didictica tenint molt present les ' .$ 
nenes que s'han incorporat al grup i que són d'altres pa'isos. I i$ a 
Objectius: Possibilitar I'aprenentatge, el vocabulari i la comunicació de les nouvin- , S 
gudes amb la resta del grup. 2 

' i-5 
Pla de treball: Preparació de les sessions i materials que haura d'utilitzar. 2 

Objectius: - Treballar la diversitat cultural. 
- Desenvolupar propostes de treball cooperatiu. 
- Fer material específic per treballar en una aula multicultural. 

Pla de treball: - Analitzar algunes de les propostes didictiques que es desenvolu 

E 
- Analitzar els resultats del treball fet. I 

9 .- 

6- Definició de la proposta: Participar en I'elaboració de les activitats del grup d'a- 
collida per als alumnes que s'incorporaran el 2n trimestre, utilitzant i10 ampliant el 
material basic visual existent a I'escola. 

e 
.I 
LT 

Y 
8 

s 



1 Objectius: - Proporcionar-li eines de treball. 1 I 

- Despertar I'interes per I'elaboració de nous materials. 
Pla de treball: Fer una o dues sessions de treball amb el grup, utilitzant els recursos 

/ de que disposa. I 

nenes estrangers de I r  i 2n la llengua catalana, tant oral com escrita (afavorir la 
/ comunicació oral dels nens del grup i la posterior expressió escrita). 1 Objectius: - Arribar a establir una bona comunicació oral entre els nens i nenes del 

I 
grup. 
- Treballar la comprensió d'algun conte tradicional. 

I - Arribar a escriure un conte en grup. 
Pla de treball: - Avaluar els coneixements previs que calgui. 

I 

1 - Triar els mitjans adients per arribar a assolir la comprensió dels 1 
contes i I'escriptura d'un conte. 

I - Valorar la possibilitat de treballar en grup per tal d'afavorir la 

I comunicació entre els nens i les nenes del grup. I 

/ 8- Definició de la proposta: Unitat didictica dels trets culturals xinesos (nena nou- ' 
I vinguda enguany procedent de la Xina). 

Objectius: - Augmentar el cone~xement del país, dels costums, etc. de la nova com 
panya. I 
- Afavorir la interacció amb ella. 
- Augmentar I'autoestima de I'alumna i la valoració positiva del país i del 

l 

a cultura d'acollida. 1 

- Comparar les nostres cultures positivament. Y 
I 

Pla de treball: 
- Preparació de la unitat didictica I 

- Posada en practica a I'aula 
- Avaluació abans/després del grup classe (estudi sociom6tric) 

I 

- lPecollida dels trets significatius I 
- Treball per a propers cursos I 

9- Definició de la proposta: Eix transversal: la conservació del medi ambient (reci- 
clatge de residus) 

I Objectius: - Conscienciar I'alumnat de la responsabllitat de tenir cura del medi 
ambient. 

- Coneixer els diferents tipus de residus i la seva reutilització i el seu reciclatge. 
Pla de treball: - Presentació del tema 

- Elaboració de fitxes amb molt suport visual 
- Recerca d'informació 

I 
- Confecció de murals I 
- Exposició del treball dut a terme 

I 
- Possible sortida a un Punt Verd 



En general, ~'observa que les propostes dels mestres acostumen a repetir 
algunes de les idees ja expressades anteriorment en els seus comentaris pel que fa 
a l'hrea curricular preferent per a la intervenció de la practicant. En aquest sen- 
tit, es poden diferenciar dues tipologies de propostes, segons els continguts a tre- 
ballar i els seus destinataris: 
- Per un cantó, trobem sis propostes (la meitat dels mestres enquestats) que direc- 

tament o indirectament es refereixen a la irnportancia del treball de les habilitats 
cornunicatives dels alumnes, especialment dels que tenen més dificultats. Aquestes 
propostes es poden diferenciar en dos tipus: 
.Aquelles que proposen una intervenció vinculada explícitament a l'area de Llen- 

gua (Za, 3a i 7a), 
.Aquelles en que, sense referir-se a cap brea en particular (4a, Sa i 6a), se suggereix 

la importancia del treball de la llengua, atenent a les necessitats d'un determi- 
nat grup d'alumnes. 

En totes aquestes propostes, exceptuant la cinquena (que incideix més en 
2 

l'anilisi metodol6gica de les activitats d'aprenentatge que es porten a terme a 2 
l'aula), s'indica uns destinataris particulars de la intervenció de la practicant: "els 5 
dos alumnes de 56 estrangers" (2a); "les nenes que s'han incorporat al grup i que $ són d'altres pai'sos" (44; "alumnes del grup d'acollida" (6a); "un grup de nens i 
nenes estrangers de l r  i 2n" (7a). s 

Xomés en la 3a proposta no s'indica com a destinataris un grup particular 2 
2 

d'alumnes, perque correspon a una aula ordinaria en la qual la gran majoria E 
d'alumnes té mancances en el treball de la lectoescriptura, i, per tant, la interven- B 
ció s'adre~a a tot el grup. s 

e '% 

Els objectius d'aquestes propostes tenen en comú l'adquisició o la millora 
(segons els casos) de les competencies lingüístiques d'aquests alumnes a partir de 2 
l'elaboració de nous materials i la utilització de recursos diversos, com el conte. c., U, 

E Els plans de treball indiquen en general unes orientacions basiques sobre les - 
i! activitats que ha de dur a terme la practicant: analitzar propostes, preparar materi- 

als, fer les sessions, avaluar-ne els resultats ... Només en el pla de treball de la 3a pro- 2 a posta es concreten els continguts a treballar i l'horari en que es fa la proposta. 2 s 
LII 

- Per l'altre, una tercera part de les propostes es refereixen al treball d'arees que no 
són les de Llerzgua (Catalana o Castellana), malgrat que, abviament, s'utilitzi en la e 
comunicació oral i escrita dels alumnes. Són la l a  (irea de Religió), la 8a (Area de '2 
Coneixement del Medi Social i Cultural) i la 9a (eix transversal de llEducaciÓ 2 
Ambiental). Són propostes que s'adrecen a tot el gnlp d'alz~rnnes deprirnciria rk l'aula 5 
ordinhria i que, a excepció de la 9a, tenen com a objectiu principal donar a conPixer als 

.- 
alumnes la diversitat klirnana a través de la presentació de les festivitats més impor- e 

.B 
tants de cinc grans religions o dels trets principals de la cultura xinesa. Unes pro- ; 
postes que aprofiten com a recurs la presencia a l'aula d'infants, les famílies dels 
quals pertanyen a algunes d'aquestes cultures i religions, la qual cosa afavoreix el s 
coneixement i el respecte mutu entre totes elles. 
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