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Resum

Els centres educatius són institucions sobre les quals recauen múltiples demandes de 
la societat, a les quals no sempre poden respondre adequadament. En els darrers 
anys, l’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut ha suposat un nou 
repte per al professorat i per a les dinàmiques de treball de l’aula a la qual s’incorpo-
ren els nois i les noies vinguts de fora, després de passar un temps a les aules d’aco-
llida. En aquest article ens interessa mostrar l’opinió dels professionals de l’educació 
secundària sobre els èxits, els dubtes i les incerteses educatives que els planteja en la 
seva pràctica l’atenció a l’alumnat nouvingut i el tipus de necessitats de formació 
que se’n deriven per a la formació inicial i permanent del professorat. La proximitat 
de les seves paraules a la realitat ens acosta a una major comprensió d’allò que real-
ment s’esdevé a les aules i als centres; i aquest coneixement hauria de ser una font 
inestimable per al disseny dels plans de formació per a docents.

Paraules clau: formació del professorat, alumnat nouvingut, educació secundària 
obligatòria. 

1. Aquest estudi ha rebut un ajut de la Secretaria per a la Immigració de la Direcció General de 
Recerca dins la convocatòria ARAI-2006 .
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1.  Introducció

El professorat d’educació secundària obligatòria (ESO), precisament pel caràcter obli-
gatori d’aquesta etapa educativa, ha d’afrontar el repte de l’atenció escolar de tot 
l’alumnat. Professors i professores tenen l’obligació de donar resposta a les necessi-
tats i els interessos de tot l’alumnat del nostre país i, per tant, de l’alumnat nouvin-
gut, cercant marcs més d’inclusió que no pas d’integració, de manera que afavorei-
xin la convivència harmònica entre els adolescents de totes les ètnies, cultures i 
nacionalitats i facin que tots plegats valorin l’enriquiment que suposa la pluralitat. 
Moltes veus han advertit ja de la necessitat d’atendre la població immigrant pres-
tant-li una atenció integral que englobi els àmbits social, sanitari, educatiu... En edu-
cació, disposem de múltiples treballs sobre atenció a la diversitat en general i als 
alumnes immigrants en particular.

Respecte a la formació del professorat, es constata que la majoria dels professors 
i professores en actiu han rebut una formació inicial que no tenia en compte els con-
tinguts de l’educació intercultural ni els aspectes curriculars, metodològics i organit-
zatius que es deriven dels problemes educatius relatius a la incorporació a l’aula 
d’alumnat nouvingut. Es fa evident, doncs, que per atendre l’alumnat immigrant cal 
que el sistema fomenti i que el professorat assoleixi una formació específica i, alhora, 
una major formació en competències professionals generals.

Per identificar aquests «nous coneixements» que haurien de formar part de les 
competències del professorat disposem, més enllà de les aportacions teòriques, 
d’una font inestimable de saber: els coneixements que usen amb èxit (i els que tro-
ben a faltar) els professors i professores que actualment treballen a les aules d’ESO. 

L’ajut que hem rebut des de la Secretaria per a la Immigració i la Direcció Ge-
neral de Recerca en el marc de la convocatòria ARAI-2006 ens ha permès cercar 
les veus del professorat que està en la pràctica amb la finalitat de conèixer, des 
de la realitat, els reptes educatius que els planteja l’atenció a la diversitat dels 
nois i noies que tenen a les seves aules i el tipus de necessitats de formació que 
senten que es deriven d’aquesta nova situació. Els resultats de la recerca prete-
nen, a més de contribuir a una major comprensió d’allò que realment s’esdevé a 
les aules i als centres, ser elements d’ajuda amb vista a adoptar polítiques i línies 
d’actuació per al disseny i la millora dels plans de formació inicial i permanent del 
professorat. 

2.   Algunes idees bàsiques sobre les temàtiques nuclears

Per tal de contribuir a la intel·ligibilitat de les aportacions, com també per complir 
els criteris de rigor de la recerca interpretativa, sintetitzem tot seguit el marc con-
ceptual que ha fonamentat aquesta recerca, i que es concreta en tres temes nu-
clears: 
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1. La formació del professorat d’ESO.
2. Els adolescents nouvinguts i l’educació obligatòria.
3. El plantejament curricular per atendre l’alumnat nouvingut a l’ESO.

 2.1. El professorat de l’ESO; formació competencial

Pel que fa a la formació del professorat de secundària, veiem que cada pla de forma-
ció inicial i/o de formació permanent del professorat parteix –implícitament o explíci-
tament– d’una concepció sobre com ha de ser aquest professor en la seva funció. En 
termes generals, podem considerar tres dominis fonamentals en tot docent: conèi-
xer bé la matèria o disciplina, tenir coneixements fonamentats dels aspectes docents 
(estudiants, didàctica, relació educativa) i conèixer i actuar educativament en i amb 
el context (família, administració, col·legues, serveis socials i culturals). El conjunt 
d’aquests coneixements ha d’anar acompanyat d’un «conocimiento práctico, que es 
algo así como saber hacer las cosas bien en el desarrollo concreto y cotidiano de su 
práctica. Es este último un saber empírico, experiencial, práctico, que pone en re la-
ción el sentido de las cosas con la acción de realizarlas».2

El domini d’aquest tipus de coneixement que és aplicació pràctica (la formació 
competencial) va més enllà d’uns sabers fragmentats, i es correspon amb allò que 
Perrenoud denomina competència, que defineix com «la aptitud para enfrentar eficaz- 
mente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la 
vez rápida, pertinente y creativa múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de 
evaluación y de razonamiento». 

Acceptant aquest concepte de competència, cal preguntar-se: quines són les 
competències que, a priori i abans d’escoltar els docents, es veuen desitjables per a 
qualsevol professor d’ESO? Posem dues aportacions a títol d’exemple:

•  Perrenoud3 planteja «Deu dominis de competències», considerades prioritàries 
en la formació contínua del professorat de l’ensenyament secundari: 1) organit-
zar i animar situacions d’aprenentatge; 2) gestionar la progressió dels aprenen-
tatges; 3) elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació; 4) implicar 
l’alumnat en el seu aprenentatge i el seu treball; 5) treballar en equip; 6) parti-
cipar en la gestió de l’escola; 7) informar i implicar els pares i mares; 8) utilitzar 
les noves tecnologies; 9) afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió, i 
10) organitzar la formació contínua. 

•  A Catalunya, dins un marc més general (el Pacte Nacional per l’Educació 
2000), apareix el Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. Com a priori-

2. Martínez-Bonafé, 2005: 1.
3. Perrenoud, 2004.
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tats formatives fixa la formació per avançar cap a una escola inclusiva, per 
millorar en àrees curriculars i introduir determinades innovacions en el siste-
ma educatiu, per afavorir la millora personal i el desenvolupament professio-
nal dels docents i dels professionals dels serveis educatius i per gestionar els 
centres educatius i els serveis educatius.

La segona qüestió clau és: quina formació tenen actualment aquests docents? El 
professorat de secundària disposa inicialment d'una formació disciplinària adequada 
per a la consecució del títol de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o la titulació 
equivalent, necessari per a l’accés a la funció pública docent en el cas de l’ESO. 
Aquesta formació es complementa amb els coneixements pedagògics adquirits a 
través del Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP). Tanmateix, la preparació per a la do-
cència derivada del CAP s’ha mostrat del tot insuficient, i la necessitat de prendre 
mesures des del sistema educatiu s’ha tingut en compte, finalment, en el Reial De-
cret 56/2005 de 21 de gener, que especifica que la formació per exercir docència a 
secundària ha de tenir caràcter de postgrau o màster, amb la qual cosa cal esperar 
que el procés formatiu d’aquells titulats superiors que vulguin exercir docència a se-
cundària millori en un futur proper.

La formació del professorat és un dels punts que solen marcar la qualitat d’un 
sistema educatiu. En contraposició a aquesta evidència, dins el col·lectiu docent i 
amb moltes excepcions destacables, es denota que el procés seguit per planificar la 
formació no acaba de prendre el rumb desitjable ni donar els resultats esperats. 

 2.2. L’alumnat nouvingut a l’educació secundària obligatòria

D’acord amb la normativa de centres 2006/2007, a Catalunya es considera alumnat 
nouvingut aquell noi o noia que s’ha incorporat en els darrers 24 mesos a la nostra 
societat i a l’escola. Entre aquests nouvinguts, el nostre estudi es fixa en els alumnes 
que, havent superat satisfactòriament el procés inicial d’acollida, ja s’incorporen to-
talment o gairebé a l’aula ordinària. Per tant, estem parlant d’un alumnat que ja ha 
assolit un grau de coneixement de la llengua vehicular de l’aula que presumiblement 
li permetrà seguir el desenvolupament de la classe.

El canvi de l’aula d’acollida a l’aula ordinària no és el final del procés d’adaptació 
d’un alumne al centre educatiu. D’altra banda, l’entrada a l’aula ordinària és el pas 
més important cap a la «normalització» de l’alumnat.

Amb l’ànim d’identificar sintèticament les característiques més rellevants d’aquests 
estudiants, en la recerca hem pres com a referents les quatre condicions que s’ac-
cepten més àmpliament com a descriptores per a les persones en aquesta etapa vi-
tal, en allò que es refereix a l’adquisició de coneixements: la capacitat de pensament 
formal, el desenvolupament de pensament propi, les relacions ambivalents amb el 
nucli familiar i la vivència d’un procés de socialització. Aquestes condicions pròpies 
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de tot adolescent estan tenyides, en el cas de l’alumnat nouvingut, per una vivència 
d’immigració seguida d’un temps curt (fins a 24 mesos) d’escolaritat en un nou siste-
ma. Si bé aquesta darrera condició «uniformitza» el col·lectiu nouvingut, també es 
posa èmfasi en el fet que cada alumne nouvingut presenta, per origen i per història 
personal, unes necessitats diferents i, per tant, demanarà una atenció també dife-
rent; no es pot parlar, doncs, de l’alumne nouvingut com d’un col·lectiu uniforme. 

 2.3. El sistema educatiu; plantejament curricular

L’administració educativa ha dedicat d’un temps ençà un gran esforç a l’atenció edu-
cativa de l’alumnat nouvingut.4 Als centres escolars, aquesta injecció de recursos i, es-
pecialment, la dedicació del professorat ha donat pas fins ara a diversitat de propostes 
i accions, no totes amb èxit, d’organitzar l’atenció de l’alumnat nouvingut. La voluntat 
d’avançar per donar resposta a les necessitats d’aquests alumnes està portant a treba-
llar encara en temes com ara l’organització de les aules d’acollida d’alumnes d’incor-
poració tardana (IT), la necessitat d’establir nivells d’exigència tenint en compte la di-
versitat, les incerteses per detectar i conduir els nois i noies de necessitats educatives 
permanents entre els alumnes d’IT, la nova situació als centres escolars derivada de la 
inestabilitat dels grups a causa de «la matrícula viva», el paper dels mediadors –no 
sempre ben acceptats per les comunitats– o l’orientació en el trànsit entre etapes. 

En relació amb el plantejament curricular, destaquem que l’opció comprensiva 
del nostre sistema educatiu pretén acollir totes les diferències presents en el context 
i que, per tant, no es tracta d’integrar l’alumnat amb algunes diferències concretes 
en un context que parteix d’un model establert, sinó de comprendre totes les dife-
rències en un context divers, en què totes estiguin representades. Complementària-
ment, es propugna un principi fonamental: la diferència no és desigualtat.

En aquest marc general: quina és la situació de l’alumnat nouvingut? Quan 
l’alumne que ens ocupa s’incorpora totalment o en la major part del temps a l’aula 
ordinària és el moment en què ja s’integra en l’activitat normal de la classe. Tanma-
teix, l’experiència generada fins ara mostra que, tant si l’alumne treballa de manera 
autònoma com de manera integrada, té la percepció que està sol a l’hora d’enfron-
tar els reptes i les dificultats que li suposa un nou context de treball que presenta 
canvis organitzatius i relacionals, i del qual amb prou feines domina la llengua vehi-
cular. I també és notori que, en el procés d’incorporació a l’aula ordinària, un dels 
canvis més importants que li cal afrontar a l’adolescent és la nova disposició i el rol 
del professorat.

4. El Programa d’Educació Compensatòria, les aules d’acollida, els Tallers d’Adaptació Escolar, 
els recursos disponibles a les pàgines de la XTEC de la Generalitat de Catalunya, el suport de profes-
sorat als centres que reben alumnat d’incorporació tardana, etc. són algunes de les mesures que 
s’han dut a terme i que ajuden a integrar els escolars nouvinguts.
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En conseqüència, sembla coherent defensar que el principal component educa-
tiu per acollir, integrar i incloure en la vida del centre l’alumnat nouvingut és, en pri-
mer lloc, l’aula com a nucli de relació educativa, perquè és en aquest espai on es 
produeixen la major part de les interaccions educatives, i on el noi o la noia passa la 
major part del temps escolar. Tanmateix, el professor d’aquesta aula no necessària-
ment ha d’actuar sol, perquè els límits que el docent troba en l’acció d’aula per 
acomplir la seva funció educativa poden ser recollits i abordats per una sèrie de su-
ports interns i externs a l’aula; amb la coordinació, el seguiment i l’actualització de 
totes les persones i els mecanismes de la comunitat educativa.

3.   Recollir i estructurar les veus del professorat

Tot i els plantejaments exposats fins ara, es constata que s’ha reflexionat poc sobre 
un aspecte fonamental a l’hora d’afrontar aquesta nova realitat social i educativa: la 
formació del professorat i, especialment, la contribució que es pot fer des de la for-
mació inicial i permanent per dotar-lo de competències que permetin una acció edu-
cativa que persegueixi la igualtat d’oportunitats per a aquest alumnat i que lluiti cla-
rament contra el perill de l’exclusió social.

Pensar en una formació per al professor en exercici de la seva professió implica 
reconèixer-lo com el vertader protagonista d’aquest procés de formació. Una forma-
ció que parteixi de les seves necessitats, de les necessitats sentides. El nostre estudi 
parteix dels mateixos docents inserits en la realitat educativa de l’aula i de les institu-
cions, i per això se cerca la seva pràctica, tant en termes d’èxit com de dèficits, a 
partir de tècniques fonamentalment basades en la interacció i la conversa, per trobar 
la concepció que realment té el professorat de secundària sobre les necessitats for-
matives inherents a l’atenció a l’alumnat nouvingut; en definitiva, per cercar el «co-
neixement personal» del professorat. 

Els instruments usats per recollir aquestes aportacions professionals d’arreu de 
Catalunya són de quatre tipus: 12 entrevistes semiobertes en 6 IES públics; 5 grups de 
discussió de professors i professores que pertanyen a 21 IES públics; observació parti-
cipant durant les sessions de classe en 6 IES que disposen d’experiències d’èxit en 
l’atenció a l’alumnat immigrant, i un qüestionari en què participen 20 IES docents.

La recollida, l’estructuració, l’anàlisi i la interpretació de les dades aportades pels 
mateixos docents mitjançant els instruments esmentats ens han permès assolir els 
objectius inicials següents:

•  Detectar les competències professionals més requerides per proporcionar una 
adequada atenció a l’alumnat, especialment als nouvinguts, en els nivells d’ESO.

•  Orientar i donar criteris, a partir de la informació recollida, per a la planificació 
de modalitats de formació permanent del professorat de secundària al voltant de 
la problemàtica d’atenció educativa de l’alumnat nouvingut. 



135

À
m

b
it

 e
d

u
ca

ti
u

: n
ec

es
si

ta
ts

 i 
re

p
te

s

•  Orientar possibles modificacions del currículum de formació inicial del profes-
sorat de secundària.

Conseqüentment amb aquests objectius, les aportacions de la recerca s’estruc-
turen en dos apartats:

•  Competències necessàries per al professorat d’ESO per atendre educativa-
ment l’alumnat nouvingut.

•  Implicacions en forma de criteris per a la formació del professorat: formació 
inicial i formació permanent.

4.   Competències docents per atendre educativament l’alumnat 
nouvingut

Es pot considerar que el professorat de secundària presenta un coneixement acadè-
mic molt important; tanmateix, a través de les seves aportacions es denota que cada 
cop es fa més necessari que adquireixi un coneixement pedagògic i didàctic que 
l’ajudi a atendre l’alumnat divers (i entre aquesta diversitat, l’alumnat nouvingut), 
construint una relació d’ensenyament-aprenentatge adaptada a les necessitats de 
tot l’alumnat. En identificar aquest coneixement, que és divers i complex, l’hem 
agrupat en sis grans dominis competencials.

 4.1. Sis competències fonamentals

Cal recordar que partim d’una concepció de competència entesa com la capacitat 
per afrontar amb èxit demandes complexes en contextos particulars. Aquesta con-
cepció comporta no només que el professorat ha de tenir diversitat de coneixements 
(cognitius, de valors, pràctics) disponibles, sinó que ha de ser capaç de mobilitzar i 
d’integrar aquests recursos o sabers per resoldre eficaçment situacions concretes.

Partint d’aquesta premissa, les competències o àmbits competencials que preci-
sa el professorat de secundària obligatòria, associades a l’atenció educativa de 
l’alumnat nouvingut, són les següents:

a) Gestionar didàcticament una aula diversa.
b) Incorporar suport intern i extern a l’aula.
c) Adequar el currículum.
d) I mpulsar aspectes organitzatius de centre que prioritzin l’atenció a la diver-

sitat.
e) Fomentar la presa de posició institucional.
f) Cooperar amb l’entorn educatiu i social.
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a) Gestionar didàcticament una aula diversa

En una educació secundària comprensiva, en què la diversitat és la normalitat, el 
professor ha de poder conjugar tots els components (nois i noies, materials didàctics, 
matèria d’aprenentatge, horaris...) per crear un ambient d’aprenentatge prou ric i, a 
la vegada, prou seré i organitzat, per tal d’afavorir l’atenció educativa a tot l’alum-
nat. Els coneixements necessaris per assolir la creació d’aquest ambient es relacionen 
amb els aspectes següents:

•  Diversificar les condicions de treball i aprenentatge a l’aula per a tothom, molt 
especialment els materials didàctics. Aquests materials han d’estar disponi-
bles a l’aula ordinària, en tres grans modalitats: materials de consulta «fixos» 
per a tothom, materials adaptats en grau de dificultat sobre un mateix contin-
gut, i recursos alternatius que provinguin de fonts diverses.

•  Regular activament el procés d’aprenentatge, a partir de comunicar-se real-
ment amb l’alumnat, i per tant entendre’s mútuament, a través del coneixe-
ment de la llengua; i estimular, reforçar, reconèixer el procés d’aprenentatge 
de cadascun dels alumnes. 

•  Implementar el treball cooperatiu, de manera que la interacció positiva i orien-
tada entre l’alumnat generi múltiples fonts i estímuls per a l’aprenentatge. 
Això implica fomentar el compromís i la cooperació de manera sistemàtica 
per a tothom (per exemple, amb la tutoria entre iguals) per facilitar-se mútua-
ment els coneixements que necessita cada alumne.

•  Seleccionar continguts que reuneixin la doble condició de ser rellevants i sufi-
cients. Rellevants o motivadors per a l’alumnat, és a dir: que corresponguin 
als interessos dels adolescents, i que estiguin situats en les diverses cultures 
presents entre l’alumnat, de manera que es produeixi un enriquiment mutu a 
l’aula; i suficients en l’àmbit del coneixement, és a dir: continguts nuclears 
que siguin desitjables i fonamentals per a cadascun dels alumnes.

•  Seleccionar estratègies didàctiques que respectin i aprofitin l’activitat i la lògi-
ca d’aprenentatge de l’alumnat, tot adoptant una dinàmica d’aula alternativa 
a la tradicional, bé a partir d’un plantejament general (com és el cas de les 
intel·ligències múltiples), bé a partir d’un canvi de plantejament metodològic 
(com és el cas del treball per projectes). 

•  Seqüenciar les sessions d’aula organitzant-les a partir de seqüències tempo-
rals curtes i identificables per a l’alumnat (segons alguna característica que 
passa a ser hàbit) i estructurant-les a partir de seguir una seqüència formativa 
que respecti el procés natural d’aprenentatge.

•  Fer ús i fomentar la capacitat d’autoregulació de l’alumnat, implicant i res-
ponsabilitzant cadascú en el seu procés d’aprenentatge (i, per tant, traspas-
sant criteris de realització i criteris d’avaluació de les tasques que s’encoma-
nin). Això implica respectar l’autonomia i considerar les expectatives de 
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l’alumnat, alhora que el docent fomenta l’autoregulació, tot explicitant crite-
ris, arguments, recursos...

b) Incorporar suport intern i extern a l’aula

La ubicació a l’aula de referència és, per a cada adolescent estudiant d’ESO, la situa-
ció «natural», i l’àrea competencial de «gestionar didàcticament una aula diversa» 
s’orienta a fer possible que tots els adolescents puguin quedar-se en una aula amb el 
seu grup de referència. Malgrat tot, l’atenció a la diversitat a l’aula planteja certs lí-
mits a causa del nombre total d’alumnes del grup i a la presència de grans desnivells 
de coneixement. Per poder abordar aquests límits de manera que no s’hagi de segre-
gar cap persona, l’opció més immediata és desenvolupar la competència de procurar 
suports a l’aula, siguin interns o externs.

Posar en marxa aquesta competència no és senzill i, especialment, trenca inèrcies 
organitzatives dels IES. Per això es requereix valorar altament i prioritzar dos princi-
pis: la voluntat de fomentar l’autoestima de l’alumne nouvingut i l’interès per des- 
envolupar i aprofitar educativament el sentit de pertinença al grup de l’adolescent. 
Per al desenvolupament d’aquest àmbit competencial, el professorat ha de ser ca-
paç d'acomplir dues funcions:

•  Incorporar mecanismes de suport intern a l’aula. És el tipus d’acció que menys 
altera el sentiment de pertinença de l’alumnat al grup d’aula, ja que el grup 
d’alumnes es manté íntegre. Es pot dur a terme amb la participació de dos 
professors o professores a l’aula, el professor responsable directe de la sessió i 
un altre docent que entra a fer el suport del grup classe. També es pot comp-
tar amb els educadors i professors especialitzats. En el cas de l’atenció educa-
tiva a l’alumnat nouvingut, el professorat accentua especialment la necessitat 
que aquest company especialista pugui traduir a l’idioma del nouvingut. Tam-
bé és important orientar i incentivar el suport entre companys, per exemple, a 
través de la tutoria entre iguals.

•  Incorporar mecanismes de suport extern a l’aula. És un tipus d’acció que dis-
grega el grup aula, i pot discriminar els alumnes, a no ser que quedi explícit 
que la divisió en més d’un grup d’alumnes no té com a únic referent el rendi-
ment acadèmic de l’alumnat. Aquests mecanismes es concreten en estratègies 
com ara la permanència d’un temps de trànsit entre l’aula d’acollida i l’aula 
ordinària, els desdoblaments de grups (segons les necessitats del grup d’alum-
nes i els acords de l’equip docent) o l’establiment d’hores, espais i/o sistemes 
de consulta amb el professorat per tal de poder realitzar un treball guiat i orien-
tat, però específic per a cada alumne i cada necessitat educativa.
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c) Adequar el currículum

L’adequació curricular és, probablement, el mecanisme més utilitzat per atendre la 
diversitat i, específicament, l’alumnat nouvingut. De tota manera, no tots els do-
cents se senten competents per fer adequació del currículum. Cal, doncs, que el 
professorat de secundària tingui els coneixements necessaris per:

•  adequar la metodologia, bé preparant i/o seleccionant un tipus de material 
específic o bé adequant el tipus d’activitats;

•  ajustar o incrementar l’acció tutorial, bé a través de dur a terme un seguiment 
més intensiu del seu procés d’integració i d’aprenentatge o bé individualit-
zant l’atenció i el seguiment de l’alumne nouvingut a l’aula;

•  adequar els objectius i continguts, bé adequant la tipologia de continguts (per 
exemple prioritzant els que siguin bàsicament conceptuals), o bé procedint a 
una adaptació curricular individual (ACI) o grupal, que revisi i prevegi objec-
tius i continguts;

•  adequar el procés d’avaluació, diversificant i adaptant els instruments o diver-
sificant criteris, objectes i/o objectius d’avaluació, segons les característiques 
de l’alumne i les finalitats de l’etapa;

•  adequar el temps de què disposa l’alumne per dur a terme els aprenentatges 
del curs, del cicle o de l’etapa, qüestió que està poc representada en les apor-
tacions de la recerca, però que caldria tenir en compte amb diverses alternati-
ves: alentir el ritme de la classe, distribuir els objectius i continguts previstos 
per a un cicle en tres cursos, etc.

d) Impulsar aspectes organitzatius de centre que prioritzin l’atenció a la diversitat

Una activitat de naturalesa complexa i difícilment objectivable, com és el desplega-
ment d’una proposta educativa de caràcter comprensiu per a alumnes diferents, ne-
cessita una organització de centre progressivament estratègica, prou flexible, autòno-
ma i integrada per fer possible l’ajustament de les accions orientades a atendre les 
necessitats que sorgeixen en el desenvolupament d’un ensenyament que vol atendre 
la diversitat. Donada la complexitat que requereixen les mesures a prendre per aten-
dre tota la diversitat de l’alumnat (no només la dels nouvinguts, però també aquesta), 
els IES han de prendre determinades mesures de funcionament i organització que 
afavoreixin aquesta situació. Els equips de professorat es veuen abocats de manera 
irrevocable a la necessitat que el discurs de l’IES sigui revisat i reelaborat tenint com a 
orientació bàsica l’atenció a la diversitat i la incorporació d’alumnat nouvingut. 

Tanmateix, la major part de les aportacions del professorat fan al·lusió a aquest 
aspecte organitzatiu i el consideren insuficient. Valoren, en canvi, que es puguin 
trobar amb els col·legues del mateix grup d’alumnes, i que en aquestes trobades els 
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equips funcionin realment amb la mirada posada en l’atenció educativa a la diversi-
tat i, especialment, a l’alumnat nouvingut. Per això sembla imprescindible que no 
només es doti el professorat de secundària de la competència per treballar en equip, 
sinó també per impulsar personalment i col·lectivament aquest tipus d’organització 
de centre que, més enllà de la disposició de caràcter burocràtic, té la funció de revisar 
i planificar tota l’activitat del centre (organització del professorat, de l’alumnat, dels 
recursos) per adaptar-la i optimitzar-la amb vista a atendre les necessitats educatives 
de l’alumnat. Les aportacions del professorat apunten als coneixements i dominis 
següents per desenvolupar l’àrea competencial d’impulsar aspectes organitzatius de 
centre que prioritzin l’atenció a la diversitat:

•  Organitzar l’agrupament de l’alumnat per fer possible atendre la diversitat. La 
condició de distribuir l’alumnat en grups base de trenta, agrupant-los per 
edat, no és contradictòria amb el fet que, en aquest grup base, pugui establir-
s’hi criteris pedagògics de funcionament que respectin i fomentin la pertinen-
ça a un grup d’alumnes i, d’altra banda, fomentin la proximitat i la interacció 
en subgrups més reduïts que el grup base. Per això es proposa que s’organitzi 
l’alumnat en grups d’aula menys nombrosos o fer agrupaments flexibles (pe-
tits grups), amb la doble condició que no s’organitzin amb un únic criteri de 
rendiment ni esdevinguin agrupaments permanents. 

•  Organitzar el treball col·laboratiu del professorat en equips orientats a reflexio-
nar, planificar i vetllar per l’atenció educativa a la diversitat. Aquests equips 
(que són permanents, formalitzats i amb autonomia) tenen com a referent, 
d’una banda, l’alumnat i, de l’altra, l’àrea de coneixement. 

Els equips que tenen l’alumnat com a nucli per prendre decisions de millora d’aten-
ció a la diversitat solen anomenar-se equip docent o equip educatiu. La seva funció és 
analitzar el procés d’aprenentatge, revisar les necessitats educatives i coordinar les ac-
cions metodològiques, d’adequació curricular, d’agrupament d’alumnes, etc. El seu 
grau d’autonomia els permet prendre decisions organitzatives sobre els espais, els 
temps i les dotacions corresponents al conjunt d’alumnes que estan al seu càrrec.

Els equips que tenen l’àrea temàtica o de coneixement com a nucli per prendre 
decisions de millora per a l’atenció a la diversitat s’anomenen departaments. La seva 
funció és analitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, actualitzar els conei-
xements en la seva àrea i elaborar propostes metodològiques, d’adequació curricu-
lar, de selecció i organització de continguts, de plans i processos, etc.

•  Optimitzar equipaments i horaris. Valorar el coneixement i l’aplicació de la 
revisió i optimització dels equipaments humans, de material, de temps i d’es-
pai per atendre la diversitat és poc corrent. Malgrat això, és una condició fo-
namental que sovint s’argüeix, senzillament, com a condició limitant i no com 
a problemàtica a resoldre. 
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e) Fomentar la presa de posició institucional

Educar en l’atenció a la diversitat no és fàcil. Per aquest motiu, per la seva complexi-
tat extrema, cal que el professorat no sols «conegui» els projectes de centre, sinó 
que tingui la capacitat de revisar-los, de contribuir-hi positivament i, especialment, 
de fomentar la presa de decisions institucionals en favor de la diversitat. El col·lectiu 
informant de la recerca fa escasses aportacions en aquest sentit i, tanmateix, és un 
valor fonamental que el professorat pugui ser competent per formular, negociar i 
fomentar apostes decidides en favor de l’atenció educativa a la diversitat, ja sigui des 
del Projecte Educatiu del Centre (PEC), des del Projecte Curricular de Centre (PCC) o 
per altres vies comunes de consens. Cal que aquesta presa de decisió es plasmi en 
forma de concepcions sobre diversitat, inclusió, formació del professorat..., ja que, 
d’acord amb Canals, «l’eficàcia de la nostra actuació col·lectiva no depèn tant de la 
quantitat de les accions, com de la unanimitat activa i la coherència de tots els mem-
bres de la comunitat educativa».

El docent de secundària ha d’estar preparat per participar, en primera persona, 
en l’elaboració i la presa de decisions des del PEC, i per incentivar i fomentar el debat 
i l’assumpció de criteris compartits o principis d’actuació, per atendre la diversitat en 
aquest i altres projectes de centre que necessiten la col·laboració de tot el profes-
sorat. 

f) Cooperar amb l’entorn educatiu i social

Tot i ubicar aquest àmbit competencial en darrer lloc, entenent que aquesta acció 
educativa és la més allunyada del nucli relacional de l’aula, potser caldria situar-la en 
primer lloc perquè, tal com diu Canals, cal «revitalitzar la funció social de l’aprenen-
tatge». Certament, des de l’educació obligatòria, cada dia s’és més conscient que «la 
incorporació i la integració de l’alumnat nouvingut no és una cosa exclusiva dels cen-
tres. La nostra funció i l’abast de la nostra tasca tenen un límit. La integració dels 
nouvinguts afecta tota la societat i és responsabilitat de totes les institucions». Així 
doncs, el professorat de secundària hauria de ser competent per conèixer, cercar i 
usar òptimament, en favor de l’atenció educativa de l’alumnat nouvingut, totes les 
possibilitats que ofereix l’entorn, sigui aquest educatiu, social, cultural o laboral, per-
què «l’entorn social és decisiu per a l’eficàcia de la nostra acció (tant d’autòctons 
com de nouvinguts). Si no ens plantegem incorporar aquesta dimensió limitarem els 
nostres resultats».5

Concretament, les aportacions recollides en la recerca fan referència a cooperar 
amb les famílies o nuclis familiars, no només en una via unidireccional, sinó també 
en una direcció interactiva, establint la intensitat/eficàcia i la sistemàtica/fluïdesa de 

5. Canals, 2004.
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la relació, i cooperar/coordinar-se amb l’entorn social i cultural, fent d’aquesta rela-
ció un espai d’intercanvi i col·laboració amb altres serveis públics educatius, amb 
l’entorn social i cultural i amb l’entorn productiu i laboral, no només per enriquir-se 
mútuament amb pràctiques i interessos comuns, sinó també per atendre les necessi-
tats educatives amb vista a la inserció en el món laboral.

Pel que fa a l’administració educativa, aquesta cooperació cal que sigui bidireccio- 
nal, en el sentit de compartir programes específics per a alumnat nouvingut i, per 
extensió, per a alumnat amb necessitats educatives especials; establir línies políti-
ques fermes per atendre’ls i crear centres específics, si cal. 

 4.2. Tres constatacions transversals en la pràctica

En les paraules del professorat de secundària participant en la recerca s’hi observen 
també tres grans temàtiques o principis generals, a més del conjunt de sabers o do-
minis de les competències esmentades en l’apartat anterior. Aquests principis gene-
rals no són pròpiament sabers, sinó criteris d’opinió i actuació que emergeixen amb 
tossuderia, perquè són esmentats repetidament i, implícitament o explícitament, im-
pregnen els discursos del professorat. De manera molt genèrica i sintètica, aquests 
principis es poden formular així:

•  Les estratègies i mecanismes d’atenció a nouvinguts són generals, són neces-
sàries i afecten tot l’alumnat i no només els estudiants de nova incorporació. 
En definitiva, es tracta d’assumir (en algun grau) els principis de l’educació 
comprensiva, de la inclusió educativa i de l’atenció a la diversitat. Una profes-
sora ho expressa amb aquestes paraules: «Cal integrar els pares, perquè se 
sentin part de la comunitat educativa. Però no cal que siguin d’una altra cultu-
ra, perquè amb els pares d’aquí passa el mateix».6

•  La formació inicial i permanent del professorat és una via indiscutible d’avenç 
i de millora, de la qual se’n reconeix el valor i en la qual es dipositen moltes 
expectatives. Un participant en la recerca ho expressa així: «Fa falta una for-
mació molt intensa perquè el professorat pugui arribar a fer aquestes coses, 
perquè no sabem com començar [...]».

•  La necessitat de tota una tribu per educar un adolescent. La veu del professorat 
reconeix la necessitat que hi hagi una resposta integral de la comunitat on, tot i 
haver-hi possibilitat d’intervenció de diversos agents, es treballi conjuntament 
per a una major qualitat formativa. En aquesta línia, el professorat reconeix es-
pecialment la necessitat de l’establiment de xarxes de suport entre els alumnes, 
que ja comencin a funcionar solidàriament a l’aula; la cooperació i coordinació 
amb la família; la coordinació i el treball en xarxa entre els diversos agents edu-

6. La cursiva és de les autores.
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catius i socioeducatius del context, que permeti la definició d’un projecte comú, 
un espai d’intercanvi que procuri una resposta integrada i comunitària a les ne-
cessitats educatives dels adolescents. Una de les moltes veus que expressa 
aquest criteri ho fa d’aquesta manera: «El que fem és fomentar el company 
tutor, que acompanya, i cada grup s’ho ha anat organitzant [...]».

5.   Implicacions en forma de criteris per a la formació del 
professorat de secundària obligatòria

Una vegada identificats els coneixements necessaris per a la pràctica diària del pro-
fessorat de secundària obligatòria, a manera de conclusions creiem important deta-
llar els criteris que s’haurien de tenir en compte per a la formació inicial i permanent 
del professorat. Aquests criteris recullen preocupacions, punts de vista, suggeri-
ments i experiències comentats pel mateix professorat, en els grups de discussió i en 
les entrevistes. 

 5.1. Formació inicial del professorat

Fins ara, la formació inicial del professorat de secundària no ha previst continguts 
sobre educació intercultural, ni sobre aspectes curriculars, metodològics i organitza-
tius que cal tenir en compte per afrontar la intervenció educativa relativa a la incor-
poració d’alumnat immigrant. Tanmateix, l’entrada en vigor dels títols oficials que 
habilitaran per poder exercir com a docent en l’educació secundària obligatòria, bat-
xillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes s’albira com una possibilitat 
de repensar aquesta formació inicial i adaptar-la de manera més ajustada a la realitat 
educativa. 

En el període en què es va realitzar la recerca que aquí presentem, aquesta opor-
tunitat d’ajustament entre la formació inicial i la pràctica real als IES es trobava en 
procés de desenvolupament, però en l’ordre que regula els nous títols7 ja s’hi recull 
la necessitat de desenvolupar competències relatives al disseny i desenvolupament 
d’espais d’aprenentatge atenent a l’equitat, els valors, el respecte dels drets humans; 
competències que promoguin en l’alumnat la capacitat d’aprendre per si mateix i 
amb altres; competències per desenvolupar en els estudiants la confiança i l’autono-
mia, com també per generar processos d’interacció i comunicació i fomentar l’apre-
nentatge i la convivència a l’aula. A part, es preveu la necessitat de dominar contin-

7. «Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de les professions de professor 
d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.» 
Butlletí Oficial de l’Estat (29 de desembre de 2007), núm. 312, 53.751-55.753.
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guts que en la formació inicial actual ja es tenen en compte: coneixements propis de 
l’especialitat, aprendre a planificar, a desenvolupar i a avaluar processos d’ensenya-
ment-aprenentatge, etc.

A partir dels principis generals que es plantegen per a la nova formació inicial del 
professorat de secundària, aportacions com les d’aquesta recerca haurien d’ajudar a 
dissenyar i concretar plans de formació. Alguns dels criteris que poden servir d’orien-
tació són els següents: 

•  Organitzar el pla de formació inicial del professorat de secundària entorn de 
les competències necessàries per a l’anàlisi, la planificació, l’acció i la transfor-
mació educativa i el desenvolupament professional. Hi ha una sensació molt 
estesa que «encara hi ha universitats que fan el que feien el segle passat, i hi 
ha coses que són fantàstiques, però el que no pot ser és que els futurs profes-
sors estiguin asseguts prenent apunts! Per favor!» (grup de discussió GD).

  Cal que en el pla de formació es relacionin les necessitats que teòricament té 
el professorat amb la pràctica educativa, tenint present que aquesta es pro- 
dueix en entorns diversos, sovint amb la incorporació a les aules d’alumnat 
nouvingut.

•  Per tal d’assolir una bona articulació entre teoria i pràctica en la formació ini-
cial, caldria establir un treball conjunt entre universitat i centres de secundà-
ria, acordant responsabilitats, continguts i funcions de manera que es desen-
volupés una acció ben coordinada. Aquesta coordinació és important perquè 
la gran majoria de professorat participant en la recerca evidencia la separació 
i la falta d’articulació entre la teoria i la pràctica. Com assenyala Perrenoud,8 
s’ha de combatre aquesta dicotomia i optar per una formació pràctica teòrica, 
reflexiva i crítica a la vegada. Per aquest autor, el professorat té la necessitat 
de participar en activitats de formació i també de recerca, però d’una manera 
activa, relacionant teoria i pràctica i sense perdre de vista els requeriments de 
la seva feina diària.

•  El professorat en formació necessita disposar de temps i d’espai per poder 
mobilitzar i integrar sabers, exercitant una transposició didàctica que s’ha de 
fonamentar en l’anàlisi de les pràctiques i de les seves transformacions. 

  Posar a la pràctica o mobilitzar els sabers requereix preveure estades tutoritza-
des i mentoritzades als centres educatius, més primerenques, més dilatades, 
més articulades i menys formals que les que actualment es denominen «pràc-
ticum», perquè, en opinió d’un informant, cal «mastegar-ho, mastegar-ho, 
allargar les pràctiques del CAP, que jo estigui allà, in situ, que ho vegi» (grup 
de discussió GA).

  D’altra banda, cal integrar els diversos coneixements, teòrics i pràctics, en una 
visió global del fet educatiu; i el docent en formació necessita fer-ho acompa-

8. Op. cit.: 512.
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nyat. Els seminaris d’aprenents, les reflexions sobre les situacions viscudes, la 
vivència de la pràctica educativa amb alumnat nouvingut, etc. aporten gran 
riquesa a la formació inicial.

•  Els coneixements estan, tradicionalment, parcel·lats en el currículum. Sembla 
que s’espera que sigui el mateix professor en formació inicial qui sàpiga (qua-
si miraculosament) fer la relació entre les diverses aportacions que rep. Altra-
ment, cal incentivar que el professor pugui vincular i relacionar, en la pràctica 
educativa, conceptes i experiències que no són d’una matèria concreta i que, 
tanmateix, formen part de la vida a l’IES. A títol d’exemple, es considera 
transversal aprendre a «compartir neguits, problemes, pensar i veure com es 
pot resoldre amb l’ajuda de tots... i això repercutirà en els centres, perquè les 
reunions de departament, els equips docents, no sabem funcionar» (entrevis-
ta F). 

•  Per afavorir aquesta formació competencial que estem comentant, serà ne-
cessari que els formadors dels futurs docents seleccionin estratègies didàcti-
ques que ajudin a l’elaboració de coneixements a partir de situacions pròpies 
de la pràctica professional: anàlisi de casos diferents, visites a centres diversos, 
simulacions, resolució de problemes, comprovació d’hipòtesis, etc. Perquè, 
tal com diu Perrenoud,9 i tal com es veu en exemples comentats pel mateix 
professorat, la reflexió teoricopràctica sobre l’atenció educativa a alumnat 
d’altres països i cultures permet al docent aprendre en gran mesura. En l’en-
trevista C, per exemple, s’apunta que «el professorat que s’està formant esta-
ria bé que pogués anar una bona temporada a centres diferents, amb tutors 
diferents, la qual cosa el permetria conèixer tipologies diferents. Aquest apre-
nentatge seria el que realment l’ajudaria a enfrontar-se amb la realitat».

 5.2. Formació permanent del professorat

Són nombrosos les entitats i els estudis que destaquen la importància de la formació 
del professorat en actiu, a fi de donar resposta a les necessitats reals dels centres, 
que canvien tan ràpidament com ho fa la societat (cosa que es palesa en el cas de 
l’alumnat nouvingut).

Nogensmenys, el professorat que ha participat en la present recerca ha expres-
sat, d’una banda, que valora altament les activitats de formació permanent i, d’una 
altra, que la major expectativa d’avenç i de millora amb vista a atendre educativa-
ment l’alumnat nouvingut rau, precisament, en les activitats de formació adreçades 
al professorat en actiu.

Una condició general que haurien de tenir les activitats de formació permanent 
és el fet que s’hi accedeixi de manera voluntària per l’interès de resoldre problemes 

9. Op. cit.: 511.
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de la professió i que, en la seva organització, s’avinguin a la disponibilitat dels do-
cents. Aquesta condició, expressada sovint en la recollida de dades, ja es troba for-
mulada per diversos autors, que registren casos i experiències en els quals les activi-
tats de desenvolupament professional i d’aplicació de millores a l’aula han fracassat 
precisament perquè s’han intentat implementar mitjançant models que violen condi-
cions clau per a l’aprenentatge del professorat. A més d’aquesta condició general, el 
professorat participant en la nostra recerca apunta cinc criteris per planificar la seva 
formació permanent:

•  El docent en actiu vol aprendre per sentir-se competent. El professorat de 
secundària, com ha quedat palès en algunes de les seves aportacions, no 
«se sent segur», i fins i tot «té por» d’implementar algunes innovacions 
d’aula que coneix amb més o menys profunditat. Per això expressa diverses 
necessitats de formació que tenen relació, essencialment, amb el fet de mi-
llorar la pràctica de la «seva» aula. A títol d’exemple, vegem quatre de les 
aportacions:

  «Una formació pel que fa a recursos i material, a part de la que ja fa permanentment 
en cursos i seminaris.» (entrevista A.)

  «Cal formació urgentíssima en intel·ligències múltiples i grups cooperatius.» (grup de 
discussió GB.)

  «Necessitat de formació en els interessos dels alumnes» (grup de discussió GD).
  «Es necessitaria una formació més didàctica.» (entrevista E.)

  Les necessitats de formació expressades són importants per atendre tot 
l’alumnat, i només en el cas del coneixement d’idiomes és prioritàriament per 
a l’alumnat nouvingut. Així, una professora apunta: «El docent hauria de tenir 
nocions d’algunes paraules en àrab, en xinès» (grup de discussió GA).

  La modalitat formativa que més s’ajusta a aquesta aproximació a l’aula és un 
assessorament que acompanyi l’aportació de continguts teòrics amb el temps 
necessari per a la tasca de reflexió, de replantejament, d’anàlisi de models 
previs, de diferències contextuals, etc.

•  El professorat troba satisfacció a aprendre entre col·legues. Les modalitats 
formatives que responen a aquesta prioritat del professorat són diverses: 
amics crítics, seminaris, grups de treball, jornades d’intercanvi d’experiències, 
xarxes telemàtiques i mixtes... Es tracta d’una manera de formar-se que reu-
neix, com a mínim, dues condicions interessants per al professorat: els acords 
sobre aspectes organitzatius de la formació són relativament fàcils, i els conei-
xements personals dels participants són propers. A títol d’exemple, dues 
aportacions en aquest sentit:

  «Molt útil i enriquidor és l’intercanvi d’experiències amb altres docents» (entrevista B).
  «És necessari tenir temps per conèixer altres experiències que funcionin.» (grup de 

discussió GA.)
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•  Hi ha necessitats formatives que cal cobrir-les aprenent dels experts. Malgrat 
la falta de prestigi general que s’atorga a la formació «experta», es valora 
positivament aquesta formació sempre que hi hagi possibilitat de comunica-
ció com més interactiva millor. La modalitat formativa és diversa: cursos, col-
loquis, debats, tallers, taules rodones, etc. Altrament, els professores rebut-
gen aprendre dels experts si «la formació realitzada és predominantment 
teòrica» (entrevista F), però reconeixen la vàlua de les aportacions en forma 
de referents teòrics i innovació educativa, que solen adquirir-se per aquesta 
via formativa, com en aquestes dues intervencions:

  «Conferència [...] en el cas que t’aporti molta informació que després puguis aplicar [i 
en tot els casos] és millor que hi hagi un intercanvi.» (entrevista B.)

  «Necessitem molta informació per fer bé la nostra feina.» (grup de discussió GC.)

•  El professorat se sent motivat transferint els coneixements cap a la transfor-
mació de la seva pràctica docent. El professorat que transfereix pren el prota-
gonisme de l’acció educativa: subjectiva, transforma i adapta els coneixe-
ments adquirits de manera que, en algun moment indeterminat del procés de 
transferència, els coneixements i la transformació inherent passen a ser pro-
pis. Una informant ho expressa així: «Quan vaig començar, vaig fer formació 
de català per adults, per ensenyar a aquests nouvinguts quan encara havien de 
posar aula d’acollida, i anaves a Rosa Sensat, i feies els cursos, i s’aplicava a 
l’escola oficial, que tenien molts recursos. Tots aquests recursos els aplicava 
també a l’aula» (entrevista C).
Tot i que hi ha gran quantitat d’experiències de transferència individual, la 
modalitat formativa que més s’adapta als principis expressats és la realització 
de projectes d’innovació docent.

•  Els i les docents desitgen avançar cap a una real formació al centre. La fona-
mentació d’aquest darrer criteri es basa, en gran part, en formulacions de 
desitjos per part del professorat, més que en constatacions de vivències o ex-
periències; així, el professorat usa molt més el mode condicional del verb (po-
dríem, estaria bé, seria bo...) en referir-se a la formació de centre. Aquesta 
apreciació ens fa pensar que poques de les veus participants han viscut real-
ment aquesta situació formativa, tot i que sí que hi ha fet acostaments a partir 
de microexperiències de col·laboració professional. A títol il·lustratiu, dues 
aportacions en aquest sentit:

  «Si a partir del centre veiessis que es necessita un curs o assessorament, demana-ho.» 
(entrevista D.)

  «Jo crec més en el recurs de les trobades, que podrien començar al mateix centre» 
(grup de discussió. GA.)
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6.   A manera de síntesi

De la investigació realitzada, es deriva que cal que el professorat d’ESO tingui els co-
neixements necessaris per resoldre de manera pertinent (integrant i mobilitzant di-
versitat de sabers) les situacions educatives següents:

1. Gestionar didàcticament una aula diversa.
2. Incorporar suport intern i extern a l’aula.
3. Adequar el currículum.
4. Impulsar aspectes organitzatius de centre.
5. Fomentar la presa de posició institucional.
6. Cooperar amb l’entorn educatiu i social.

Entre els coneixements esmentats, només dos (i parcialment) són específicament 
i/o prioritàriament d’aplicació a l’atenció educativa a l’alumnat nouvingut, sent en 
tots els casos coneixements que formen part d’una competència més àmplia, d’apli-
cació general a l’atenció a la diversitat. Amb això es vol dir que el desenvolupament 
de les competències esmentades no són exclusives per a l’atenció a l’alumnat nou-
vingut, sinó que conformen parcialment el perfil competencial desitjable en el pro-
fessorat de secundària obligatòria.

La formació (permanent i contínua) s’hauria d’ajustar a unes necessitats de co-
neixement del professorat específiques per atendre educativament l’alumnat nou-
vingut? Les aportacions dels docents participants en la recerca en aquest sentit són 
nul·les: el professorat no fa referència a una formació docent específica i, només en 
el cas de la necessitat de dominar idiomes o, com a mínim, alguna paraula d’aquests 
idiomes, la seva aportació se centra en l’atenció als nouvinguts. Tanmateix, de la re-
cerca sí que se’n deriva la necessitat peremptòria de revisar els plans de formació i, 
també, alguns criteris que haurien de preveure tant els plans de formació inicial com 
permanent del professorat de secundària per esdevenir competent en l’atenció a la 
diversitat de l’alumnat en general.
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Resumen

Los centros educativos son instituciones sobre las que recaen múltiples demandas de 
la sociedad, a las cuales no siempre pueden responder adecuadamente. En los últi-
mos años, la llegada de un número importante de alumnado recién llegado ha su-
puesto un nuevo reto para el profesorado y para las dinámicas de trabajo del aula a la 
cual se incorporan los chicos y las chicas venidos de fuera, después de pasar un tiem-
po en las aulas de acogida. En este artículo nos interesa mostrar la opinión de los 
profesionales de la educación secundaria sobre los éxitos, las dudas y las incertidum-
bres educativas que les plantea en su práctica la atención al alumnado recién llega-
do, y el tipo de necesidades de formación que se derivan de ello para la formación 
inicial y permanente del profesorado. La proximidad de sus palabras a la realidad nos 
acerca a una mayor comprensión de aquello que realmente ocurre en las aulas y en 
los centros; y este conocimiento tendría que ser una fuente inestimable para el di-
seño de los planes de formación para docentes.

Palabras clave: formación del profesorado, alumnos recién llegados, educación se-
cundaria obligatoria.

Abstract

The educational centers are institutions that receive multiple demands of the society, 
which they cannot always reply suitably. In the last years, the arrival of an important 
number of newcomer students has supposed a new challenge for the teaching staff 
and for the dynamics of work of the classroom that incorporates newcomer stu-
dents, after spending a time in the classrooms of reception. In this article we are in-
terested showing the opinion of the professionals of the secondary education about 
the successes, the doubts and the educational uncertainties that brings up in their 
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practice the attention to the newcomer students, and the type of needs of training 
for the initial and permanent training of the teaching staff. The proximity of their 
words to the reality brings us to a greater understanding of what really happens in 
the classrooms and in the centres; and this knowledge should be an inestimable 
source for the design of the plans of training for teachers. 

Key words: training of the teaching staff, newcomer students, secondary education.

Résumé

Les centres éducatifs sont des institutions sur lesquelles retombent de multiples de-
mandes de la société. Or, ils ne sont pas toujours en mesure de répondre de manière 
adéquate. Au cours de ces dernières années, en effet, l’arrivée d’un nombre impor-
tant d’élèves immigré(e)s a représenté un nouveau défi pour les enseignants ; c’est 
aussi un nouvel élément à prendre en compte dans les dynamiques de travail de la 
classe à laquelle ils s’incorporent après avoir passé un certain temps dans une classe 
d’accueil. Cet article nous permet de présenter l’opinion des professionnels de l’en-
seignement secondaire quant aux succès, aux doutes et aux incertitudes éducatives 
que leur pose dans leur pratique l’attention aux élèves nouveau-venus, ainsi que le 
type de besoins qui en découle pour la formation initiale et la formation permanente 
des enseignants. La proximité de leurs mots avec la réalité nous permet une plus 
grande compréhension de ce qui se passe réellement dans les salles de classe et dans 
les centres éducatifs ; et cette connaissance devrait être une source inestimable pour 
la conception des plans de formation des enseignants.

Mots-clé: formation des enseignants, élèves immigré(e)s, enseignement secondaire 
obligatoire.




