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Resum 

Aquest article parla sobre l’atenció educativa que es desenvolupa en els centres escolars per a la 

inclusió de l’alumnat d’origen estranger. L’escola està caracteritzada per la heterogeneïtat i la 

diversitat el que fa que sigui necessari adaptar-se a aquesta realitat. El model d’educació 

inclusiva és la metodologia que caracteritza  les intervencions a l’escola, des del punt de vista de 

que en atenció educativa han d’estar immersos tots els agents educatius (professorat, centre 

escolar, famílies, comunitat educativa,...). La metodologia utilitzada en aquest estudi ha estat 

qualitativa, mitjançant Tècnica Delphi. A través d’aquesta tècnica s’ha construït un Document de 

consens per a la Inclusió Educativa de l’alumnat de procedència estrangera, composat per tretze 

programes l’objectiu dels quals és l’atenció educativa del mateix. Per al seu disseny han 

participat experts/es en gestió educativa de catorze comunitats autònomes. Així mateix aquests 

programes s’han valorat. El document de consens elaborat serveix de referència per a 

l’organització i planificació educativa de les Comunitats Autònomes en relació a l’alumnat 

d’origen estranger de manera que tots tinguin un marc comú d’intervenció. 

Paraules clau: Educació inclusiva, programes educatius, alumnat d’origen estranger, Técnica 

Delphi, investigació qualitativa. 
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1. Introducció 

El tema central d’aquesta investigació es basa en la identificació dels programes educatius 

necessaris per implementar la resposta educativa adequada a la població d’origen estranger, 

escolaritzada a centres educatius de Primària i Secundària obligatòria a Espanya. Aquest article 

es el resultat d’una investigació titulada “Recursos per a la inclusió educativa de l’alumnat 

d’origen estranger a Espanya: disseny i validació a la Universitat de Burgos” (Ausín y Lezcano, 

2011). 

El treball que presentem proposa abordar la realitat de la institució educativa, en relació a 

l’atenció a l’alumnat d’origen estranger, tenint en compte l’enfocament de l’escola inclusiva 

(Casado y Lezcano, 2012). Morales (2006, p.39) exposa que “en un context inclusiu les diferències 

es perceben com a diferències i no com a carències , i a l’alumnat diferent no se’l considera un 

problema, sinó una oportunitat més per a l’aprenentatge...”. 

Per tant, hem de considerar que el context escolar està caracteritzat per la heterogeneïtat de 

l’alumnat, pel que els centres han d’adaptar-se a la situació mitjançant l’educació intercultural i 

inclusiva (Carrasco, 2005). La clau està en donar una resposta equitativa ala diversitat, això és, 

mitjançant un procés caracteritzat per l’augment de la participació  de tots/es els agents 

implicats, la reducció de la exclusió en els ambients socials comunes i mitjançant l’eliminació de 

les pràctiques escolars excloents (Booth et al., 1998; Parrilla, 2002). 

Sobre la línia argumental Arjona et al (2008, p.17) exposen que: 

“Les actuacions que s’han de tenir o realitzar, no ens conceben només amb membres d’un dels 

grups culturals en contacte, sinó que suposa ensenyar a la ciutadania a mirar a l’altra persona 

amb una òptica diferent, per comprendre com pensa, com sent i comprendre que amb aquest 

tipus d’educació s’obté un benefici que afecta a tots els subjectes”. 

Existeix nombrosa bibliografia en relació a l’atenció educativa de l’alumnat d’origen estranger, 

per conceptualitzar la investigació citarem la classificació de les seves necessitats que va realitzar 

Ramírez (2010). 

Figura 1.  Necessitat d’adaptació lingüística, a través de la immersió de la nova llengua i 

trets comunicatius de la comunitat de referència. 

Figura 2.  Necessitat d’adaptació sociocultural a la nova comunitat. 



 

Página 48 ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  

 

Figura 3.  Necessitat de desenvolupament de les seves capacitats cognitives, motrius, 

lingüístiques i socioafectives d’acord amb una visió integral del subjecte, d’acord amb la seva 

et i moment evolutiu i a través de la compensació de les possibles dificultats de 

desenvolupament. 

Figura 4.  Necessitat de respecte a l’alumne/a com a individu i de no discriminació a la 

seva cultura i religió de pertinença. 

Figura 5.  Necessitat de realitzar l’escolarització atenent a les seves circumstàncies, 

coneixements, edat i historial acadèmic, de manera que es pugui incorporar al curs més 

adient a les seves característiques i coneixements previs, amb els ajuts oportuns y, d’aquesta 

forma , continuar amb profit la seva educació (LOE, Art. 78.2) 

Figura 6.  Necessitat d’una resposta educativa ajustada a partir de programes específics 

destinats a l’alumnat que presenta greus carències lingüístiques o en les seves competències 

o coneixements bàsics amb la finalitat de facilitar la seva integració en el curs corresponent. 

En aquest sentit, creiem correcta la afirmació de Fernández Batanero (2006, p.6) quan apunta:  

“l’existència de solucions màgiques que eliminin els possibles problemes es una utopia [...], però 

tenint en compte una sèrie d’actuacions i principis educatius estarem cada cop més a prop de 

respondre a les necessitats de les persones. L’educació en contextos multiculturals és una realitat 

i hem d’adequar les nostres actuacions. La utopia ens ha de servir per seguir caminant en la 

direcció de la inclusió educativa” 

Finalment, hem d’incidir en que la descentralització –amb els seus beneficis i els seus riscos - 

(Jiménez Serradilla, 2004) estableix que cada comunitat autònoma tingui capacitat per a 

dissenyar la resposta més adequada, a partir de la legislació nacional. Aquesta situació ha portat 

importants beneficis entre els que podem mencionar l’apropament de les respostes a les 

necessitats de la ciutadania, de cada comunitat autònoma i, paral·lelament, ha distanciat la 

possibilitat de “pensar en grup”, comparar propostes i millorar l’educació de forma conjunta. 

El projecte que presentem té com a resultat la construcció d’un document comú i de consens, a 

partir de la unió de sinèrgies. 
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2.  Objectius de la investigació 

Objectiu general:  

 Construir i validar un model educatiu per la inclusió de l’alumnat d’origen estranger 

adaptable a las característiques de cada comunitat autònoma. 

Objectius específics:  

 Identificar els programes d’atenció educativa dirigits a aquest alumnat a cada comunitat 

 Validar las característiques dels recursos educatius amb experts de cada comunitat 

 Elaborar un document de treball, a través del consens, amb tècnics de totes les comunitats , 

que serveixi com a marc  de referència a la programació de les actuacions educatives amb 

l’alumnat d’origen estranger, a les etapes d’Educació Primària (EPO) i Educació Secundària 

Obligatòria (ESO). 

 

3. Metodologia de la investigació 

La metodologia d’investigació utilitzada ha estat qualitativa, els seu procediment metodològic es 

basa en les paraules, textos, discursos, dibuixos, gràfics i imatges per comprendre la vida social 

per mitjà de significats i des de una perspectiva holística (Mejía, 2004). 

Alguna de les característiques d’aquesta metodologia (Taylor y Bogdan, 1996) són aplicables al 

nostre projecte, per exemple: se segueix un disseny d’investigació flexible; la interacció entre els 

agents participants es d’una manera natural i no intrusiva; s’intenta comprendre i estudiar la 

realitat com els persones experimenten; el/la investigador/a deixa de banda les seves pròpies 

creences, visions i predisposicions, degut a que totes les perspectives són valuoses, etc. 

Un aspecte interessant d’aquesta metodologia qualitativa és la seva vinculació a la investigació 

educativa. En aquest context s’entén com un acte substantiu i compromès que té el propòsit 

d’abordar les problemàtiques i situacions que afecten un context socioeducatiu particular 

(Sandín Esteban, 2003). Tot això amb la finalitat de predir o descriure nous elements teòrics i 

realitzar les accions que modifiquen o transformen la realitat estudiada, des de allò cognitiu i 

valoratiu de les pràctiques quotidianes. Això implica la generalització de nous aprenentatges, 

noves teories, reflexions y accions a partir de la investigació (Delgado de Colmenares, 2002). 
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4. Mostra  

Per a la realització del document de consens hem comptat amb la col·laboració de diferents 

professionals de l’àmbit educatiu de cada comunitat autònoma que reuneixin les següents 

característiques: 

1. Experiència o coneixement en la direcció de metodologia, és a dir, no es tracta d’aplicar 

cadascun dels passos rígidament, sinó que es produeixi d’una manera flexible, en relació als 

recursos d’atenció educativa dirigits a l’alumnat d’origen estranger escolaritzat a l’Educació 

Primària i Educació Secundària. 

2. Coneixement de l’àrea d’estudi seleccionada sobre la que es treballarà al llarg del procés 

d’investigació, i que en aquest cas tenen a veure amb els recursos d’atenció dirigits a 

l’alumnat de procedència estrangera. 

S’ha comptat amb la col·laboració de, al menys, un professional per cada comunitat autònoma ja 

que el document final ha de ser adaptable a la realitat educativa de cadascuna. No obstant, a la 

Comunitat Foral de Navarra han participat tres professionals de la Secció de Multiculturalitat. 

Respecte al nombre de comunitats autònomes que han participat a l’estudi durant la primera 

fase del procés d’investigació, vam obtenir la col·laboració d’un total de 16. No varen participar 

Castella i Lleó, Ceuta i Melilla. 

Durant la segona fase  les comunitats que varen col·laborar varen ser 14, dos menys que a la 

primera. En aquesta segona part les que no van seguir participant varen ser Madrid i Múrcia. 

5. Tècnica de recollida de dades 

El mètode seleccionat per al disseny i validació del document d’inclusió educativa entroncada 

amb la metodologia indicada, ha estat la tècnica Delphi. Aquesta es basa en el principi 

d’intel·ligència col·lectiva i tracta d’aconseguir un consens d’opinions expressades individualment 

per u grup de persones seleccionades, com a experts/es qualificats al voltant d’un tema. La 

tècnica Delphi es un sistema de previsió grupal que es nodreix del judici d’experts (Parisca, 

1995), la qual cosa contribueix a a previsió en situacions d’incertesa i a que els resultats 

obtinguts d’un exercici grupal siguin superiors al individuals, facilitant una presa de decisions 

(Almansa y Martínez, 2008). 

Aquesta tècnica es defineix com un mètode per a l’estructuració d’un procés de comunicació 

grupal que es efectiu per permetre als participants tractar un problema complex com un tot 

(Linstone y Turoff, 1975). En el seu desenvolupament es generen canals d’informació i 
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comunicació, basats en qüestionaris o documents de treball que són enviats successivament. A 

través d’aquests, cadascun dels participants pot exposar la seva opinió, per posteriorment rebre 

informació sobre el punt de vista de la resta del grup sobre les mateixes idees, i finalment tenir 

l’oportunitat de revisar les aportacions que va realitzar en un principi (Landeta, 1999). 

En el nostre cas, s’utilitza la tècnica Delphi per construir un document, prenent coma a base 

programes existents en totes les comunitats autònomes, com exposarem a continuació, a partir 

de la participació dels/les experts/es seleccionats a cadascuna. 

6. Disseny investigació 

El disseny d’investigació que s’ha seguit en el present estudi està composat de tres fases 

cadascuna de les quals es relacionen entre elles. A la Figua 1, pot observar-se cadascuna de les 

fases i les tasuqes desenvolupades. 

Figura 1. Disseny de la investigació: fases y tasques 

6.1. Primera fase  

La primera tasca va consistir en la identificació dels programes educatius que cada comunitat 

autònoma implementava per a l’atenció d’aquest alumnat. 

La informació sobre els recursos educatius va ser recollida de tres fonts: 

 Centre de Recursos par a l’Atenció a la Diversitat Cultural en Educació (CREADE). Aquest 

recurs es un projecte de l’IFIIE (Centre de Formació del Professorat, Investigació i Innovació 

Educativa) del Ministeri d’Educació que neix com a resposta a les inquietuds dels 

professionals de l’àmbit social i educatiu respecte a la diversitat cultual i les seves 

implicacions. 

 Pàgines web de les conselleries d’educació de les comunitats autònomes. Els criteris de cerca 

utilitzats varen ser: atenció a la diversitat, educativa específica, educació inclusiva, 

programes educatius,... 

 Estudi del Centre d’Investigació i documentació educativa (CIDE) titulat “L’atenció a l’alumnat 

immigrant en el sistema educatiu a espanya” (2005). Aquest treball recull una síntesi de les 

mesures establertes i desenvolupades amb la finalitat d’atendre a les necessitats educatives 

de l’alumnat de procedència estrangera  en cadascuna de les comunitats autònomes, Ceuta i 

Melilla. 
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A partir de la informació recollida a les fonts indicades, es va elaborar un document específic per 

a cada comunitat autònoma format pels programes trobats. 

La següent tasca ha consistit en la validació dels nous recursos educatiu identificats en la fase 

prèvia. Aquest procés es va realitzar a través de professionals de la inclusió educativa de cada 

regió, que han revisat i actualitzat les característiques dels mateixos. 

En aquesta etapa de validació han participat 16 comunitats autònomes, essent castellà i Lleó de 

la que no es va obtenir resposta. 

 

6.2. Segona fase  

En aquesta etapa es va aplicar la tècnica d’investigació qualitativa Delphi. El document de base, 

pren com a referència els recursos identificats i valorats en la fase anterior, i presenta les 

següents característiques: 

 Es va elaborar a partir del conjunt de programes d’inclusió educativa presents a les diferents 

comunitats. 

 El nombre de cada recurs es genèric; es a dir, s’han descartat nombres específics de cada 

comunitat. Amb això es desitja evitar la preponderància d’una o altra comunitat. 

La tècnica Delphi va constar d’un total de quatre enviaments, en la participació de 14 comunitats 

realitzant les modificacions pertinents de tal manera que el document inicial es va anar enriquint 

i adoptant la seva estructura final. 

Veurem, a continuació, el procés que s’ha seguit durant els successius enviaments: 

6.2.1. Primer enviament 

Ha consistit en la remissió del document base format només pel nombre dels recursos existents 

en totes les comunitats. Els experts/es havien d’indicar si creien que faltava algun programa, 

àmbit, col·lectiu,... que no es trobés adequadament reflectit. 

El documento base està format pels següents programes educatius:1 

1. Pla marc d’acollida i integració de l’alumnat d’origen estranger. 

                                                           
1
  Seguirem aquesta numeració per indicar les aportacions de les diferents fases. 



 

ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  Página 53  

 

 

2. Pla d’acollida i inclusió a l’alumnat de l’origen estranger en el centre educatiu. 

3. Aules de recolzament lingüístic i cultural. 

4. Programes de manteniment de la cultura i llengua d’origen de l’alumnat d’origen 

estranger. 

5. Guia d’informació educativa multilingüe. 

6. Cartelleria a les diferents instàncies del centre. 

7. Programa de mediació intercultural. 

8. Servei d’interpretació i traducció. 

9. Pla educatiu d’enllaç amb l’entorn. 

10. Centres de recursos per treballar l’educació intercultural. 

11. Pla de formació per al professorat. 

S’inclouen tots els programes i incorporen petits matisos clarament enriquidors com:  

1. Andalusia: “...la necessitat de col·laboració a través de convenis de cooperació educativa amb 

els països d’origen de l’alumnat” 

2. Astúries: “...existència de programes específics per la participació de les famílies en els 

centres educatius” 

3. Canàries: “...treball per projectes en xarxa amb altres centres i serveis de l’entorn” 

 

6.2.2. Segon enviament 

Per facilitar la lectura es va decidir separar la informació en dos enviaments. 

Aquest enviament està format pels quatre primers programes educatius (veure llistat anterior), 

degut a que són els de major extensió. 
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Les instruccions donades als experts/es varen ser: lectura del document i modificació, ampliació 

o eliminació de totes els aspectes que es considerés necessari en cada programa. 

Las aportacions més rellevants son:  

4. Castella la Manxa (programa 1): “depenent de les característiques normatives de la 

comunitat, aquest document pot estar inclòs en un altre document, per exemple d’atenció a 

la diversitat, pla d’interculturalitat,...”. 

5. Catalunya (programa 2): “contemplar l’aspecte emocional en l’acollida inicial de l’alumnat, no 

només l’acadèmic per evitar el xoc emocional que suposa l’arribada a un entorn social i 

cultural nou”. 

6. Aragó (programa 3): “no sé si és pertinent l’adjectiu cultural, em sembla delicat . ¿Aules de 

recolzament, aules d’espanyol o de llengua vehicular corresponent?. 

El procés es va trobar que el programa “tutor d’acollida” comptava amb una doble interpretació: 

una part de l’equip opinava que aquesta figura era el docent de referència per a l’acollida de 

l’alumnat i, per altres experts, definia les funcions d’acompanyament entre iguals. Per aquesta 

raó es va incorporar un nou programa: alumnat mentor d’acollida. 

 

6.2.3. Tercer enviament  

Eel tercer enviament queda composat per la resat de programes. Les instruccions varen esser les 

mateixes que per al cas enterior. Alguna de les aportacions rellevants: 

- Galicia (programa 4): va apuntar que el nombre que millor s’adaptava ales 

conceptualitzacions era “programes per al coneixement de la llengua i cultura d’origen de 

l’alumnat de procedència estrangera”. S’elimina el substantiu “manteniment” perquè si no 

aquest programa es referia només a l’alumnat d’origen estranger i no a tot l’alumnat. 

- Illes Balears (programa 7): “Col·laborar en el seguiment de l’alumnat des del moment de 

l’acollida” 

- Navarra (programa 8): “Aquest programa podria establir-se a nivell nacional i donar 

col·laboració a totes les comunitats i serveis que el precisin” 

- Catalunya (programa 9): “El punt de partida d’un pla educatiu d’entorn sorgeix de les 

iniciatives locals que condueixen a un procés de construcció de xarxes de treball cooperatiu 
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entre els agents educatius d’un territori determinat. Aquest treball en xarxa compta amb 

l’impuls i lideratge dels ajuntaments, el departament d’Educació i amb la participació de les 

entitats cíviques del territori” 

- Canàries (programa 10): “Cada comunitat autònoma decidirà segons el seu model 

d’organització la formalització d’aquests centres de recursos, a través dels centres de 

professorat amb assessors específics d’educació Intercultural. Així mateix, també poden 

crear-se centres de recursos regionals que coordinen i dinamitzen les accions dels diferents 

municipis o províncies” 

- País Basc (programa 11): “Tres dimensions han de ser tingudes en compte dina la formació: 

“Dimensió Cognitiva (què saber sobre l’Educació Intercultural, EI), dimensió 

tecnicopedagògica (com realitzar la EI) i la dimensió emocionalafectiva (predisposició del 

professorat cap a la EI)” 

 

6.2.4. Quart enviament 

Va estar format per tots els programes recollits en els enviaments anteriors amb les aportacions 

que es varen rebre al llarg del procés d’investigació amb experts/es. La informació rebuda es va 

analitzar tenint en compte la globalitat del document i intentant salvar les especificitats pròpies 

de cada comunitat autònoma. En aquest enviament es van perfilar els aspectes i els detalls 

específics que formen el document del consens i que veurem a l’apartat de resultats. 

6.3. Tercera fase 

Amb el document de consens definitiu, es va sol·licitar a l’equip col·laborador la valoració dels 

diferents recursos, el que va permetre ordenar segons el grau d’interès les tretze propostes 

dissenyades. La valoració es va realitzar en una escala tipus Likert de l’´1 al 5, segons el grau de 

necessitat educativa d’aquest alumnat i del sistema escolar. 

A partir de les puntuacions atorgades a cada programa es van extreure els barems mesurats per 

poder establir la posició que cada recurs ocupa dins del document global. Les puntuacions van 

generar el següent ordre de prioritat: 

- Fonamental: els recursos que estan en aquesta categoria varen obtenir una puntuació 

mitjana entre 4,8 i 4,5. Aquests programes han de ser implementats per totes les comunitats 

donant-se prioritat absoluta. En cap cas hauran de ser qüestionats, donat el grau d’interès. 
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- Important: aquests programes es troben en una puntuació entre 4,49 i 4,20. Tots inclosos 

han de ser implantats en les comunitats i només amb caràcter excepcional poden ser 

exclosos del procés d’implantació. 

- Bàsic: els programes es troben entre 4,19 i 3,90. Els recursos aquí inclosos poden ser valorats 

prioritàriament pels centres, atenent a diferents criteris: nombre d’alumnes d’origen 

estranger, estudiants sol·licitants de les accions, demanda dels recolzaments específics,... 

- D’interès: els programes es troben en una puntuació entre 3,89 i 3,60. Aquests s’implantaran 

en els comunitats autònomes si es compta amb els recursos econòmics, materials i personals 

necessaris per al seu desenvolupament. 

- Valorable: programes amb un rang entre 3,59 i 3,29. Aquests es valoraran per cada centre 

educatiu. Hem de precisar que , impliquen escassos recursos econòmics i prioritàriament 

una implicació personal. 

Finalitzant el procés hem de assenyalar que són varis els tècnics que comenten l’interès de 

l’estudi per la col·laboració entre tots ells. Així mateix, expressen l’interès de participar en altres 

activitats conjuntes que els permeti conèixer-se i intercanviar experiències amb el col·lectiu. 

 

7. Resultats 

El document consensuat està format per 13 programes els destinataris dels quals són alumnat, 

professorat, famílies i comunitat educativa. No obstant aquesta classificació no és rígida, sinó 

que diversos programes es dirigeixen transversalment a més d’un col·lectiu. En aquest apartat 

descriurem cada programa. 

 

7.1. Trets característics del document de consens 

Algunes de les peculiaritats en el contingut i la forma del document del consens, fan d’aquest 

material un text altament rellevant dins de l’atenció educativa a l’alumnat d’origen estranger. 

Es basa en els principis de l’Educació inclusiva, doncs té com a referent essencial la normalització 

de les diferències dins del context de l’aula i del centre educatiu. L’eix fonamental d’aquest model 

resideix en l’èmfasi en la superació dels obstacles procedents de la diversitat imperant a les aules 

(Alcalde Campos, 2008). 
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Això exigeix un major esforç de l’administració educativa, els docents i els centres, en ordre a 

l’adaptació dels materials, canvis metodològics i organitzatius que implica el treball col·laboratiu i 

el consens entre els diferents professionals de l’educació (García, García, Biencinto y Asensio, 

2012). 

Aquest document afavoreix la apertura dels centres a la comunitat educativa. La institució 

educativa conviu en un context social que la recolza i enriqueix. Per això, s’han tingut en compte 

els nombrosos agents socials que formen el context del centre, per aprofitar els professionals i 

institucions que poden ajudar a la millora de les actuacions educatives. Tot això requereix d’una 

major coordinació de tots els elements vinculats a l’escola, per fer possible que alguns dels 

programes puguin ser ofertats a través de convenis amb aquests agents. En aquest sentit, 

Turnbull, Turnbull y Kyzar (2008) comenten que compartint visions entre les famílies, els 

investigadors i els professionals, es poden adoptar conjuntament estratègies efectives amb 

l’objectiu de millorar els resultats educatius dels estudiants d’una educació inclusiva. 

És un document educatiu adaptable a les diferències realitzades de les comunitats autònomes. 

Hem de tenir en compte que cada regió organitza i planifica la metodologia educativa 

independentment, a partir d’uns principis generals que estableixen l’administració educativa 

central. Aquesta proposta serveix de model per que cada comunitat pugui adaptar-ho a la seva 

realitat concreta i a les necessitats educatives dels centres escolars. 

Es basa en una reflexió conjunta i en la col·laboració d’experts/es en atenció educativa. Aquest 

model educatiu per a la inclusió educativa, es basa en el principi d’intel·ligència col·lectiva, 

segons el qual el resultat d’un procés es millor quanta més gent participa en la seva elaboració. 

Amb aquest model educatiu per a la inclusió de l’alumnat d’origen estranger pretenem recolzar a 

les comunitats autònomes en al posada en marxa de les actuacions educatives que es 

desenvolupen als centres escolars cada curs acadèmic, encaminades a l’atenció a les diferències 

de l’alumnat des del punt de vista normalitzador i inclusiu. Per això, defensarem que aquesta 

diversitat escolar, cultural i social es la que imprimeix un caràcter enriquidor a la tasca educativa i 

constitueix un nucli immens de possibilitats per a tots els nens i nenes. 

 

7.2. Descripció dels programes 



 

Página 58 ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  

 

A la Figura 2, s’observen els programes que composen el document d’inclusió educativa per a 

l’atenció de l’alumnat de procedència estrangera, definits i desenvolupats a través de la tècnica 

Delphi. 

Figura 2. Programes per la inclusió educativa d’alumnat d’origen estranger. Prioritat dels 

programes. 

 Pla de formació per al professorat. Contempla realitzar ofertes formatives de sensibilització 

sobre l’educació intercultural i inclusiva per al professorat en general i sobre la intervenció 

educativa i l’aprenentatge lingüístic i curricular per a l’implicat directament amb aquest 

alumnat. Aquesta formació s’orientarà, entre altres aspectes cap a: la metodologia i didàctica 

per a l’ensenyament del castellà o llengua de les comunitats autònomes; estratègies per a 

l’acollida; claus culturals; interculturalitat (prevenció i resolució de conflictes, 

convivència,...)... Les actuacions dirigides al professora han d’estar contemplades dins dels 

plans de formació que amb caràcter anual es desenvolupen a cada comunitat. Així mateix, 

podran ampliar-se en casos puntuals, quan es consideri oportú a través de jornades, 

trobades i/o congressos. Aquest aprenentatge pot estar organitzat en col·laboració amb 

alguna entitat o organització externa al centre educatiu. 

 Pla d’acollida i inclusió a l’alumnat i els famílies d’origen estranger en el centre educatiu. Es 

perfila com un document del centre on recollir el què  i el com en l’atenció educativa a 

aquest alumnat. És imprescindible tenir en compte l’aspecte emocional, no només 

l’acadèmic, en l’acollida inicial, per evitar el possible xoc emocional que suposa l’arribada a 

un entorn social i cultural completament nou. Partint de l’autonomia en la gestió dels 

centres, aquests establiran les línies d’actuació en els documents d’organització, basant-se en 

la contextualització, entorn, alumnat matriculat, etc. Aquest pla d’acollida pot redactar-se en 

un document específic o ser transversal en els d’organització del centre educatiu. Es basarà 

en els principis generals del pla marc d’acollida i inclusió de l’alumnat d’origen estranger en 

el sistema educatiu atenent a les peculiaritats de cada centre. 

 Pla marc d’acollida i inclusió de l’aumnat i les famílies d’origen estranger en el sistema 

educatiu. Aquest programa es caracteritza per se un document generalista dins de la 

organització i planificació dels centres educatius. Aquest farà referència a totes els aspectes 

generals de l’atenció educativa des del punt de vista de l’educació inclusiva. Respecte a 

l’alumnat al que es refereix el nostre treball, aquest document recollirà els criteris generals 

‘actuació en el procés d’incorporació i permanència de l’alumnat d’origen estranger al 

sistema educatiu, delimitant les diferències en els diferents nivells. S’elaborarà per les 

administracions educatives competents en cada comunitat autònoma i establirà les pautes 
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generals d’organització que s’han de tenir en compte per que cada centre educatiu estableixi 

els recursos i programes adaptats a la seva realitat. 

 Programa de recolzament lingüístic. L’ objectiu es propiciar l’aprenentatge de les 

competències comunicatives i lingüístiques necessàries per a la correcta inclusió i promoció 

en el sistema educatius i, al mateix temps, reconèixer la cultura i la llengua pròpia de la 

comunitat autònoma en la que resideix.  Aquest programa s’haurà de desenvolupar, amb 

caràcter general, dins de l’aula de referència mitjançant fórmules organitzatives, 

agrupaments (treball individual, petit grup, gran grup i atenció individualitzada per a qui ho 

requereixi per part del professor o d’altres companys) i programes d’intervenció variats i 

flexibles. Amb caràcter excepcional, atenent variables d’alta incidència a l’aula (incorporació 

d’un elevat nombre d’alumnat d’origen estranger, presència de diverses llengües a l’aula,...) 

es podran proposar activitats especifiques (desdoblaments, grups flexibles, optativitat, 

activitats de recolzament, etc.) 

 Tutor d’acollida i/o coordinador/a d’interculturalitat. L’objectiu principal d’aquesta figura serà 

atendre les necessitats específiques derivades de la inserció en el centre de l’alumnat, les 

seves famílies, la resta de companys/es, la comunitat educativa, etc. Y serà el referent en el 

centre en tot allò relacionat amb l’educació intercultural. És a dir, aquest professional serà el 

responsable de la coordinació, gestió i dinamització d’accions relacionades amb la 

interculturalitat i la inclusió educativa, sempre en col·laboració amb la resta d’equip docent. 

Aquest professional podrà comptar amb una formació específica. 

 Programa d’enllaç amb l’entorn. Aquest es defineix com a una iniciativa oberta i de 

cooperació educativa que tracta de donar una resposta integrada i comunit`ria ales 

necessitats que planteja l’alumnat d’origen estranger i el que no ho és. Aquesta acció 

educativa va més enllà de l’àmbit escolar, en el que poden intervenir diverses 

administracions públiques i entitats culturals, esportives i d’oci de l’entorn. Aquest programa 

s’entén com una xarxa de recolzament als centres educatius per part de la comunitat en 

general, establint una coordinació amb els recursos i serveis que es desenvolupen a les 

institucions i organitzacions externes, però dins de l’entorn social de l’escola. 

 Programa de mediació intercultural. A través d’aquest recurs, els centres disposen d’una 

persona que afavoreixi la convivència entre l’alumnat de diverses cultures, fomentant les 

cohesió social i integrant l’escola en la comunitat educativa. Segons les necessitats i les 

possibilitats de cada comunitat, aquest recurs pot ser únic per cada centre, en el qual el 

mediador/a romandrà en un sol centre educatiu. Així mateix, aquesta funció pot ser duta a 
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terme pel mediador del centre de manera general, ja que en algunes comunitats poen existir 

plans de mediació amb aquesta figura  sobre tot per temàtiques d’inclusió, gestió i resolució 

de conflictes, convivència. 

 Programa pel coneixement de la llengua i cultura d’origen de l’alumnat d’origen estranger. 

Està dirigit a l’alumnat de procedència estrangera i quedarà obert a la resta de companys/es 

del centre educatiu que estiguin interessats pels trets culturals i la llengua dels seus 

companys. Aquest programa es pot dividir en diferents subprogrames amb la finalitat de 

donar resposta a les diferents cultures que integren el sistema educatiu. L’organització i 

planificació es realitzarà en horari extraescolar, podent-se desenvolupar al llarg del curs 

acadèmic, durant dos o tres hores setmanals. A l’horari lectiu es poden proposar mitjançant 

la creació d’alguna assignatura optativa oberta a tot l’alumnat dirigida a l’aprenentatge 

d’algunes d eles llengües maternes que queden reflectides en el paisatge lingüístic del 

centre. La gestió pot ser realitzada per la pròpia administració educativa o per institucions, 

entitats socials seleccionades per la seva realització. Aquest programa intentarà salvar 

l’obstacle de que l’escola no sempre ofereix als joves de minories les condicions adients per 

poder desenvolupar de forma exitosa la seva biculturalitat (Pàmies, 2013). 

 Centres de recursos per treballar l’educació intercultural.  Servei que es troba a l’abast de 

tota la comunitat educativa i la societat en general i que aporta recolzament tècnic i didàctic  

en relació a l’acollida i inclusió de la població d’origen estranger en l’àmbit educatiu. Aquest 

centres han de ser referència per a l’atenció educativa d’alumnat d’origen estranger. Per tant 

la tasca es oferir fonts bibliogràfiques especialitzades (diccionaris, traduccions, 

assessorament en la realització de programes diversos per treballar l’educació intercultural i 

l’acollida i integració de l’alumnat estranger), materials i recursos ja elaborats i posats en 

pràctica per centres educatius (en grups de treball i formació en centres de treball). Tot això 

generant un gran banc de documentació i recursos sobre interculturalitat, acollida i 

integració escolar, disponible per a tita la comunitat educativa que, a través d’aquest centre, 

pugui coordinar-se amb tot el professorat. 

 Alumnat mentor d’acollida. Una altra figura important dins del procés d’acollida de l’alumnat 

d’origen estranger és la que poden desenvolupar els propis companys/es de classe en la que 

està matriculat/da. Aquest referent, al ser un igual per a l’alumnat acabat d’arribar, pot 

desenvolupar una funció de proximitat cobrint algunes de les necessitats de relació que 

poden tenir aquest alumnat. Aquest alumnat mentor constituirà durant un període inicial 

(una o dues setmanes) el guia en els temps d’oci i relacions interpersonals amb els 

companys/es acabats d’arribar, establint relacions entre l’alumne/a i el professor/a tutor 

d’acollida. També pot acompanyar a l’alumne/a i mostrar-li quina és l’aula de referència, la 

de recolzament lingüístic (si es precisa) i la resta de dependències del centre. 
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 Servei d’interpretació i traducció. L’objectiu d’aquest programa és facilitar la comunicació i 

l’intercanvi d’informació entre l’administració educativa, professorat, alumnat i famílies que 

presenten un nivell baix de competència en castellà o llengua/es de la comunitat autònoma 

de residència. Les funcions d’aquest servei seran les d’interpretació i traducció de 

documentació i informació necessària per millorar el procés de inclusió educativa.  A través 

d’aquest sistema s’intenta reduir la barrera lingüística que s’interposa en la relació entre els 

centres, alumnes i famílies d’altres llengües. 

 Cartelleria a les diferents dependències del centre. Aquest recurs possibilitarà l’acollida i 

integració de l’alumnat d’origen estranger i les seves famílies a l’arribada a un centre 

educatiu, de tal manera que es faciliti la ubicació de les diferents aules i espais d’ús comú. 

Aquest cartells en diferents idiomes permetran a l’alumnat identificar els diferents espais i 

afavorir la mobilitat en el centre a la vegada que ajudarà en el procés d’integració. Aquests 

cartells assenyalaran les principals estances del centre (entrada, sortida, serveis, menjador, 

biblioteca, consergeria, sala d’actes, laboratoris gimnasos, aules, aula d’audiovisuals, aula 

d’informàtica, aula de plàstica, aula de música). Igualment aquests cartells poden incloure 

logotips universals per facilitar el reconeixement de les diferents estances. 

 Guia d’informació educativa multilingüe. Serà un instrument per proporcionar als alumnes i 

a les seves famílies informació bàsica del sistema educatiu, amb la finalitat de facilitar la 

integració de tots en una societat plural que practica els valors de convivència. Aquesta guia 

estarà elaborada en un llenguatge clar i senzill per que sugui ser entès per totes les famílies i 

l’alumnat. Es podrà lliurar a les famílies en el moment de la matricula i es redactarà en 

diferents idiomes. 

 

8. Conclusions 

Si la realitat de les aules sempre ha estat heterogènia en relació amb l’alumnat pels seus 

interessos, capacitats, recursos o recolzaments familiars, entre altres circumstàncies; aquest 

escenari s’ha consolidat amb la presència de nous trets culturals, religiosos, tons de pell, 

maneres de vestir,... presents en aquest àmbit. Aquesta novedós la varietat personal ha propiciat 

la incorporació d’importants recursos per la planificació i la organització escolar. 

La incorporació d’aquest “nou” alumnat, associat a la diversitat ja existent, ha consolidat 

l’educació inclusiva com a base metodològica que caracteritza les accions educatives per 

respondre a la diversitat a les aules; ja sigui d’origen cultural, lingüístic, personal, d’origen 
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genètic, de naixement per raons de discapacitat, de superdotació, entre altres aspectes. L’escola 

inclusiva basa la seva proposta en proporcionar els recolzaments necessaris a l’alumnat per que 

pugui adaptar-se als diferents ritmes desenvolupats al grup. Objectivament aquesta metodologia 

inclusiva interpreta les diferències personals com una font d’enriquiment comú. En sintonia, 

s’utilitzen i s’aprofiten experiències personals i vivencials, anècdotes, situacions reals, etc amb la 

intenció de dotar al currículum d’una perspectiva que a la vegada apropi el contingut a la realitat 

de l’alumnat, busqui respondre a les seves necessitats educatives més immediates (Amores y 

Ritacco, 2012). 

La resposta a l’alumnat d’origen estranger requereix d’un disseny que atengui tant a les 

necessitats específiques de l’alumnat com a les famílies en contextos escolars i/o extraescolars. 

També han de tenir-se en compte per a la planificació a docents que, directa o indirectament, es 

troben en contacte amb ells. 

Comptar amb un document de planificació consensuat suposa tenir elements de referència per a 

totes les comunitats autònomes a la vegada que permet planificar amb similars paràmetres 

malgrat s’estudiïn les diferències de cada context. 

Cada comunitat autònoma haurà de publicar els documents de referència (pla de formació del 

professorat i pla de marc) atenent a les característiques de l’alumnat d’origen estranger. En tot 

cas, la formació del professorat ha de ser atesa amb elevada prioritat. Els centres educatius 

hauran, a partir dels plans elaborats per la comunitat autònoma, dissenyar els plans i programes 

que s’adaptin a la seva realitat. En qualsevol cas, les valoracions assignades a cadascun dels 

recursos han de ser tingudes en compte. 

La comunicació i col·laboració entre les comunitats autònomes, en relació amb la inclusió 

educativa de l’alumnat d’origen estranger, es una important font de beneficis tant en la 

planificació (trobar referències i resultats als estudis realitzats) com a la gestió del recursos 

(compartint els programes desenvolupats a cada comunitat). 

Com a part important de la col·laboració interinstitucional, hem d’assenyalar la possibilitat de 

donar a conèixer les activitats o manuals de les bones pràctiques en educació inclusiva amb la 

població de referència i el desenvolupament de xarxes per a la inclusió educativa. 

 En efecte, a ningú li pot passar per alt que la aspiració per una educació més inclusiva es 

complexa, com la pròpia societat en la que ens desenvolupem, incerta, subjecta a forts conflictes 

de valors i, per tant, molt contradictòria i paradoxal. 

Com ens recorden Dyson y Millward, (2000),aspirem a oferir al mateix temps una educació comú 

per a tota la població, però també adaptada a les diferents necessitats i característiques de 
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l’alumnat, fent-ho en un marc d’espais i contextos comuns, encara sense renunciar a les ajudes i 

recolzaments singulars que alguns pugin necessitar. 
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FIGURES 

 

Figura 1. Disseny de la investigació: fases i tasques. 

FASES TASQUES 

Primera 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROGRAMES EDUCATIUS  

 

Revisió i recopilació dels recursos educatius per 

comunitats autònomes 

 

VALIDACIÓ DELS PROGRAMES  

 

Validació i actualització dels recursos educatius per 

experts/es de cada comunitat 

 

Segona 

 

TÈCNICA DELPHI 

 

Quatre enviaments als/les professionals  

Aquests enviaments han requerit de comunicacions 

individuals per a la matisació , revisió, consens,...  
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Construcció del document de consens per la inclusió 

educativa de l’alumnat d’origen estranger. 

 

Tercera 

 

PRIORITZACIÓ 

 

Valoració dels programes que composen el document 

de consens per part del grup d’experts/es participants 

en la tècnica Delphi. 

 

 

Figura 2. Programes per la inclusió educativa d’alumnat d’origen estranger. Prioritat dels 

programes. 

PROGRAMA 
PUNTUACIÓ 

MITJA 
POSICIÓ VALORACIÓ 

PLA DE FORMACIÓ PEL PROFESSORAT 4,78 1 

Fonamental 

PLA D’ACOLLIDA I INCLUSIÓ 4,71 2 

PLA MARC D’ACOLLIDA I INCLUSIÓ 4,57 3 

PROGRAMA DE RECOLZAMENT 

LINGÜÍSTIC 4,5 4 

TUTOR D’ACOLLIDA I/O COORDINADOR 

DE INTERCULTURALITAT 4,28 5 

Important PROGRAMA D’ENLLAÇ AMB L’ENTORN 4,23 6 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ 

INTERCULTURAL 4.21 7 
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PROGRAMES PEL CONEIXEMENT I  

MANTENIMET DE LA LLENGUA I CULTURA 

D’ORIGEN 
4,14 8 

Bàsic 
CENTRES DE RECURSOS PER TREBALLAR 

L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL 4,07 9 

ALUMNAT MENTOR D’ACOLLIDA 3,92 10 

SERVEI D’INTERPRETACIÓ I TRADUCCIÓ 3,78 11 D’interès 

CARTELLERIA EN LES DIFERENTS 

DEPENDÈNCIES DEL CENTRE 3,42 12 

Valorable 
GUIA D’INFORMACIÓ MULTILINGÜE 

DEL SISTEMA EDUCATIU 3,35 13 

 

 

 

 


