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Al carrer Reus núm. 5, anterior seu de l’IES,
a l’antiga fàbrica,
a les oficines-aules,
als mòduls prefabricats,
a un carrer convertit en passadís,
als passos estrets,
al fred i a la calor,
a la pluja,
al subministrament elèctric.

A tota aquella precarietat
que no va impedir endegar nous projectes.

A tots els professionals
que amb generositat i il·lusió
van fer possible l’aula d’acollida.

I a la continuïtat d’aquest programa que no seria factible sen-
se:

– el suport de la coordinadora pedagògica i de tot l’equip di-
rectiu,

– el treball i la coordinació dels departaments didàctics, es-
pecialment el departament d’orientació, motor i eix del progra-
ma,

– la comprensió del claustre de professors i professores, i la
participació dels seus membres, que d’una manera directa o in-
directa, han facilitat el treball amb els alumnes nouvinguts,

– l’ajut i l’interès mostrat pel personal d’administració i ser-
veis en el seu treball diari,

– la col·laboració desinteressada de l’associació de mares i
pares d’alumnes.

Ma José Pérez Pérez
Ana Escobar Vall

Coro Luengo Torreblanca
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Breu història de l’IES Ramon de la Torre

L’IES Ramon de la Torre està ubicat a la població
de Torredembarra, localitat costanera del nord del
Tarragonès, que compta amb uns 10.000 habitants
aproximadament.

L’IES Ramon de la Torre és un centre de recent
creació. Vàrem iniciar la nostra marxa el curs 96/97,
en resposta a una gran concentració d’alumnat a la
zona escolar de Torredembarra, que va suposar la
segregació de la població escolar en dos instituts di-
ferents, l’IES Torredembarra i l’IES Ramon de la Tor-
re.

Inicialment, el primer curs acadèmic teníem només
alumnes procedents d’FP (formació professional), i
com que encara no s’havia iniciat la construcció d’un
nou edifici, vàrem ocupar les instal·lacions d’una anti-
ga fàbrica situada al carrer Reus núm. 5, on feia anys
ja hi havia hagut ensenyaments d’FP. A més a més,
completava el nostre aulari una zona, al costat, amb
aules prefabricades.

El curs 97/98, alhora que s’anaven extingint els
estudis d’FP, s’hi van incorporar tots els nivells d’edu-
cació secundària obligatòria (2 línies a 1r, 2n i 3r, i
tres línies a 4t). Els alumnes provenien de Roda de
Berà, Creixell, la Pobla de Montornès, la Nou de Gaià
i Salomó, zona escolar adscrita, marcada pel depar-
tament d’Ensenyament.

Hi havia, doncs, alumnes que havien iniciat els ci-
cles d’ESO a l’altre IES de Torredembarra, i alumnes
que deixaven per primer cop l’escola del seu poble.
L’obligatorietat d’adscripció al centre va provocar en
molts alumnes un cert rebuig i, si més no, desorienta-
ció.

La nostra mar-
xa el curs 96/
97, va suposar
la segregació
de la població
escolar en dos
instituts dife-
rents.

L’obligatorietat
d’adscripció al
centre va pro-
vocar en molts
alumnes un
cert rebuig.



finestra oberta / 188

Les nostres instal·lacions es van ampliar amb més
aules prefabricades, situades a l’altre costat del car-
rer, (el qual es va haver de tallar un cop començat el
curs). Aquestes aules separades del nucli central de
l’edifici, van augmentar les dificultats (desplaça-
ments, comunicació, organització...) a l’hora d’aplicar
els nous estudis de la reforma amb cert èxit.

Amb aquesta situació, plena de precarietat quant
a instal·lacions, però plena d’esforç i d’il·lusions quant
a treball, vàrem iniciar la reforma educativa.

El curs acadèmic 98/99, es van incorporar al cen-
tre els estudis de batxillerat (Batx) i cicles formatius
(CF).

Vàrem aconseguir, després d’una dura lluita amb
el departament d’Ensenyament, que la zona escolar
de Torredembarra fos zona única; és a dir, que els
alumnes de totes les poblacions de la rodalia de
Torredembarra, i de la mateixa població, poguessin
triar lliurament l’IES on volien cursar els seus estudis.

Aquesta decisió implicava que els alumnes amb
més dificultats en l’escolarització, alumnes NEE (ne-
cessitats educatives especials), d’incorporació tarda-
na, no fossin assignats a un sol centre per adscrip-
ció, sinó que tots dos centres poguessin distribuir-los
i compensar així una mica les poblacions escolars.

El mes d’abril de 1999 vam realitzar el trasllat a un
centre de nova construcció, situat al Camí del Moro
núm. 28-40, amb els equipaments necessaris, que
van permetre una millora important del nostre funcio-
nament.

El curs 99/00, ja al nou edifici, comptem amb els
estudis complets de:

– Batxillerat: Ciències Socials i Humanitats, Tecno-
lògic i Científic.

– Cicles formatius de grau mitjà: Gestió adminis-
trativa i d’instal·lacions i equips electrotècnics.

– ESO: 1r, 2n, 3r i 4t.

Amb una situa-
ció, plena de

precarietat,
però plena

d’esforç i d’il·lu-
sions vàrem ini-

ciar la reforma
educativa.

Vàrem aconse-
guir, que la

zona escolar de
Torredembarra
fos zona única.
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– Programes de transició al treball (PTT): Auxiliar
d’oficina i comerç i instal·lacions de gas i electricitat.

No ha estat fàcil combinar tot aquest cúmul de si-
tuacions en un període tan breu, però hem pogut por-
tar a terme una gran quantitat de tasques que en de-
finitiva no fan altra cosa que definir el nostre institut.

1.2 Com va sorgir la idea
de l’aula d’acollida?

En iniciar-se el curs 97/98 a l’IES Ramon de la Tor-
re, en el període de matriculació, durant el mes de
juliol, ja havíem comprovat que hi havia un nombre
elevat d’alumnes de procedència magribina que, pels
informes rebuts de primària, vàrem constatar que no
assolien els coneixements necessaris per seguir amb
normalitat el curs d’ESO en el qual estaven matricu-
lats.

Per cobrir aquesta necessitat, havíem previst com
a mesura d’atenció a la diversitat, des dels departa-
ments de llengües, la creació d’un grup reduït per als
diferents nivells, que permetés atendre més directa-
ment aquests alumnes.

Un cop iniciat el curs, a més d’aquesta necessitat
detectada, es va produir durant el mes de setembre i,
fins i tot, durant les setmanes posteriors, una matri-
culació nombrosa d’alumnes, que acabaven d’arribar
al nostre país, amb cap coneixement de la llengua i
amb la dificultat afegida d’haver d’estudiar en un sis-
tema molt diferent al seu.

Disposàvem en aquell moment (setembre de
1997) al nostre centre d’un curs ofert pel SEDEC
(Servei d’Ensenyament del Català) “Taller de llengua
catalana per a alumnes d’incorporació tardana”, i a
l’inici del curs vàrem passar tots aquests alumnes a
fer aquest taller. Es podia comprovar que els alum-

En iniciar-se el
curs 97/98
a l’IES Ramon
de la Torre, ha-
víem compro-
vat que hi havia
un nombre ele-
vat d’alumnes
de procedència
magribina.

Un cop iniciat
el curs, es va
produir una
matriculació
nombrosa
d’alumnes, que
acabaven d’ar-
ribar al nostre
país.
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nes nouvinguts cobrien la seva primera necessitat,
que era una immersió ràpida a la nostra llengua. Mal-
auradament va tenir la durada d’un mes i des de la
comissió pedagògica, integrada pels caps dels de-
partaments de les diferents àrees, es va constatar
que era necessari complementar el coneixement de
la llengua amb altres aprenentatges, i ens vàrem
plantejar la necessitat de fer amb aquests alumnes
una actuació diferenciada, que omplís els seus buits
educacionals.

És per aquest motiu que, quan ja estava en marxa
el taller de llengua catalana, vam veure la possibilitat
que aquests alumnes tinguessin un ensenyament di-
ferenciat, que els permetés adquirir els coneixements
i habilitats mínims per anar aconseguint un bon ritme
d’escolarització.

Per tant, va iniciar-se un programa amb la idea de
ser una AULA D’INTEGRACIÓ-IMMERSIÓ dels nos-
tres alumnes magribins amb més mancances en l’or-
ganització curricular ordinària.

Cal dir que dins l’estructura dels IES aquest tipus
de programa tenia cabuda com una unitat d’adapta-
ció curricular (UAC), ja que permet flexibilitat quant a
l’organització, la seva configuració pel que fa a mate-
rials i a hores, la disponibilitat de professorat, i la re-
lació amb altres recursos externs, com són els pro-
jectes del SEDEC.

El curs acadèmic 98/99 vam superar la xifra d’a-
lumnes nouvinguts, amb la qual cosa no tan sols te-
níem necessitat de mantenir la nostra estructura or-
ganitzativa com a UAC, sinó que vam haver de pen-
sar en un sistema d’organització que permetés l’aco-
llida i la integració de tots aquests alumnes, alhora
que la seva incorporació progressiva a l’aula ordinà-
ria.

El curs 99/00 hem mantingut la continuïtat del pro-
grama i estem cada cop més convençuts de la neces-
sitat de l’aula d’acollida al nostre centre.

Ens vàrem
plantejar la ne-
cessitat de fer

amb aquests
alumnes una

actuació dife-
renciada, que

omplís els seus
buits educacio-

nals.

Va iniciar-se un
programa amb

la idea de ser
una AULA D’IN-
TEGRACIÓ-IM-

MERSIÓ dels
nostres alum-
nes magribins
amb més man-

cances.
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A la població de Torredembarra es va incorporar
un TAE (taller d’adaptació escolar), ubicat a l’altre
centre de secundària, l’IES de Torredembarra. Tot i
que aquest TAE pretén donar als alumnes amb més
mancances lingüístiques la possibilitat d’arribar a un
coneixement bàsic de la nostra llengua, encara els
caldran, un cop que s’incorporin al centre, d’altres
habilitats per funcionar dintre del sistema educatiu.

Els TAE, que aporten un ajut a l’arribada de nou-
vinguts, no formen part de l’estructura organitzativa
dels centres. Una de les necessitats fonamentals que
trobem en aquests alumnes és poder arribar a acon-
seguir que el seu seguiment escolar es produeixi amb
normalitat i que romanguin a les aules desenvolupant
el màxim les seves capacitats amb la resta de com-
panys.

1.3 Quins objectius té el nostre programa?

Objectiu general

Adaptació de l’alumne al sistema educatiu i incor-
poració progressiva a l’aula ordinària.

Partim de les capacitats, coneixements bàsics i
possibilitats de cada alumne, per elaborar un itinerari
personalitzat que li permeti anar assolint gradualment
els objectius educatius.

Aquest itinerari detallarà la incorporació progressi-
va a les diferents àrees de l’ESO, d’acord amb l’evo-
lució de l’alumne, aconseguint finalment l’objectiu
més important, que és romandre a l’aula amb la resta
de companys en les diferents àrees del currículum.

Objectiu primer: integració

L’arribada d’aquests alumnes a un centre de se-
cundària, de nova creació (havíem iniciat la nostra

Una de les
necessitats
fonamentals
que trobem en
aquests alum-
nes és poder ar-
ribar a aconse-
guir que el seu
seguiment es-
colar es produ-
eixi amb norma-
litat i que
romanguin a les
aules desenvo-
lupant el màxim
les seves capa-
citats amb la
resta de
companys.
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activitat el curs 96/97 i només amb alumnes d’FP), la
manca total d’experiència, no tan sols en referència a
l’ESO, -la qual encetava la seva marxa per primer cop
en tota l’etapa (1r, 2n, 3r, 4t) el curs 97/98 al nostre
IES- i les condicions del centre quant a instal·lacions i
recursos, van fer que ens plantegéssim amb els
alumnes nouvinguts com a primer objectiu la seva in-
tegració al centre.

Això suposava que aquests alumnes nouvinguts
entenguessin on estudiaven, què havien de fer i com
s’havien de comportar, així com l’acceptació d’una
sèrie de normes que els eren alienes. Fer-ho dintre
d’un grup aïllat, no era factible ni possible i no era
adequat per aconseguir una millor adaptació. És per
aquest motiu que no s’havien d’aïllar del seu grup de
referència (grup-classe) i havien de realitzar amb ells
el màxim d’hores possibles.

El curs 98/99 i el 99/00 hem constatat i valorat molt
positivament la necessitat de mantenir aquest objec-
tiu com a prioritari. Dit això, creiem totalment neces-
sari el pas previ per aquesta aula d’acollida de tots
aquells alumnes acabats d’arribar del Marroc que te-
nen un desconeixement total del nostre sistema edu-
catiu.

Objectiu segon: alfabetització i aprenentatge
de la nostra llengua

Un cop aconseguit el primer objectiu, que és “situ-
ar-los” al centre i fer que entenguin el que estem fent,
iniciem un procés intensiu d’alfabetització. Ha existit
sempre col·laboració amb el SEDEC que es materia-
litza mitjançant els cursos de llengua catalana: Taller
de llengua i Projecte Turmeda.

Dintre de l’aula d’acollida realitzem activitats de di-
ferents àmbits, que donen a l’alumne un vocabulari
variat que li permetrà una millor relació amb el seu
entorn.

La manca total
d’experiència i
les condicions
del centre van

fer que ens
plantegéssim
amb els alum-

nes nouvinguts
com a primer

objectiu la seva
integració al

centre.

Un cop aconse-
guit el primer

objectiu, inici-
em un procés

intensiu d’alfa-
betització.

Dintre de l’aula
d’acollida rea-

litzem activitats
de diferents

àmbits.
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A tots els alumnes se’ls fa una valoració inicial per
part de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagò-
gic), per tal de conèixer els seus nivells mínims, mol-
tes vegades difícils d’esbrinar, ja que no s’aconse-
gueix mantenir amb ells una comunicació gaire flui-
da.

També comptem amb la participació del terapeuta
i la psicopedagoga del centre, que ofereixen amb la
seva línia de treball un suport per a tots aquells alum-
nes amb més dificultats d’aprenentatge (alguns d’ells
són analfabets en la seva llengua i no coneixen cap
tipus de grafia).

Objectiu tercer: convivència al centre
(prevenció de conflictes)

No es podia descartar la possibilitat que amb un
nombre tan elevat d’alumnes de cultura diferent i amb
la incorporació a l’ESO per primer cop, el curs 97/98,
no sorgissin al centre conflictes de convivència, que
en algun moment podien arribar a ser perillosos i per-
judicials per al funcionament diari.

Amb la tasca docent diària, i tractant el tema des
de diverses vessants, s’ha procurat prevenir o re-
conduir els conflictes.

Aquest darrer curs hem pogut constatar que les si-
tuacions de conflicte que s’han produït han estat con-
trolables, tot i que, no s’ha de descartar mai que a
l’escola, mirall de la societat, l’enfrontament no s’arri-
bi realment a produir.

A tots els alum-
nes se’ls fa una
valoració inicial
per part de
l’EAP ja que no
s’aconsegueix
mantenir amb
ells una comu-
nicació gaire
fluida.

Amb la tasca
docent diària
s’ha procurat
prevenir o
reconduir els
conflictes.
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2. L’IES I LA SEVA ORGANITZACIÓ

2.1 Què es troba un alumne
quan arriba a l’institut?

Quan un alumne nou, de 12 anys o més, arriba a
un IES, sigui quina sigui la seva procedència, troba
molts canvis davant seu. Canvis importants. D’alguns
d’ells, ja n’ha estat informat, i d’altres els va conei-
xent i descobrint successivament.

De vegades se sent una mica perdut i haurà d’en-
tendre tota una sèrie de missatges que llegirà i li ex-
plicaran i que li serviran per a situar-se davant el nou
ensenyament.

Al nostre IES un alumne pot cursar, tal com hem
dit en la introducció diferents tipus d’estudis:

– ESO: ensenyament obligatori amb una durada
de quatre cursos acadèmics i que està dividit en dos
cicles:

– primer cicle que engloba el primer i segon
curs

– segon cicle que n’engloba el tercer i quart

En acabar l’ESO i d’acord amb el perfil dels alum-
nes podrà continuar estudiant:

– BATXILLERAT: ensenyament postobligatori que
té una durada de dos cursos i que permet triar entre
quatre modalitats diferents:

– científic
– tecnològic
– humanitats
– ciències socials

Quan un alum-
ne nou, de 12
anys o més,
arriba a un IES,
troba molts
canvis davant
seu.

De vegades se
sent una mica
perdut i haurà
d’entendre tota
una sèrie de
missatges que
li serviran per a
situar-se
davant el nou
ensenyament.
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– CICLES FORMATIUS: ensenyaments de caire
professionalitzador que donen a l’alumne una prepa-
ració mínima per accedir al món del treball, a l’IES
s’ofereixen els CF de gestió administrativa i el CF
d’equips i instal·lacions electrotècniques.

– PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL (PTT):
adreçats a tots aquells alumnes que no han aconse-
guit l’acreditació a l’ESO, i que volen obtenir un perfil
professional per anar-se’n al món laboral. Els perfils
oferts al centre són:

– administració i comerç
– instal·lacions de gas i electricitat

2.2 Què és l’ESO i com s’organitza
per poder atendre la diversitat
dels alumnes escolaritzats?

L’ESO és un tipus d’estudi obligatori que s’organit-
za en àrees de coneixement (Català, Castellà, Soci-
als, Educació Física, Ciències Naturals, Plàstica, Mú-
sica, Matemàtiques, Tecnologia, Idioma estranger), i
de cada àrea s’ha de cursar un determinat nombre
de crèdits, dos, tres..., cada crèdit és una unitat de
programació de 35 hores.

Els diferents crèdits que podem trobar a l’ESO es-
tan agrupats en:

– Crèdits comuns: els cursa tot l’alumnat i els do-
naran uns coneixements bàsics de les diferents àre-
es.

– Crèdits variables: són els que ofereix el centre, i
l’alumne triarà d’entre ells els que més s’adaptin a les
seves necessitats i estiguin d’acord amb les seves
possibilitats. En fer-ho, serà ajudat pels pares i pel
seu tutor de classe. El centre ofereix crèdits d’ampli-
ació, d’iniciació i orientació, i de reforç.
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Així mateix el centre té preparades una sèrie de
mesures per poder atendre d’una forma més directa
tots aquells alumnes que tenen més o menys dificul-
tats per seguir amb normalitat el ritme de la classe.
És el que denominem atenció a la diversitat.

2.3 En què consisteix l’atenció
a la diversitat?

Ningú no és igual, tots som diferents i per aquest
motiu treballem de forma diferent i també aprenem a
ritmes diferents. La classe n’és, de diversa, per això
el treball no es pot fer de manera uniforme.

Els professors tenen preparades una sèrie de tas-
ques per tal que tots els alumnes puguin treballar,
cadascun al seu ritme i d’acord amb les seves possi-
bilitats.

També per a aquells alumnes que tenen encara
més dificultats i que els costa de seguir el ritme de
treball amb el seu grup classe, estan previstes una
sèrie de mesures per atendre’ls, com són:

– Atenció individualitzada: en cas que l’alumne ho
necessiti tindrà preferència per ser atès individual-
ment pels professionals que existeixen en tots els
centres i que es dediquen a aquestes tasques (tera-
peutes i psicopedagogs).

– Atenció en petit grup:
Desdoblaments = consisteixen a fer d’un grup,

dos a certes hores, per treballar amb una ràtio més
petita d’alumnes.

Agrupaments flexibles = se solen fer de dos
grups, tres en certes àrees de treball, per poder
aplicar ritmes diferents de treball.

El centre té pre-
parades una
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res per poder
atendre d’una
forma més
directa tots
aquells alum-
nes que tenen
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– Adaptacions del currículum:
Alumnes NEE = els alumnes que presenten ne-

cessitats educatives especials i extremes, que pre-
cisen d’una adaptació del currículum, indepen-
dentment del curs al qual pertanyin, són atesos de
forma particular i se’ls elabora una adaptació del
seu currículum (ACI).

Unitats d’Adaptació Curricular (UAC) = són
agrupaments flexibles d’alumnes amb programaci-
ons i ritmes de treball diferenciats, que pretenen
donar a tots els alumnes que hi són atesos, i que
presenten mancances en la seva escolarització, la
possibilitat de mantenir una escolarització el més
normalitzada possible.

L’aula d’acollida, per a alumnes nouvinguts, del
nostre centre forma part de l’organització d’atenció a
la diversitat, i pretén ser una més de les mesures que
fan possible que s’afavoreixi el màxim d’alumnes en
el difícil camí de l’escolarització a la secundària obli-
gatòria.

2.4 Estructura interna i organització del
tractament a la diversitat. Qui hi intervé?

Per tal de detectar l’alumnat que presenta neces-
sitats educatives i dotar-lo de la millor atenció possi-
ble, a l’IES Ramon de la Torre, comptem amb una
estructuració interna que es concreta bàsicament en
quatre blocs: Coordinació Pedagògica, Departament
d’Orientació, Comissió d’Atenció a la Diversitat i Co-
missió Pedagògica.

– COORDINACIÓ PEDAGÒGICA: càrrec directiu
unipersonal que té com una de les seves tasques vet-
llar per tal que la línia pedagògica del centre s’exten-
gui i cobreixi la diversitat d’alumnes que hi estan ma-
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triculats, procurant una educació coherent i lògica
que els permeti aconseguir el màxim desenvolupa-
ment personal.

– DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ: integrat pel
mestre terapeuta, la psicopedagoga, els professio-
nals de diversitat, la representant de l’EAP, la psicò-
loga de l’Ajuntament i el mediador cultural. Entre les
seves funcions destaquen: l’assessorament als pro-
fessors respecte a les adaptacions de les àrees, l’or-
ganització de la diversitat, l’elaboració d’informes i
fulls de seguiment dels alumnes amb més dificultats i
informar de la seva evolució, atencions individuals a
alumnes, organització i elaboració d’alguns crèdits
variables...

– COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:
Aquesta comissió integrada per la coordinadora pe-
dagògica, pel mestre terapeuta, els caps de departa-
ment de les àrees instrumentals (Català, Castellà i
Matemàtiques), la psicopedagoga, les coordinadores
de cicle i la representant de l’EAP, té entre d’altres
les funcions següents: planificar i fer el seguiment del
conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha de
prendre per atendre la diversitat de les necessitats
educatives dels alumnes, aportar criteris per a l’agru-
pament de l’alumnat, assegurar la continuïtat educa-
tiva de les àrees al llarg dels cicles, impulsar aspec-
tes d’innovació educativa...

– COMISSIÓ PEDAGÒGICA: aquesta comissió
neix de la conveniència de garantir i assegurar la
qualitat i pertinença del desplegament curricular en
tots els àmbits. Té una organització horitzontal que
aplega els representants dels diferents departaments
i coordinacions, i una de vertical que connecta els fils
de comandament i organització de l’IES. Està forma-
da pel director, la coordinadora pedagògica, els caps

La comissió
d’atenció a la
diversitat té
entre altres
funcions  plani-
ficar i fer el
seguiment del
conjunt d’actu-
acions i mesu-
res que el cen-
tre ha de pren-
dre per atendre
la diversitat de
les necessitats
educatives dels
alumnes.



finestra oberta / 1820

d’estudis del centre, els caps de departament i les
coordinadores de cicle i de batxillerat.

Entre les seves funcions cal destacar: aportar cri-
teris per a la planificació, organització i avaluació de
l’activitat pedagògica, col·laborar en la modificació,
revisió i actualització del PCC (Projecte Curricular de
Centre), posar en comú, entre les diferents àrees, cri-
teris metodològics, coordinar les programacions di-
dàctiques..., en definitiva posar en comú tots els as-
pectes d’organització, tant horitzontal (coordinacions)
com vertical (comandaments), tots els elements que
formen l’IES.

Aquests quatre elements formen l’estructura bàsi-
ca en la qual es fonamenta l’atenció a la diversitat. La
seva concreció es pot veure reflectida en l’organigra-
ma del centre que tot seguit adjuntem.

Annex 1. Organigrama de l’IES (p. 59)
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3. INCORPORACIÓ DELS ALUMNES
NOUVINGUTS A L’IES

3.1 Les primeres notícies
d’aquests alumnes

3.1.1 A qui considerem
alumne nouvingut?

Per tal de saber amb exactitud quins són els alum-
nes que han de ser atesos a l’aula d’acollida (AA) te-
nim en compte aquests tres punts que configuren el
perfil més adient:

– Alumnes nouvinguts que ja són al nostre centre
des del curs anterior i que, un cop feta l’avaluació fi-
nal, es va decidir que haurien de romandre un temps
més a l’aula per tal d’assolir els objectius mínims que
els permetessin incorporar-se totalment a l’aula ordi-
nària amb el seu grup classe.

– Alumnes nouvinguts que procedeixen de les es-
coles de primària i dels quals tenim l’informe elaborat
pel tutor i l’informe elaborat per l’EAP, mitjançant els
quals sabem que no poden seguir un currículum nor-
mal dins l’aula ordinària.

– Alumnes nouvinguts al centre al juliol o al setem-
bre, que no han estat escolaritzats mai al nostre sis-
tema educatiu i que són valorats per l’EAP per tal de
veure els seus coneixements inicials. Aquests alum-
nes, durant el curs 1999-2000 s’haurien d’haver in-
corporat al TAE però el fet que la concessió d’aquest
taller d’adaptació escolar a Torredembarra no fos se-
gur al moment de començar el curs va dificultar la tas-
ca d’autorització de les famílies. Per tant, en principi,
molts d’aquests alumnes nouvinguts es van incorpo-
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rar a l’aula d’collida tal com s’havia informat a la famí-
lia, i només alguns van ser enviats al TAE. En cursos
propers, en canvi, i si encara disposem del recurs
TAE, ja es podrà informar a les famílies tan bon punt
arribin al centre, i la derivació cap el TAE no resultarà
tan complicada ni traumàtica per a tots plegats.

3.1.2 Trets característics

És important entendre la realitat de la qual es par-
teix, ja que aquests nois i noies són adolescents im-
migrats en els quals coincideixen alhora tres proces-
sos: l’adolescència, la immigració i l’accés a l’ESO.

– L’adolescència que comporta diferents proble-
mes:

– Problemes d’integració: l’adolescent és més
racista.

– Diferències culturals en plena confrontació
inicial. Els models tan necessaris, en aquesta eta-
pa, trontollen.

– Comportament molt diferent entre sexes a
causa dels rols inicials que dóna la cultura d’ori-
gen. Fet que es manifesta particularment en
aquesta franja d’edat.

– Els joves es troben entre dos móns marcats
per pautes conductuals diferents: la família i l’es-
cola.

– Desconeixement del seu entorn immediat.

– La Immigració:

– Aquests nois i noies s’incorporen a l’aula amb
tota una sèrie de factors psicològics i tensions re-
sultants del procés d’immigració.

– Adopten actituds i comportaments diferents
en funció de les procedències i orígens culturals.
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– Existeix una problemàtica familiar, moltes ve-
gades la mare roman al país d’origen amb la resta
de la família. Els alumnes que arriben al nostre
país viuen sols amb el pare el qual, si té feina, no
és a casa en tot el dia.

– Hi ha un ambient d’angoixa: els pares no te-
nen clar si es quedaran aquí. Els nois sovint viat-
gen al país d’origen i hi resten alguns mesos, cosa
que trenca una escolarització regular.

– L’Accés a l’ESO:

– La majoria d’alumnes tenen una escassa –o
nul·la– escolarització al seu país d’origen.

– Hi ha contrasts de models pedagògics entre
el país d’origen i els d’aquí.

– Existeixen valoracions educatives diferents.
– Els nois i noies tenen dificultats per fer-se en-

tendre, no poden expressar-se ni participar activa-
ment a l’aula, i els professors es troben insegurs si
no es poden comunicar amb els alumnes.

– Arriben al centre en diferents moments del
curs escolar.

– Es produeixen problemes de comunicació en-
tre la família i l’IES.

3.1.3 Com obtenim la informació
sobre els alumnes nouvinguts?

– Alumnes procedents de centres de primària:

– Reunions prèvies amb els CEIP (Centres d’E-
ducació Infantil i Primària): La coordinadora peda-
gògica i el cap d’estudis adjunts visiten els CEIP i
realitzen reunions amb els tutors de 2n del cicle su-
perior de primària per poder tenir informació dels
alumnes que vindran al nostre IES.

Durant el curs 1999-2000, les relacions amb les
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escoles van començar a tenir lloc abans de la fase
de preinscripció, a través de reunions amb els pa-
res dels alumnes, també amb els propis alumnes i
amb els tutors d’aquests nois i noies, per tal d’in-
formar-los sobre el funcionament de l’ESO.

El centre compta amb un full-protocol especial
per recollir informació dels tutors de primària.

Annex 2. Recollida d’informació CEIP (p. 60)

– Informes dels tutors de primària: L’EAP va
elaborar conjuntament amb els tutors de primària i
de secundària un model d’informe de recollida de
dades dels alumnes en el qual es reflecteixen els
aspectes de tipus personal, com l’actitud, i el com-
plementen els tutors de primària. Aquest informe
es fa a tots els alumnes dels CEIP que accedeixen
a l’ESO.

Annex 3. Model d’informe de primària (p. 61 i 62)

– Informes d’incorporació tardana: Els IIT, rea-
litzat per l’EAP es fan per als alumnes procedents
d’altres països que s’incorporen als centres. En el
nostre cas són alumnes procedents del Marroc
que han arribat als CEIP durant l’any en curs i que
encara tindran dificultats lingüístiques greus du-
rant el primer curs d’ESO.

Annex 4. Model d’informe d’incorporació tardana (p. 63, 64 i 65)

– Alumnes nouvinguts durant el curs acadèmic:
Entre els alumnes que arriben al centre, per tal

d’incorporar-se en qualsevol dels quatre cursos
d’ESO, durant la fase de preinscripció o de matrícula,
o a l’inici de curs, o, fins i tot, un cop començat el
curs, ens trobem amb alumnes d’incorporació tarda-
na que poden haver estat o no escolaritzats al seu
país d’origen: l’EAP fa una valoració dels alumnes
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nouvinguts i, conjuntament amb el departament d’ri-
entació, elabora informes psicopedagògics d’aquests
alumnes. L’EAP posteriorment realitzarà l’informe
d’incorporació tardana.

– Alumnes que ja són al nostre centre des del curs
anterior:

L’EAP realitza un informe de valoració final que
juntament amb l’informe final que es realitza des de
l’aula d’acollida i els informes de les diferents àrees
en les quals ha estat incorporat al llarg del curs, ens
donen prou informació per conèixer les seves neces-
sitats educatives.

3.1.4 Incorporació a un nivell d’ESO

Un cop obtinguda tota la informació sobre l’alum-
ne, se li ha de designar un grup classe. Per fer-ho,
tindrem en compte la seva edat cronològica i el seu
grau de coneixements. S’opta gairebé sempre per
assignar-li el nivell d’ESO que li correspon segons la
seva edat, però es possible, si creiem que la seva
adaptació serà positiva, que estigui en un curs inferi-
or, d’aquesta manera li donem la possibilitat de ro-
mandre un any més al centre i que pugui aconseguir
una millora en els seus aprenentatges que li permetin
una millor integració en la societat.

3.2 Què ha de fer la família d’un alumne
d’incorporació tardana en arribar al centre?

Hem de diferenciar que dintre de la dificultat que
pugui tenir un alumne estranger quan ha de realitzar
els tràmits burocràtics que se li exigeixen en qualse-
vol administració, (en el nostre cas, la matriculació),
és molt diferent si aquest ja ha estat escolaritzat
abans, o si és de nova incorporació.
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Els alumnes procedents de CEIP, encara que hi
hagin estat poc temps, vénen a l’IES amb una infor-
mació mínima, donada a les seves famílies i a ells
mateixos per part dels centres de primària que facili-
tarà en part el procés administratiu.

La feina engegada a la secretaria del centre, con-
sisteix a aconseguir d’aquests alumnes la documen-
tació més completa possible. No és un procés senzill,
les dificultats en la comunicació i els obstacles per
aconseguir el que es demana d’una forma correcta:
fotografies, documents d’identificació (algunes vega-
des en tràmit), documents sanitaris, documents de
domicili etc. fan que el temps i els esforços que se’ls
dediquen siguin destacables.

El personal d’administració i serveis del nostre
centre entén aquesta tasca i hi participa d’una forma
molt activa per aconseguir amb èxit que els seus ex-
pedients siguin clars i complets. La voluntarietat per
omplir-los els documents (instàncies, fulls de matri-
culació etc.), la insistència en repetir la informació,
per tal que aquesta quedi entesa, i la bona disposició
per entendre i solucionar problemes són l’eix fona-
mental d’una entrada amb bon peu per a aquestes
famílies al nostre centre.

A la secretaria del centre i en el moment de la seva
arribada se’ls lliuraran els fulls d’informació en el seu
idioma que distribueix el departament d’Ensenya-
ment. Així mateix, hem elaborat un fulls bilingües,
que donen a l’alumne instruccions mínimes sobre el
material escolar que els és bàsic per començar les
classes i la normativa sobre l’àrea d’educació física,
que és explicada a tots els alumnes posteriorment el
primer dia de classe.

Annex 5. Llistats d’informació (p. 66 i 67)
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Amb aquesta informació pensem que l’alumne té
un temps per preparar allò que necessitarà i anirà fa-
miliaritzant-se amb l’organització de l’IES.

Cal destacar en aquest apartat la importància que
té tota la informació prèvia que ha arribat al centre
mitjançant els equips d’assessorament psicopedagò-
gics -EAP- i el seu ajut en assumptes administratius
relacionats amb sol·licituds d’ajuts i beques.

3.3 Què fa l’alumne des que està matriculat
fins que comença les classes?

Una vegada matriculat al centre l’alumne nouvin-
gut disposa d’una informació que li permetrà comen-
çar el curs amb més seguretat i autonomia:

– Llistat de material mínim
– Instruccions del departament d’educació física

Malgrat el desconeixement que hi ha per part
d’aquestes famílies estrangeres del nostre sistema
educatiu es pretén que, tant els alumnes com els pa-
res se sentin mínimament implicats des del comen-
çament, en el procés educatiu del seu fill, a fi i efecte
de millorar-lo; considerem que una preparació prèvia
de materials escolars és molt afavoridora. D’aquesta
forma l’alumne el primer dia de classe s’incorporarà
al seu grup de referència com un més, si més no,
quant a l’aspecte més material del procés.

3.4 El primer dia de classe. El Pla d’acollida

El nostre IES aplica un Pla d’acollida per a tots els
alumnes d’ESO durant els tres primers dies d’inici de
les classes. Els objectius principals d’aquest pla són:
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– Propiciar la relació i coneixença entre els alum-
nes que arriben dels diferents pobles i escoles.

– Informar i orientar sobre el funcionament de
l’IES: normatives, drets i deures, biblioteca, extraes-
colars, menjador...

– Extreure més informació del nivell i les caracte-
rístiques dels alumnes.

– Fer que els alumnes de 1r d’ESO coneguin el
centre, la situació de les aules específiques (labora-
toris, informàtica) mitjançant l’itinerari i la visita interi-
or, i també que coneguin l’equip directiu, la secreta-
ria, els bidells...

– Propiciar que coneguin els diferents professors i
el funcionament de cada àrea...

És molt important que l’alumne nouvingut pugui
participar en aquest Pla d’acollida, tot i que la com-
prensió de punts específics sigui mínima, ja que ob-
tindrà una visió molt general d’on està ubicat.

3.4.1 El tutor del grup classe – El tutor
de l’aula d’acollida

És important que l’alumne sàpiga que pertany du-
rant tot el curs a un grup classe, que li ha estat assig-
nat 1r A, 2n B o qualsevol altre. També ha de conèi-
xer el seu tutor de grup.

La informació que té aquest tutor de l’alumne nou-
vingut, depèn molt de les circumstàncies en què hagi
arribat aquest alumne. Si ja havia estat escolaritzat el
curs anterior en el nostre centre, disposarà a la car-
peta de tutoria de tot un seguit d’informació que li per-
metrà saber en quines condicions es troba l’alumne
(informes i valoracions inicials, data d’arribada al nos-
tre país, informes trimestrals, butlletins de notes, ano-
tacions del tutor anterior...).

Si l’alumne és de nova incorporació, la informació
de la qual disposarà serà molt minsa. És possible que
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moltes vegades no tingui fet encara l’informe d’incor-
poració tardana que elabora la professional de l’EAP,
i per tant, la informació de la qual es disposarà serà
únicament la que figura a l’imprès de matriculació.

Cal destacar que la tasca de tutorització es realit-
za d’una forma conjunta entre el tutor del grup classe
i el tutor de l’aula d’acollida. Això es molt important i
permet portar un seguiment molt més exhaustiu de
l’alumne, ja que:

– ajuda que el tutor no es vegi sol davant dels
alumnes amb els quals té bastant complicada la co-
municació.

– fa que l’alumne es trobi més emparat i pugui
acudir en tot moment a qui li sigui de més fàcil accés
segons la situació.

– el tutor de l’aula d’acollida participa en les reuni-
ons d’equip docent i dóna una informació més ex-
haustiva de l’evolució d’aquests alumnes.

3.4.2 El primer contacte amb
els companys de l’aula ordinària.
Un passeig pel centre

El primer dia de classe no es realitzen tasques de
tipus acadèmic, sinó que l’alumne, mitjançant jocs i
diferents activitats, va adquirint un coneixement glo-
bal del centre en el qual haurà d’estudiar.

L’alumne nouvingut és molt possible que no hagi
entès tota aquesta informació, si tenim en compte la
seva incomprensió de la llengua. Malgrat això, és
molt important que pugui estar amb la resta de com-
panys, assegut a l’aula, els observi i pugui situar-se
en l’entorn en el qual haurà de conviure durant tot el
curs.

La manca de comprensió d’aquesta informació ini-
cial no representa gaires problemes ja que, a l’aula
d’acollida durant el primer trimestre i en diferents ses-
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sions, se li anirà donant d’una forma espaiada per tal
que pugui comprendre-la bé, i el que és més impor-
tant, assumir-la.

El primer dia de classe també realitzaran amb els
seus companys un passeig per tot el centre per tal
que es vagin situant en les instal·lacions que utilitza-
ran al llarg del curs i perquè es familiaritzin amb el
centre.

Durant aquest passeig s’informarà, també, l’alum-
ne d’on està ubicada l’aula d’acollida i l’aula on farà
les classes amb el seu grup de referència. El tutor de
l’aula d’acollida li explicarà que seran aquests dos
espais, principalment, els que compartirà durant el
curs: aula de grup-classe i aula d’acollida.

3.4.3 La rebuda per part del tutor
de l’aula d’acollida. Com és l’aula d’acollida?

L’aula d’acollida serà el punt de referència més
important per a l’alumne nouvingut.

– L’espai físic. Es disposa d’una aula espaiosa i
lluminosa, distribuïda en racons, i on es pot fer treball
individual, treball en equips o bé de gran grup. Està
decorada amb material audiovisual de suport, que
estimularà, només entrar-hi, tots els sentits del nou
alumne.

L’aula és un “espai de racons”: les taules estan si-
tuades segons diferents distribucions: Un espai, amb
les taules col·locades en forma de “U”, que facilita la
comunicació. També existeix un racó amb taules pe
poder fer treballs col·lectius.

Hi ha els espais d’informació on les parets són ple-
nes de pòsters, dibuixos fets pels alumnes, mapes de
la seva terra... i de la nostra, horaris dels alumnes,
graelles dels encarregats...

Trobem també un espai destinat a materials indivi-
duals: on cada alumne té una safata per col·locar-hi
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la feina que va fent. A més a més, hi deixen els lli-
bres, pintures, estris de dibuix o de tecnologia...

Finalment, gràcies a ajuts econòmics externs, l’au-
la d’acollida compta amb el suport de material audio-
visual: un ràdio-casset, un televisor i un vídeo. Els
alumnes tenen força cura d’aquest material, ja que el
seu bon ús repercuteix positivament en ells mateixos.

Annex 6. Fotografies de l’aula (p. 68)

– L’aula és un espai de trobada i de referència; si
hi ha problemes, si alguna cosa no s’entén, si no sa-
ben on han d’anar a alguna hora de classe, o si tenen
qualsevol dubte..., l’aula i els professors que hi pas-
sen, els ajuden a resoldre’ls en tot moment.

És gratificant poder treballar en un espai que re-
sulta tan agradable, on els alumnes puguin anar a fer
les classes i sempre que tinguin problemes. Hem de
pensar que la situació familiar i econòmica de molts
d’aquests alumnes no és gaire solvent.

Els nois i noies, desorientats en principi, veuen
l’aula d’acollida com a espai visual i viu, creat especi-
alment per a ells. La viuen com el lloc de rebuda i ca-
lidesa que necessiten per sentir-se acollits i benvin-
guts.

– El primer dia de classe el tutor de l’aula d’acolli-
da recollirà els alumnes pels diferents nivells d’ESO
on han estat ubicats. Aquests alumnes que ja han tin-
gut un contacte inicial amb el grup de companys de
l’aula ordinària, que ja han conegut el seu tutor
d’ESO, que saben quina serà l’aula on faran les ses-
sions de tutoria i que tenen un coneixement superfici-
al del centre, arriben a l’aula d’acollida amb un desig
gran d’acabar d’entendre tota la informació rebuda.

En arribar a l’aula d’acollida el tutor es presenta i
procura la presentació dels alumnes; “passant llista”
s’adonarà ràpidament del nivell de comunicació dels
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diversos alumnes i detectarà qui són aquells que po-
den ajudar a traduir tot allò que se’ls explica. Aquesta
primera relació comunicativa serà el principi de l’ava-
luació inicial que es farà als alumnes per tal d’establir
una dinàmica de treball.

3.4.4 La relació inicial entre
els companys de l’aula d’acollida

És en arribar a l’aula d’acollida quan es coneixen
tots els alumnes que passaran per l’aula. Cal tenir
present que tenen diferents edats, procedeixen de
poblacions diferents: Roda, Creixell, Torredembar-
ra... (tota la zona escolar abans esmentada) i que te-
nen orígens diferents, berbers, àrabs... És doncs im-
portant que s’estableixi una bona relació entre ells
per afavorir la col·laboració i l’ajuda mútua. De tal for-
ma que uns alumnes puguin “tutoritzar” els altres amb
explicacions en la seva llengua de tot el que està pas-
sant (a l’inici és imprescindible) evitant així, en la me-
sura que sigui possible, que l’alumne es bloquegi, o
bé que no surti del seu mutisme.

Serà interessant destacar tot allò que saben, o que
en principi sembla que saben, mitjançant jocs de co-
municació oral que afavoreixin la constant valoració
positiva per tal de començar a reforçar l’autoestima.

Un objectiu a destacar d’aquest primer dia de clas-
se és començar a treballar l’espontaneïtat del grup
per afavorir l’aprenentatge.

3.4.5 Quin grup es troba el tutor
de l’aula d’acollida?

El tutor de l’aula d’acollida es troba amb una aula
difícil. Alumnes de procedències diverses amb apre-
nentatges diversos i amb adaptacions diferents.

Ha de tenir dins de la mateixa aula alumnes anal-
fabets i alumnes escolaritzats al Marroc, aquests úl-
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tims poden tenir nocions de francès o no. Si és que
en tenen, ja coneixen una mica el nostre alfabet.

A més a més, a l’aula hi ha els companys que ja
van assistir-hi el curs anterior i que tenen a mig fer el
procés d’incorporació a l’aula ordinària.

L’elevat nombre d’alumnes que aquest últim curs
(99-00) han estat atesos a l’aula d’acollida, ens ha
obligat que la feina de tutorització s’hagi compartit
entre alguns dels professors que hi han dedicat ho-
res de docència, essent així més fàcil la tasca de se-
guiment acadèmic i la participació en les reunions de
nivell. Existeix un cotutor de l’aula d’acollida per ca-
dascun dels nivells d’ESO (1r, 2n, 3r i 4t). Aquesta
distribució ha facilitat la comunicació i els acords amb
els tutors del grup classe i descarrega una mica la
feina de coordinació amb els equips docents.

Aquesta aula diversificada formada per nois i no-
ies de 12 a 16 anys és la que els cotutors hauran de
guiar durant el curs, amb l’ajut imprescindible dels
companys del claustre implicats en aquest programa.

Per tant, té una importància rellevant l’elaboració
d’un horari d’aula d’acollida que sigui compensat i
que faciliti el treball de tothom.

3.5 Horaris dels alumnes

L’aula d’acollida, com a tal, manté una estructura
de treball programada amb una planificació horària
trimestral. Són els alumnes els que s’incorporen a
una o altra activitat, intercalant les hores que fan amb
el seu grup classe i les que fan a l’aula d’acollida.

El funcionament de l’aula d’acollida es basa majo-
ritàriament en els horaris individualitzats. Com s’ha
pogut constatar anteriorment, la diversitat de l’alumnat
nouvingut és amplíssima, quant a edat, coneixements,
escolarització prèvia..., d’aquí la necessitat d’ela-
borar uns horaris que permetin una gran flexibilitat.
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Els atenem en horari individual, alternen l’horari a
l’aula amb un procés progressiu d’integració al grup
classe. Per tant, entren i surten de l’aula segons les
necessitats de cadascun.

Annex 7. Exemples d’horaris individuals (p. 69)

3.5.1. Com s’ha elaborat aquest horari?

El sistema de treball és molt personal. Cada alum-
ne és valorat segons les seves capacitats i se li pre-
para un horari individualitzat. És un sistema molt sim-
ple si pensem en la base de “donar a cadascú allò
que pot fer”, però complex pel que fa a l’organització,
ja que implica un coneixement molt complet de cada
alumne i una gran elaboració de feines individuals.

En l’elaboració de l’horari intervenen el departa-
ment d’orientació, els professors que atenen l’aula i
els tutors dels alumnes.

– Com es controlen els horaris individuals?
És evident que el fet que hi hagi horaris individuals

comporta la planificació general d’horaris dels alum-
nes.

A través d’aquesta graella que presentem podem
observar cada dia de la setmana i cada hora del dia
on és cada alumne, també ens permet extreure infor-
mació sobre les hores que fa a l’aula d’acollida i a
l’aula ordinària, en quines àrees està integrat i quants
crèdits variables fa. En definitiva, ens ajuda en l’orga-
nització dels horaris individuals dels alumnes, ja que
ens dóna una visió particular de cadascun d’ells i una
de general de tota l’aula d’acollida.

Annex 8. Graelles de control d’horaris (p. 70 i 71)
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3.5.2. Hores de l’aula d’acollida

L’aula està oberta les 29 hores lectives, amb un
horari trimestral de les diferents àrees.

El nombre d’hores que faran a l’aula d’acollida els
alumnes nouvinguts dependrà del grau de coneixe-
ment de llengua. Durant el primer trimestre, normal-
ment, hi faran gairebé totes les hores.

Dins l’horari de l’aula es treballen totes les matèri-
es, prioritzant les relacionades amb l’àrea de català.

Al llarg dels tres cursos que porta en funcionament
l’aula hi han participat, de forma directa, professors
de les següents àrees: Llengua Catalana i Literatura,
Llengua Castellana i Literatura, Tecnologia, Matemà-
tiques i Música.

Les activitats que preparem, i els materials que uti-
litzem, estan adaptats a la tipologia d’aquest alumnat;
els procediments de treballs requereixen molta més
insistència, paciència i repetició que les que utilitzarí-
em normalment a l’aula ordinària.

3.5.3. Professors que hi intervenen
i la seva dedicació horària

És evident que la dedicació del professor assignat
a l’aula d’acollida no cobriria les necessitats si tots els
alumnes estiguessin junts, atesa la quantitat de ni-
vells diferents que presenten. Així doncs, hi ha algu-
nes hores en què hi ha dos professors atenent l’aula.
Cal tenir en compte que algunes de les hores inverti-
des a l’aula corresponen a l’horari lectiu dels profes-
sors, però unes altres són fruit del voluntarisme del
professorat, que fa classe a l’aula en lloc de fer guàr-
dies, o d’hores de reducció que li correspondrien.

És normal, doncs, que cada trimestre, a més del
professor encarregat de l’aula d’acollida, el qual res-
ta a l’aula unes 10 hores, hi entrin també 7 o 8 pro-
fessors de diferents àrees o especialitats.
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Es tracta, sempre que la disponibilitat horària ho
permeti, de doblar amb dos professors el màxim
d’hores possible, per tal d’atendre amb garanties
d’èxit els diferents ritmes d’aprenentatge. De fet, a
mesura que el curs avança, els nois i noies es van
incorporant progressivament a la seva aula ordinària,
i al segon i tercer trimestre ja no és tan necessari el
suport de tant professorat.

3.5.4. Hores de l’aula ordinària

El procés d’integració a l’aula ordinària el realitzem
tenint en compte les possibilitats de cada alumne i
comptant amb l’ajut dels diferents departaments.

L’alumne, només arribar, participa en:

– L’àrea d’educació física. La considerem la més
integradora, permet des d’un començament que l’a-
lumne nouvingut es relacioni d’una manera natural
amb els seus companys i l’adquisició d’hàbits molt
importants, com la higiene personal, l’esforç, el tre-
ball en equip, etc. Encara que s’ha de tenir en comp-
te la dificultat que representa la diferent cultura es-
portiva del sistema educatiu del qual provenen.

– La tutoria. És necessari des del començament
que l’alumne tingui clar que pertany a un grup classe
al qual s’anirà integrant a poc a poc.

– Crèdits Variables. Aquells que l’alumne sigui ca-
paç de comprendre (crèdits més manipulatius).

Després seran les àrees instrumentals de català
i de matemàtiques, les que permetran la incorpora-
ció a l’aula ordinària, atesa la gran possibilitat d’a-
daptació dels continguts que permeten aquestes
àrees.

Cal destacar també les àrees d’expressió i de
tecnologia, que d’una forma molt més manipulativa
permeten consolidar la relació d’aquests nois i noies
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amb la resta dels companys, sense realitzar gaires
adaptacions de materials.

Per portar un seguiment més exhaustiu de la ma-
tèria que han treballat i el nivell que han assolit, s’om-
ple un full de seguiment, dins de cada àrea, que per-
met controlar la informació del progrés dels alumnes.

Annex 9. Full de seguiment d’àrees (p. 72)

3.6 Metodologia i materials

3.6.1. Metodologia

La forma d’intervenció ha estat condicionada per
la realitat dels alumnes i del seu entorn. Per tal que la
metodologia sigui eficaç i s’obtinguin resultats de pro-
grés, hem valorat els següents principis:

– Globalització
A l’alumne la realitat se li presenta de forma glo-

bal, no parcel·lada, conseqüentment l’aprenentatge
d’aquesta realitat també ha de ser global.

– Interdisciplinarietat
Aquest principi fa referència a la relació que s’es-

tableix entre les diferents disciplines. Forma, junta-
ment amb la globalització, les dues cares d’una mo-
neda. El crèdit de síntesi, que es fa en acabar cada
curs de l’ESO, és un exemple claríssim, en el qual
tots els alumnes de l’aula d’acollida participen.

– Activitat
Aprenentatge significatiu a partir de la pròpia acti-

vitat de l’alumne. Es proposaran situacions perquè
l’alumne realitzi el descobriment per si mateix, en fun-
ció del seu propi esforç. Els costa molt abandonar
l’aprenentatge memorístic, fruit de la seva anterior
escolarització a les escoles magribines.
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– Individualització
S’adapta a les possibilitats, característiques i situ-

ació dels alumnes.

– Socialització
Complementa el principi anterior i implica la coo-

peració i el treball en grup.

– Contextualització i funcionalitat.
Aplicació dels aprenentatges a l’entorn proper i a

les situacions de la vida quotidiana mitjançant activi-
tats dintre i fora del centre.

3.6.2. Materials

Si la diversitat dins l’aula d’acollida és molt gran i
es treballa amb un horari d’alumnes, molt individualit-
zat, també ho hauran de ser el materials que utilit-
zem.

A l’hora de seleccionar el material que utilitzarà
l’alumne tindrem en compte dues variables força im-
portants: el nivell d’escolarització prèvia (al seu país
d’origen o bé aquí) i el nivell de coneixement del ca-
talà.

– Els alumnes que no han estat escolaritzats i
desconeixen qualsevol idioma que no sigui el seu
(àrab o berber) hauran d’utilitzar materials d’alfabetit-
zació de cara a aprendre a llegir i escriure. D’altra
banda, qualsevol material que s’utilitzi amb ells tindrà
un fort component visual que els permeti entendre’l,
(malgrat no siguin capaços de llegir-lo), com podria
ser la resolució de problemes muts a matemàtiques.

– Els alumnes que han estat escolaritzats al seu
país d’origen (en aquest cas el Marroc), tenen la faci-
litat d’haver estudiat el francès, que permet un segon
nivell de la llengua. Ja no es tracta que aprenguin a
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llegir i escriure, sinó tan sols de l’aprenentatge d’un
nou idioma. Els materials utilitzats en aquest cas hau-
rien de servir per conèixer vocabulari i ser capaços
d’estructurar frases senzilles que els permetin comu-
nicar-se.

– Els alumnes que han estat escolaritzats al nos-
tre país, encara que molt poc temps, ja han superat
aquesta primera fase. El treball se centraria en una
millora de la seva expressió oral i escrita i un major
coneixement del vocabulari específic de les diferents
matèries que els permetés la seva inserció a l’aula
ordinària amb garanties d’èxit.

Aquesta complexitat ens exigeix la planificació i el
control del material que treballa cada alumne dins
l’aula d’acollida. Per permetre’ns saber en quin punt
es troba en cada moment, utilitzem una graella com
la següent:

Annex 10. Graella de control de materials (p. 73)

Utilitzem materials de tot tipus. Es tracta que
l’alumne pugui seguir el seu ritme d’aprenentatge,
podem utilitzar llibres de diferents nivells de primària i
secundària, materials audiovisuals, jocs, ordinadors,
llibres de lectura... qualsevol material que permeti als
nois i noies desenvolupar les seves capacitats. Els
materials utilitzats per a aquests alumnes dependrà
de la seva evolució.

El llistat de materials que proposem a continuació
és una part, ja que cada dia s’amplia, podríem dir que
és viu.

Annex 11. Materials treballats a l’aula (p. 74 i 75)
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– Com paguen el material?
El material que utilitzen els alumnes a l’aula d’aco-

llida el paguen al final de cada trimestre. A través del
full de control de material, es fa un llistat i s’elabora
una liquidació amb un preu simbòlic.

No hem d’oblidar que aquests nois i noies també
estan a l’aula ordinària, els materials que utilitzen per
a aquesta, els abonen de la manera que ho fan els
seus companys.

El material que
utilitzen els

alumnes a l’au-
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de cada
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4. PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ
DELS ALUMNES NOUVINGUTS A L’IES

4.1 El primer trimestre

4.1.1. Aconsegueixen els alumnes
nouvinguts adaptar-se a la dinàmica
de l’IES? Triguen gaire a fer-ho?

Durant tot el primer trimestre treballem a l’aula
d’acollida prioritàriament la comprensió i expressió de
la llengua a nivell oral, així com l’adquisició d’hàbits i
l’assoliment de les normes de convivència del centre.

Cal tenir presents aspectes que requereixen de
l’alumne molta concentració, memòria i una actitud
positiva envers l’ambient educatiu. Per exemple:

– Els horaris: sessions de 60 minuts.
– Els canvis d’aula: aula d’acollida, aula ordinària,

gimnàs, aula de música, biblioteca...
– L’haver de portar el material necessari segons

les activitats que realitzin: equip d’educació física,
material de plàstica...

Aprendre a saludar, conèixer l’hora, saber el dia de
la setmana, seran tasques tan importants com la dut-
xa després de fer educació física o la realització
d’exercicis de càlcul matemàtic.

En general, podem afirmar que passats els primers
quinze dies de classe es comencen a produir les pri-
meres sorpreses: els alumnes ja no es perden a l’ho-
ra d’anar a buscar una classe o bé porten l’equip ne-
cessari per fer la classe adient.

Durant tot el
primer trimes-
tre treballem a
l’aula d’acollida
prioritàriament
la comprensió i
expressió de la
llengua a nivell
oral, així com
l’adquisició
d’hàbits i l’as-
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centre.
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4.1.2. Com funciona el transport escolar?

A principi de curs, els alumnes, utilitzen per a estar
ben informats els missatges que els fan arribar els
altres companys que ja venien a l’IES anteriorment.
És elevat el nombre d’alumnes que tenim, tots ells
procedeixen de pobles petits, i en molts casos són
reagrupaments familiars. La informació dels horaris i
els llocs de les parades podríem dir que és transme-
sa oralment.

És important, però, que tinguin referències que els
ajudin a orientar-se bé, sobretot quan arriba l’hora de
marxar, amb tots els autobusos a la porta de l’IES.

Per a aquells alumnes que presenten més dificul-
tats de comprensió, i pel mateix motiu d’orientació,
fem servir la cooperació d’altres companys, que utilit-
zen el mateix transport i que els serveixen de refe-
rència. Podem explicar, no obstant això, que tan pre-
sents tenen les referències d’altres alumnes, per co-
nèixer la seva aula de tutoria, o altre tipus d’agrupa-
ment, que a vegades es barregen, i anecdòticament
comentarem que una alumna nouvinguda (feia
menys de 24 hores que estava al nostre país), va se-
guir a una altra que tenia com a referent per a la seva
tutoria, i evidentment va marxar amb ella al seu po-
ble, amb el consegüent rebombori i espant que això
ens va produir.

4.1.3. Com s’organitza el menjador escolar?

Fins al moment no són destacables els problemes
que hagi pogut produir el menjador escolar. Hem de
pensar que aquests alumnes tenen gustos diferents i
el seu paladar no està acostumat a la nostra forma
de cuinar, ja que l’elaboració i composició dels plats
del seu país, és a dir, la seva gastronomia és una
mica diferent a la nostra.

Als alumnes magribins se’ls prepara un menú es-
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pecial els dies que al menjador hi ha àpats que ells
no poden prendre, com és el cas del porc i els embo-
tits.

No gaudeixen gaire amb el menjar, tot s’ha de dir,
però en general la majoria d’alumnes de menjador
també tenen problemes de rebuig a certs menjars,
ocasionats per les dietes que usualment consumei-
xen o per la quantitat de prejudicis que tenen en
aquestes edats.

Respectem el seu dejuni durant el mes del Rama-
dà i els alumnes romanen al pati o a la biblioteca du-
rant el temps que dura.

4.1.4 Quina relació tenim amb les famílies?

A començaments d’octubre i seguint les directrius
marcades al PEC (Projecte Educatiu de Centre) es
fan les primeres reunions de pares a tots els nivells
educatius del centre. En el cas de l’aula d’acollida hi
intervé una figura imprescindible: el mediador inter-
cultural.

4.1.5 Quines funcions té el mediador
cultural al nostre centre?

Al nostre centre gaudim des de fa dos cursos dels
serveis oferts per la figura del mediador cultural, que
té una sèrie de tasques assignades, que moltes ve-
gades depassen el temps que hi pot dedicar, a causa
del constret horari que ha de complir prestant serveis
a diferents centres, entitats i poblacions, totes elles
assignades des del Consell Comarcal del Tarrago-
nès, que es qui ofereix aquest servei.

Entre les funcions essencials del mediador cultural
destaquem:

– Fer de traductor directe dels alumnes en diver-
sos moments claus de la vida del centre: períodes de

Respectem el
seu dejuni du-
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nen al pati o a
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matriculació, festes i activitats, pla d’acollida, reuni-
ons de pares...

– Traduir tota la informació escrita que el centre
dóna als alumnes sobre normes de funcionament,
drets i deures, material que han de portar...

– Participar en tallers adreçats als alumnes que
tenen com a objectiu treballar en la línia de l’educa-
ció cívica intercultural.

Informar i orientar els alumnes pel que fa als cur-
sos de formació ocupacional i fer-ne un seguiment un
cop hagi deixat l’institut.

– Ajudar els alumnes i les seves famílies en la tra-
mitació de la documentació necessària, ja sigui a
l’institut o quan calgui fer papers a l’Ajuntament, Go-
vern Civil...

– Assessorar el professorat, mitjançant sessions,
seminaris, cursos o xerrades, per tal de millorar la
nostra funció educativa.

– Servir de model i exemple als nostres alumnes,
per tal d’aconseguir una autoestima sociocultural po-
sitiva.

– Parlar freqüentment i de manera individual o en
petits grups amb els nostres alumnes per tal d’ani-
mar-los i ajudar-los a viure en un país que els és es-
trany.

- Intervenir en les possibles situacions conflictives,
directament amb els alumnes o amb les famílies.

– Coordinar les accions que el centre duu conjun-
tament amb els altres serveis socials: tramitació de
beques, ajuts...

Amb totes aquestes funcions que hem detallat,
resta absolutament palesa la necessitat que tenim
d’aquesta figura al centre, i seria molt positiu que el
mediador fos institucionalitzat a totes les zones amb
presència de persones d’altres cultures.

Seria molt posi-
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4.1.6 La primera reunió de pares.
Hi assisteixen els pares?

Com acabem de dir, una de les funcions essenci-
als del mediador intercultural és fer de traductor di-
recte a les reunions de pares.

La primera reunió és preparada meticulosament
pel grup de professors de l’aula d’acollida i el media-
dor intercultural, i s’elabora una convocatòria bilin-
güe, adreçada a les famílies de tots els alumnes de
l’aula d’acollida.

Annex 12. Convocatòria de la reunió de pares (p. 76)

Els temes que es tracten són sempre generals i
tenen com a objectiu aconseguir la màxima implica-
ció de les famílies en l’aprenentatge dels seus fills.
Es demana col·laboració i interès, aspectes difícils
d’entendre per part dels pares o bé de les famílies
d’altres cultures que viuen, en general, una vida com-
plicada i amb moltes carències. Malgrat això a les
nostres convocatòries sempre hi ha hagut una res-
posta positiva amb una bona assistència de pares;
s’han pogut aclarir els dubtes i s’han explicat els ob-
jectius de l’aula d’acollida.

Hem insistit sempre en la importància que té fer un
seguiment de l’aprenentatge dels seus fills i, si més
no, que l’alumne assisteixi al centre amb actitud posi-
tiva i “ganes” d’aprendre.

En aquestes reunions s’aprofita, també, que els
pares coneguin el centre, visitin l’aula d’acollida, ve-
gin la feina que fan els seus fills i puguin arribar a va-
lorar-la, malgrat no l’entenguin gaire.

S’aconsegueix a les reunions un clima relaxat, grà-
cies en part al mediador intercultural, i els pares arri-
ben a fer preguntes que sempre solen estar relacio-
nades amb el transport escolar, o bé el comporta-
ment dels seus fills/es, ja que el que més desitgen és
no tenir problemes.
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4.1.7 Com se solucionen els problemes
que sorgeixen a l’aula? Hi ha conflictes
de disciplina?

Durant aquest primer trimestre, gairebé tots els
problemes que puguin sorgir són causats per la man-
ca de comprensió: de la llengua, de la dinàmica del
centre, dels horaris...

L’alumne, al principi, quan no entén una cosa i no
té eines per poder fer preguntes, esdevé agressiu i
malhumorat, adoptant actituds davant de la resta de
companys difícils d’entendre per part del professorat.
És aleshores quan els cotutors es reuneixen amb
l’alumne per analitzar el fet i trobar la causa que pro-
voca el canvi de comportament. Una vegada esbrina-
des les raons s’explica a l’alumne que la forma de re-
accionar que ha tingut no és correcta i es fa un acte
de conciliació on l’alumne demana disculpes, i l’altra
part, si és el cas, també.

Quan el fet ho requereix s’imposa una sanció que
ha de ser aplicada immediatament. Si no fos així, la
sanció no seria entesa per l’alumne.

Aquest fet es comunica als pares convocant-los a
una entrevista al centre. La figura del mediador inter-
vé en el cas que sigui difícil contactar amb ells.

Annex 13. Avís per a l’entrevista personal (p. 77)

A partir del primer trimestre aquesta mena de “trac-
tament especial disciplinari” desapareix i el Regla-
ment de Règim Intern del centre s’aplica a tots els
alumnes per igual.
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4.1.8 L’horari del primer trimestre
de l’aula d’acollida és comú a tots
els alumnes de l’aula?

L’horari és comú quant a les matèries, però no
quant a les activitats programades que tenen dife-
rents nivells de dificultat. Un dilluns a primera hora, a
classe de llengua catalana, pot haver-hi alumnes tre-
ballant vocabulari bàsic i alhora d’altres alumnes fent
exercicis de redacció.

Per tal de donar unitat a aquest sistema es bus-
quen centres d’interès que es puguin treballar con-
juntament a totes les àrees, com són la tardor i la
Castanyada al primer trimestre. Mitjançant aquests
centres d’interès s’afavoreix que l’alumne compren-
gui l’activitat que es fa a finals d’octubre//principis de
novembre, al voltant de la tardor: La Castanyada.

HORARI 1r TRIM. “LA TARDOR”
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4.1.9 Com es valora l’aprenentatge
progressiu d’aquests alumnes?

El conjunt de professors que intervenen en l’aten-
ció educativa d’aquests alumnes constitueixen la jun-
ta d’avaluació de l’aula d’acollida. Així doncs, dins la
distribució horària que el centre disposa per fer les
avaluacions hi compta una hora “Junta Avaluació
AA”.

D’altra banda, el professorat que tutoritza l’aula
d’acollida també assisteix a les juntes d’avaluació
dels cursos ordinaris en els quals es van incorporant
alumnes de l’aula d’acollida. Com hem comentat
abans, la distribució i cotutorització es fa per nivells, i
aquest professorat porta un seguiment de tots els
alumnes, tant dels que encara romanen a l’aula
d’acollida, com dels que ja han estat incorporats en
un 100% de les hores a l’aula ordinària.

La junta d’avaluació de l’aula d’acollida omple l’in-
forme d’avaluació del primer trimestre que serà lliurat
a l’alumne. Aquest informe complementa el butlletí de
notes trimestral, bastant buit d’informació, ja que
l’alumne només té notes de les àrees que ha cursat.

Annex 14. Informe d’avaluació del primer trimestre (p. 78, 79 i 80)

4.2 El segon trimestre

4.2.1 Com s’adapten els nous horaris?

En començar el segon trimestre a l’aula d’acollida
es produeix una transformació: els alumnes nouvin-
guts augmentaran les hores a l’aula ordinària com-
partint així més classes amb els seus companys
d’ESO. Tal i com es va fer al primer trimestre, el de-
partament d’orientació elabora els nous horaris indi-
viduals segons l’oferta de CV que facin els departa-
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ments; és una decisió consensuada per l’equip do-
cent; però els professors de l’aula d’acollida, el tera-
peuta, la psicopedagoga i la coordinadora pedagògi-
ca són els que en prenen l’acord final. En aquest se-
gon trimestre es pot produir la incorporació al 100%
d’un alumne a l’aula ordinària, a tal efecte el departa-
ment d’orientació elabora un full informatiu i assaben-
ta el tutor d’ESO corresponent de la nova situació del
seu alumne.

Annex 15. Full informatiu d’incorporació a l’aula (p. 81)

També s’informen, en reunió d’equip docent, els
professors implicats dels nous crèdits, ja siguin co-
muns o variables que farà l’alumne durant el trimes-
tre per tal que els departaments tinguin preparat el
material adaptat.

4.2.2 Sempre és adequada la decisió
que es pren?

Cal dir que no sempre poden ser encertades a-
questes decisions. Els principals problemes que hem
trobat han estat, o bé que a l’alumne li costa mantenir
el ritme de treball que se li marca des del seu grup
classe, o bé que potser no estava suficientment pre-
parat per incorporar-s’hi, tot i que dintre de l’aula
d’acollida destaqués sobre la resta de companys.

En qualsevol cas s’intenta apaivagar aquests efec-
tes, i sobretot, hem procurat, que tot plegat, tingués
un ressò al més lleu possible, tant per als alumnes
com per als professors.

4.2.3 L’horari de l’aula d’acollida el segon
trimestre. Quin centre d’interès es treballa?

Entorn al centre d’interès de l’hivern s’elabora un
nou horari d’aula que també s’enriquirà amb temes
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com el Nadal, el Ramadà i el Carnaval, procurant
sempre que l’alumne s’impliqui cada vegada més en
les activitats del centre.

4.2.4 Com participen aquests alumnes
de les activitats del centre?

A l’IES és fan activitats per afavorir la convivència
de tot l’alumnat del centre. Aquestes activitats, ja si-
guin culturals, esportives... o bé sortides, excursi-
ons..., arriben a l’alumne mitjançant la sessió de tuto-
ria a l’aula ordinària i és el tutor d’ESO qui fa la prime-
ra explicació. Més tard a l’aula d’acollida l’alumne
acabarà d’entendre en què consisteix la seva partici-
pació i triarà entre els diferents tallers o activitats pro-
gramats com un alumne més del centre.

Aquestes jornades s’aprofiten també per treballar
l’interculturalisme i són el moment més adient per tal
que aquests alumnes donin a conèixer diferents as-
pectes de la seva cultura.

Annex 16. Programa festa Castanyada (p. 82)
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HORARI 2n TRIM. “L’HIVERN”
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4.2.5 Com és la feina que es fa a l’aula
durant aquest segon trimestre?

Així com al primer trimestre dominaven els exerci-
cis d’expressió i comprensió oral de la llengua, en
aquest segon trimestre es produeix un treball més in-
tensiu de la llengua escrita i dels exercicis de lectura;
és en aquest trimestre quan a l’aula d’acollida es tre-
balla a un ritme més viu i quan es constata millor la
progressió dels alumnes.

Cal dir que l’aula d’acollida sempre és oberta i que
durant tot el curs es poden produir noves incorporaci-
ons d’alumnes nouvinguts, aleshores la feina que es
fa amb ells és la mateixa que ja s’ha fet el primer tri-
mestre amb els alumnes d’incorporació tardana, se-
guint cadascú la seva progressió individual.

En acabar el trimestre l’alumne rebrà, igual que el
primer, l’informe i el butlletí de notes corresponent.

Annex 17. Informe d’avaluació del segon trimestre (p. 83, 84 i 85)

4.3 El tercer trimestre

4.3.1 Quins canvis es produeixen
a l’aula d’acollida el tercer trimestre?

No hem d’oblidar que l’objectiu principal de l’aula
d’acollida és incorporar de la manera menys traumà-
tica possible l’alumne nouvingut a l’aula ordinària.
Aleshores, en començar el tercer trimestre, tal com
s’havia fet el primer i el segon, el departament d’ori-
entació elabora els nous horaris en base a aquesta
finalitat, i informa el professorat implicat, de les no-
ves incorporacions als crèdits comuns i als crèdits
variables, amb els comunicats ja annexats.
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4.3.2 Es valora el procés d’incorporació
dels alumnes nouvinguts a l’aula ordinària?

Un cop fet l’horari del tercer trimestre, es comen-
cen a reunir les dades per elaborar una fitxa individu-
al del progrés de cada alumne.

Mitjançant aquesta fitxa es comprova fàcilment el
nombre d’hores que l’alumne en qüestió ha assistit a
l’aula d’acollida i el nombre d’hores que corresponen
a l’aula ordinària: crèdits variables i crèdits comuns.
Observarem com aquesta progressió decreix quant a
l’aula d’acollida i augmenta quant a l’aula ordinària,
la qual cosa ens confirma que l’evolució de l’alumne
és positiva.

MODEL DE FITXA DE PROGRESSIÓ DE L’ALUMNE
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4.3.3 L’horari de l’aula d’acollida.
Quin centre d’interès es treballa?

El departament d’orientació, elabora l’horari dels
alumnes, al voltant de la primavera i Sant Jordi, aug-
mentant les hores d’incorporació a l’aula ordinària.

L’aula d’acollida esdevé, doncs, una aula on es fa
una feina més aviat de suport de l’aula ordinària, aju-
dant així l’alumne en procés d’incorporació a enten-
dre les tasques que ha de fer a les àrees en què ha
estat normalitzat.

A l’horari de l’aula d’acollida s’inclouen activitats
d’expressió que ajuden l’alumne a madurar els seus
aprenentatges: teatre, música, plàstica...

És a la festa de fi de curs on fem palès l’esforç re-
alitzat per l’alumnat de l’IES. Els alumnes de l’aula
d’acollida hi col·laboren tant com la resta.

A tall d’exemple, annexem el programa de la repre-
sentació teatral que es va fer el 27 de maig de 2000,
preparada en un crèdit variable del departament de
català. En aquesta representació intervé una alumna

HORARI 3r TRIM. “LA PRIMAVERA”
Sant Jordi

Al voltant de la
primavera i
Sant Jordi, aug-
mentant les ho-
res d’incorpo-
ració a l’aula
ordinària.
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incorporada ja al 100% a l’aula ordinària, i 3 alumnes
que el tercer trimestre tenien assignades un 70% de
les hores a l’aula ordinària.

Annex 18 . Programa de teatre (p. 86)

4.3.4 Avaluació final i crèdit de síntesi (CdS).
Què és el crèdit de síntesi?

L’avaluació final dels alumnes de l’aula d’acollida
és individualitzada; parteix, doncs, dels nivells inici-
als de cada alumne i dels objectius proposats. De tot
això se’n deixa constància en un informe d’avaluació
final.

Annex 19. Informe d’avaluació del tercer trimestre (p. 87, 88 i 89)

El CdS que tot l’alumnat d’ESO fa els darrers dies
del curs, suposa la prova final per a aquests alumnes
de l’aula d’acollida. Els alumnes nouvinguts deixen
d’assistir-hi per incorporar-se plenament al seu grup
classe, que es distribueix en petits grups.

Realitzaran com un alumne més aquesta activitat,
oberta i participativa. La resta de companys de clas-
se veu amb bons ulls la incorporació plena dels seus
companys al treball del CdS. Malgrat s’hagin de fer
senzilles adaptacions d’aquests crèdits, en general
les accepten bé i molts alumnes de l’aula d’acollida
solen superar amb èxit l’avaluació dels CdS.

S’ha de dir que durant aquests dies el professorat
d’atenció a la diversitat està distribuït pels diferents
nivells d’ESO donant suport, resolent dubtes, i/o fent
les explicacions que aquests alumnes puguin neces-
sitar.

El CdS suposa
la prova final

per a aquests
alumnes de

l’aula d’acolli-
da. Els alumnes
nouvinguts dei-

xen d’assistir-
hi per incorpo-

rar-se plena-
ment al seu

grup classe,
que es distribu-

eix en petits
grups.
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5. VALORACIÓ FINAL

És evident per a nosaltres l’eficàcia d’aquesta aula
com a element d’atenció a la diversitat dintre del nos-
tre IES.

Valorem molt positivament: la feina de tots els pro-
fessionals implicats en el funcionament de l’aula, els
primers resultats acadèmics dels alumnes que han
aconseguit “normalitzar-se” amb el nostre sistema
educatiu, la importància que tots els alumnes que
han passat per l’aula d’acollida donen a aquesta aula
com a centre d’acollida i suport davant un canvi de
“vida” i cultura, la bona rebuda que ha tingut aquest
programa per part de tots aquells que ens han escol-
tat i ens han donat suport…, i així podríem seguir
enumerant moltíssims aspectes que han reforçat la
fermesa per continuar en aquesta línia i millorar-la.

Cal dir que han estat moltes les hores i els esfor-
ços dedicats, però quan observem que realment l’a-
lumne s’ha vist beneficiat, que de fet és el punt de
partida de qualsevol plantejament en educació, no
considerem que aquests esforços hagin estat en va.

Ens queden molts reptes per superar i molts as-
pectes per millorar, però si mirem enrere i veiem que
amb els mitjans amb els quals hem treballat s’han
aconseguit totes aquestes fites: no hem d’esperar
coses més positives amb els que tenim ara?

Constatem moltes mancances per poder realitzar
la nostra feina d’una forma més completa i per poder
donar a aquests alumnes el que necessiten per no
desarrelar-se i perdre els seus orígens: programes
de treball en llengua àrab, professionals que puguin
donar-los alguna hora dintre del currículum..., que els
faci sentir més a prop del que és seu, la seva història,
els seus costums, la seva llengua...

Ens qüestionem sobre quins canvis s’han de realit-

És evident per
a nosaltres
l’eficàcia
d’aquesta aula
com a element
d’atenció a la
diversitat dintre
del nostre IES.

Constatem
moltes man-
cances per
poder realitzar
la nostra feina
d’una forma
més completa i
per poder do-
nar a aquests
alumnes el que
necessiten.
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zar en la nostra societat i en concret en el nostre sis-
tema educatiu, per tal que tots aquests alumnes pu-
guin mostrar-nos la riquesa de la seva cultura i ens
facin veure el fons de les seves persones, els senti-
ments, els desitjos, les il·lusions, els seus somnis...Tot
això és complicat i potser haurà de passar quelcom
més que “una generació” per tal que es pugui acon-
seguir, però mantindrem el nostre esforç per intentar
que la petita societat que ens envolta, al nostre IES,
sigui cada dia una mica més oberta, tolerant, i diver-
sa.

Mantindrem el
nostre esforç

per intentar
que la petita
societat que

ens envolta, al
nostre IES,

sigui cada dia
una mica més

oberta, tole-
rant, i diversa.
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ANNEXOS
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Annex 1. Organigrama de l’IES
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Annex 2. Recollida d’informació CEIP
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Annex 3. Model d’informe de primària
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Annex 4. Model d’informe d’incorporació tardana
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Annex 5. Llistats d’informació
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Annex 6. Fotografies de l’aula
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Annex 7. Exemples d’horaris individuals
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Annex 8. Graelles de control d’horaris
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Annex 9. Full de seguiment d’àrees
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Annex 10. Graella de control de materials
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Annex 11. Materials treballats a l’aula
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Annex 12. Convocatòria de la reunió de pares
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Annex 13. Avís per a l’entrevista personal
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Annex 14. Informe d’avaluació del primer trimestre
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Annex 15. Full informatiu d’incorporació a l’aula
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Annex 16. Programa festa Castanyada
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Annex 17. Informe d’avaluació del segon trimestre
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Annex 18 . Programa de teatre
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Annex 19. Informe d’avaluació del tercer trimestre
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