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RESUM
El present Treball de Fi de Grau (TFG) pretén ser una exposició de les evidències que recolzen els plans
d’immersió lingüística com a projectes afavoridors de la superació de les dificultats lingüístiques i culturals que
presenten els alumnes d’incorporació tardana a les Illes Balears des del marc de l’educació inclusiva. Per aquest
motiu, aquest TFG té com objectiu exposar l’evolució de l’educació inclusiva des dels seus inicis i les
referències de l’alumnat d’incorporació tardana des dels diferents currículums educatius que han tingut lloc.
D’altra banda, s’exposen també diferents claus i projectes que es desenvolupen a les Illes Balears en matèria
d’immersió lingüística, així com les discussions i conclusions extretes de la realització de la recerca i síntesi.
Paraules clau: adquisició del llenguatge, aprenentatge lingüístic, educació inclusiva, NESE, immersió lingüística,
incorporació tardana.

RESUMEN
El siguiente Trabajo de Fin de Grado (TFG) pretende ser una exposición de las evidencias que sustentan
los planes de inmersión lingüística como proyectos favorecedores para la superación de dificultades lingüísticas
y culturales que presentan los alumnos de incorporación tardía en las Islas Baleares en el marco de la educación
inclusiva. Por ello, este TFG tiene como objetivo exponer la evolución de la educación inclusiva des de sus
inicios y las referencias del alumnado de incorporación tardía des de los diferentes currículos educativos que han
tenido lugar. Por otro lado, se expondrán también diferentes claves y proyectos que se llevan a cabo en las Islas
Baleares en relación a la inmersión lingüística, así como las discusiones y conclusiones derivadas de la
realización de la búsqueda y síntesis.
Palabras clave: adquisición del lenguaje, aprendizaje lingüístico, educación inclusiva, NESE, inmersión
lingüística, incorporación tardía.

ABSTRACT
The following end-of-degree project aims to be an exposition of the evidences that sustain the linguistic
immersion plans as favoring projects for the overcoming of linguistic and cultural difficulties presented by the
students that arrive late to the educational system in the Balearic Islands within the framework of inclusive
education. For this reason, this end-of-degree project aims to expose the evolution of inclusive education from its
beginnings and the references of late incorporation students from the different educational curricula that have
taken place. On the other hand, different keys and projects that are carried out in the Balearic Islands in relation
to linguistic immersion, as well as the discussions and conclusions derived from the carrying out of the search
and synthesis, will also be presented.
Keywords: language acquisition, linguistic learning, inclusive education, specific educational needs, linguistic
immersion, late arriving to the educational system.
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ.
Diferents motius són els que fomenten a la realització del present Treball de Fi de
Grau (TFG). Fins i tot, des de la tria del bloc temàtic per a la confecció d’aquest, ja es tenia
un únic objectiu fixat: la llengua; i una idea clara cap a on enfocar-ho: la immersió lingüística
en alumnat d’origen estranger i de llengua materna diferent al català. Això, no només va
facilitar la tria dels mòduls temàtics, sinó que també va acotar i especificar el tema
d’enfocament.
La realització de les dues especialitats relacionades tant amb les Necessitats
Específiques de Suport Educatiu (NESE), com amb l’Audició i el Llenguatge (AL),
afavoreixen l’interès cap a aquesta branca. A més a més, la realització i vivència de les
pràctiques de Suport Educatiu (SE) crearen un entorn que propicià encara més la curiositat
cap al món de l’alumnat nouvingut, d’incorporació tardana (IT) i la immersió lingüística.
Conjuntament a aquestes experiències, es sumava la necessitat de trobar eines,
estratègies i altres línies d’actuació front a l’ajut en l’aprenentatge de la llengua catalana amb
alumnes que no coneixien aquesta. I és que amb la realització de diferents suports
extraescolars realitzats, m’he vist en diverses situacions on la diversitat d’estratègies portades
a terme amb diferents alumnes no mostraven una regularitat clara; com si no existís res que
conformés marc didàctic i pedagògic per a aquest tipus d’alumnat amb NESE tan
específiques.
Per tant, aquestes vivències m’han fet sorgir una sèrie de dubtes que també donen peu
a la realització d’aquesta recerca; al fet de plantejar-me si existeix un consens sobre allò que
han d’aprendre els alumnes que es troben en immersió lingüística, com, en quant de temps; si
és conscient el professorat que desenvolupa aquestes sessions de les competències o fites que
s’han d’assolir i com ho fan per arribar-hi.
D’altra banda, i en referència a la necessitat del consens en matèria d’immersió
lingüística, cal esmentar el percentatge de persones estrangeres que resideixen a les Illes
Balears: el 23.5%, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE, 2017); i que, tot i haver
minvat en els darrers anys, segueix tenint com a resultat un nombre d’alumnat de parla no
catalana, i d’incorporació tardana al currículum espanyol, que acudeixen a les aules de
Balears cada cop major.
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Tot això, i encara que sabem que la diversitat cultural aporta una gran riquesa de
coneixement i valors a les aules (Prieto, R., 2011), es tradueix en un ús molt pobre del català
com a llengua de comunicació entre els infants; sobretot per què l’ús d’aquesta llengua minva
en relacions entre iguals, tot i essent la llengua vehicular de les institucions escolars (Vila i
Moreno, F. X., 2004).
Així doncs, sabent que en el futur docent existirà la necessitat de fer front a la
immersió lingüística de la llengua catalana en alumnes de procedència diversa, i que
existeixen un gran nombre de lectures sobre les aportacions del currículum educatiu en
referència a aquest alumnat, es crea l’objectiu principal d’aquest TFG: conèixer les principals
característiques que regeixen l’àmbit de la incorporació tardana en els centres educatius de les
Illes Balears. Per a tal cosa, es pretén la realització d’una recerca i revisió bibliogràfica que
permetin comprendre l’estat de la qüestió esmentada.
D’aquesta manera, l’estructura d’aquest TFG seguirà un recorregut pel qual
s’exposaran en primer lloc, i tot seguit de la introducció, la metodologia que s’emprarà per a
l’elaboració del mateix.
Seguidament, continuarà definint els conceptes clau que conformen els eixos teòrics
d’aquest treball en el següent ordre: educació inclusiva, incorporació tardana i immersió
lingüística; ja que es pretén focalitzar el tema anant d’allò més general, a allò més específic.
Un cop coneguts els conceptes, es passarà a conèixer el recorregut històric i l’evolució de la
educació inclusiva fins arribar a parlar de les actuals NESE. Per tal d’assabentar-nos sobre el
moment en què es començà a parlar d’alumnat estranger a les aules des dels currículums
educatius, es tractarà d’exposar perquè de l’alumnat d’IT s’inclou dins el grup d’alumnat amb
NESE i, per tant, la necessitat actual de tenir-lo present de manera curricular i legislativa
mitjançant els plans d’acollida dels centres educatius. Un cop establert això, s’exposarà la
immersió lingüística com a procés de superació d’entrebancs que es pot trobar l’alumnat d’IT.
Dit tot això, i coneixent l’evolució de cada eix i la relació dels tres, es pretén fer una
explicació sobre la situació actual de l’alumnat d’incorporació tardana a les Illes Balears i
com es porta a terme la immersió lingüística a les aules; tot des d’una vessant inclusiva.
Sabent que poden sorgir discrepàncies entre autors i teoria – realitat, a continuació es
realitzarà un apartat de discussions amb el que es pretén comprendre més enllà de la situació
actual; és a dir, el perquè d’aquesta situació.
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Per últim, donades les necessitats d’atendre a l’alumnat de parla no catalana a les
nostres aules i havent conegut les evolucions, teories i discrepàncies; l’exposició de les
conclusions pròpies posarà punt i final a l’elaboració d’aquest TFG.
Amb tot això, els objectius que es plantegen amb la realització d’aquest TFG , i
atenent-nos a l’àrea de les necessitats educatives, en centren en conèixer les principals
característiques que regeixen l’àmbit de la incorporació tardana en els centres educatius de les
Illes Balears. Per això, però, caldrà fer una revisió de com ha estat el procés i evolució
d’aquest aspecte fins aleshores.
Així doncs, i per tal se seguir una seqüència lògica, els objectius s’iniciaran en el fet
d’observar i comprendre l’evolució de l’atenció a l’alumnat amb NESE al sistema educatiu.
Dintre d’aquesta mateixa línia temàtica, s’inclouran altres objectius com saber el recorregut
que ha realitzat l’educació inclusiva fins a l’actualitat, i, a més a més, relacionar l’educació
inclusiva amb l’alumnat amb NESE als centres educatius.
Seguidament, es pretén aprofundir el coneixement sobre l’alumnat amb NESE.
Adjuntament amb aquest nou objectiu, es planteja la necessitat d’exposar les diferents
dificultats i característiques d’alumnat que s’inclouen dins del grup d’alumnat amb NESE. Per
tant, intrínsecament, serà necessari identificar l’alumnat IT com a part d’aquesta juxtaposició
de NESE.
De manera anàloga, es portarà a terme el fet de conèixer els principals trets
característics de l’alumnat d’IT. Amb això, es tractarà de definir a grans trets les qualitats
d’aquest alumnat i identificar les principals dificultats a les quals poden enfrontar-se durant
els inicis de l’escolarització en aquest nou país. D’igual forma, es pretén també comprendre i
exposar la necessitat de portar a terme un programa d’immersió lingüística per tal de superar
dits entrebancs i, alhora, millorar l’aprenentatge de l’alumnat IT; ja que en les institucions
escolars la llengua vehicular d’aprenentatge és, segons el currículum educatiu de les Illes
Balears, el català (RDL 32/2014, de 19 de juliol de 2014). En aquest sentit, serà important
també conèixer com es produeix l’aprenentatge d’una llengua i cultura diferents a les
maternes i les dificultats que poden desencadenar aquests canvis en un nou país de residència.
De manera sintetitzada, els objectius tant generals, com específics, plantejats amb
l’elaboració del present Treball de Fi de Grau són (veure Taula 1):
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Taula 1. Síntesis dels objectius. Elaboració pròpia.
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2. METODOLOGIA EMPRADA.
La normativa reguladora dels Treballs de Fi de Grau nombra diferents modalitats
d’aquest, entre els que s’inclouen projectes d’innovació, experimentals, de confecció
d’instruments educatius o de revisió bibliogràfica, entre d’altres. En aquest cas, s’ha optat per
la realització d’un treball d’anàlisi i revisió d’estudis previs en matèria d’alumnat d’IT per tal
de concloure amb l’actualitat de la temàtica.
La metodologia d’elaboració del present TFG té dues vessants íntimament lligades: en
primer lloc, la recerca d’informació relacionada amb l’educació inclusiva, l’alumnat d’IT i la
immersió lingüística. I, d’altra banda, la revisió i relació de la bibliografia trobada sobre
aquests eixos per tal d’arribar a diverses discussions sobre l’estat actual de la relació dels
mateixos.
Es tracta així, d’un TFG de revisió bibliogràfica que pretén plasmar l’estat actual del
tractament de l’alumnat d’incorporació tardana a les aules des de les vessants tant inclusiva,
com lingüística; essent aquesta última la que exposa l’aprenentatge i adquisició del català amb
aquests infants. És, així, una “síntesi [...] que s’elabora a partir de la revisió de les principals
aportacions existents fins aquell moment” (GEC, s.d.).
La realització d’aquest tipus de TFG compta amb una metodologia molt concreta.
Aquesta, s’iniciava amb una introducció i justificació del tema escollit, argumentant la
rellevància que té la temàtica exposada; en el nostre cas, la importància de la immersió
lingüística de l’alumnat d’IT per a facilitar el procés d’ensenyament – aprenentatge en el nou
context on es troben.
Per a tal cosa, era necessari descompondre l’objectiu plantejat inicialment en altres de
més específics per a què, a l’hora de recopilar bibliografia, existissin més paraules clau que
arribessin a la major varietat d’articles, tesis i altres referències relacionades. Això, però,
sense perdre en cap moment els tres pilars que sustentaven aquest treball que, com ja hem
esmentat, són l’educació inclusiva, l’alumnat d’incorporació tardana i la immersió lingüística.
Seguidament, arribava el moment de realitzar la recerca bibliogràfica, iniciada als
cercadors en xarxa i a la Internet. És per això que va ser molt adient haver realitzat
prèviament un recull de mots clau que permetin una recerca àmplia i acurada en relació als
eixos teòrics exposats. No obstant això, també es va realitzar un aprofundiment de la recerca
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emprant els mateixos mots en altres llengües com l’anglès, ja que d’aquesta manera
aconseguírem ampliar la investigació a altres fonts i en altres contextos.
En el nostre cas, la recerca bibliogràfica va ser realitzada gairebé en quatre blocs. El
primer, la recerca de les lleis educatives espanyoles existents des de la Llei Moyano fins
l’actualitat; ja que es pretenia aconseguir l’inici exacte, a nivell curricular, dels tres eixos
següents: sobre l’evolució de l’educació inclusiva, sobre l’alumnat d’incorporació tardana i,
finalment, sobre l’immersió lingüística.
Arribats a aquest punt, però, va ser crucial tenir en compte la quantitat de cercadors i
d’informació que hi ha en xarxa. Per tant, la recerca es va fer en bases de dades d’alt impacte i
d’altres amb un ampli ventall de recursos com: SCOPUS, Journal Citation Reports, Dialnet o
el catàleg de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, TESEO, entre d’altres. Per a la
recerca, es van establir com a paraules clau tant en català, com en castellà i anglès, “educació
inclusiva”, “incorporació tardana”, “immersió lingüística”, “pla lingüístic”, “incorporació
tardana a Balears” i “immersió lingüística del català”.
La revisió de la bibliografia obtinguda va necessitat d’una selecció i garbell posteriors,
així com una classificació segons la rellevància i la qualitat d’allò aconseguit fins aleshores;
depenent si concordava adientment amb els eixos clau que es pretenien englobar, o el grau
d’impacte i/o importància de la informació descoberta a cada font.
Inicialment, després de realitzar una recerca àmplia, es van obtenir un total de 39 títols
entre els quals s’incloïen manuals, articles, llibres i altre tipus de publicacions. Per al
processament de la informació obtinguda dels títols resultants, va ser necessari tenir presents
en tot moment els objectius a assolir durant l’elaboració del document i, per tant, centrar la
redacció en la cerca de respostes a les preguntes de: Quina és la problemàtica plantejada als
objectius i com s’exposa a la bibliografia trobada? Quines informacions es repeteixen? Quines
conclusions en puc extreure? Entre d’altres; trobant el camí i el fil conductor que conformarà
la redacció del document.
D’aquesta manera, a mesura que s’avançava en la lectura d’aquests, es descartaven
segons diversos criteris fins quedar amb un total de 15 publicacions. Esmentar, en aquest
punt, que donat que ens interessava saber quina havia estat l’evolució dels eixos exposats. De
manera sintetitzada, el garbell d’aquests articles va seguir el següent diagrama (veure Taula
2):
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Eliminats
per
informació
poc
rellevant per a
l'elaboració
del
TFG: 12.
Publicacions
restants: 19.

TERCER GARBELL.

Eliminats per ser
texts incomplets:
8.
Publicacions
restants: 31.

SEGON GARBELL.

PRIMER GARBELL.

RECERCA INICIAL

Publicacions
obtingudes a les
bases de dades
segons les paraules
clau: 39.

Eliminats
per
incloure
informació molt
similar i/o repetida
en
altres
documents
ja
analitzats: 4.
Publicacions
restants: 15.

Taula 2. Procés de garbell de recerca bibliogràfica. Elaboració pròpia.

Així, va ser com es va enfocar la part pràctica; i és que després de sintetitzar els
antecedents resultants de la recerca d’informació en matèria d’inclusió, incorporació tardana i
immersió lingüística, sorgia el moment d’esbrinar i plasmar en quin punt es troba la situació
relativa a la connexió dels tres eixos actualment. No obstant això, el plantejament i exposició
del darrer eix (immersió lingüística) ja plantejava part de la resolució a la problemàtica
plantejada: quines dificultats troben els alumnes d’incorporació tardana a les Illes Balears
quan s’escolaritzen i com s’enfoquen els suports de manera inclusiva per atendre les seves
necessitats.
La bibliografia resultant dels garbells previs es centraven en l’evolució de l’educació
inclusiva a nivell curricular i en explicar i exposar en quin punt de la vista panoràmica
quedaven els alumnes recentment d’origen immigrat escolaritzats recentment a Espanya.
D’altra banda, els articles que parlaven únicament sobre alumnat d’incorporació tardana
responien al tipus de formació que es realitzava amb aquest grup d’alumnes i d’on s’originava
la nomenclatura que rebien. Per tant, els articles relacionats amb immersió lingüística es
centraven més amb estudis relacionats amb estratègies portades a terme, experiències i models
d’immersió lingüística, així com l’explicació de la necessitat de portar a terme aquesta
pràctica amb alumnat d’origen estranger recentment escolaritzat a Espanya.
En darrer lloc, i com en qualsevol cas, es va realitzar la pertinent revisió del document
a mode de correcció i revisió; acabant amb la referenciació de totes i cadascuna de les fonts
emprades en el format pertinent i actualitzat de l’Associació Americana de Psicologia
(APA6).
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3. FONAMENTS DE L’ESTUDI.
3.1 EDUCACIÓ INCLUSIVA, INCORPORACIÓ TARDANA I IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA.
L’educació inclusiva, segons la United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO, 2008),
Puede entenderse como un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables de
integración escolar de todos los estudiantes. En el contexto de una visión más amplia de la
integración, la educación inclusiva supone la formulación y aplicación de una vasta gama de
estrategias de aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los educandos. En
este sentido, los sistemas educativos deben responder a las expectativas y necesidades de los
niños y jóvenes teniendo en cuenta que la capacidad de ofrecer oportunidades reales de
aprendizaje sobre la base de un esquema “rígido” de integración es muy limitada. Esto es lo
que se puede calificar de paradigma de colocación; es decir, cuando la educación inclusiva se
conceptualiza como un “lugar” y no como un servicio ofrecido en el aula de educación común
como punto de referencia (p.10).

Donada aquesta definició, podem dir que l’educació inclusiva es tracta d’una forma
d’escolarització que respon al principi de que cada nen o nena té unes característiques i
necessitats diferents a un altre i que, fins ara, els sistema educatiu no respon a aquesta
diversitat; sinó de totes en conjunt i de manera global, fent que la individualització suposi una
idea utòpica.
Per tant, l’educació inclusiva suposa un model d’atenció a la diversitat i necessitats de
tot l’alumnat per tal que aquest participi de manera activa en els seus processos
d’aprenentatge. D’aquesta forma, tot l’alumnat d’un sol centre escolar inclou un gran nombre
de necessitats educatives entre les que s’engloben, en un primer lloc, la necessitat d’aprendre
per a poder viure en societat; aspecte que inclou a tot l’alumnat. Però, a més a més, inclou a
tot l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu entre els que es troben, per tant,
l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), amb Dificultats Específiques
d’Aprenentatge (DEA), amb altes capacitats, amb condicions personals complexes i l’alumnat
d’IT.
Centrant-nos en el darrer bloc, s’entén que un centre escolar pot incloure un gran
conjunt d’infants de diferents cultures, llengües maternes i comunitats diverses en un mateix
context. I per tal de poder atendre les necessitats individuals de cadascun dels alumnes, és
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necessari que el centre sigui flexible per tal de modificar l’organització d’espais, materials i,
si més no, continguts i estratègies educatives; és a dir, inclusiu.
Però, quan l’infant s’escolaritza per primera vegada a un centre escolar espanyol,
encara que al seu país d’origen no presentés cap necessitats específica de suport educatiu,
passa a ser un alumne amb NESE a causa d’una incorporació tardana al sistema educatiu
espanyol; i, per tant cal atendre també aquestes necessitats. I és que, un alumne d’IT, és
bastant probable que no conegui la llengua vehicular del centre; sobretot si parlem d’un centre
de Balears on la llengua vehicular és el català, tal com exposa el Govern de les Illes Balears
(2010):
Tots els alumnes procedents d’altres sistemes educatius que s’incorporen a les etapes
d’ensenyament obligatori als centres docents de les Illes Balears han de rebre, des del primer
moment, una atenció específica que s’ha de regir pels principis de normalització i d’inclusió.
Per això, cal facilitar la integració dels alumnes nouvinguts a la llengua i a la cultura pròpies
de les Illes Balears mitjançant el desenvolupament de programes específics d’aprenentatge (p.
1).

Tot i així, i encara que a secundària podem trobar el Pla d’Acollida Lingüística i
Cultural (PALIC), no existeix cap element legislatiu que reguli, de manera directa i
específica, aquesta integració a la llengua i cultura; si més no, a les aules d’educació primària.
Per tant, els centres educatius opten, en la majoria dels casos, en fer una immersió lingüística
amb l’alumnat d’incorporació tardana per tal que, a poc a poc, pugui realitzar els
aprenentatges curriculars de la mateixa manera que el seu grup de referència al qual se’l
assigna en arribar. El Govern de les Illes Balears (2010) ho explicita, a nivell de primària, de
la següent manera:
A partir del segon cicle de primària les àrees instrumentals són el punt de partida de
l’adquisició de molts aprenentatges i l’alumnat que s’incorpora al nostre sistema educatiu a
partir d’aquest moment requereix una atenció educativa més específica per assolir el més aviat
possible la competència en la llengua d’aprenentatge (p. 1).

Per tant, com ja s’ha esmentat anteriorment, els centres educatius realitzen diferents
activitats o programes que s’inclouen dins el que es creu que és la immersió lingüística. Al
“Dossier d’Actualitat: Sobre el model lingüístic escolar de les Illes Balears”, del
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes
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Balears (2013) es dona una breu definició del que s’entén immersió lingüística quan exposen
que:
La immersió lingüística (o PIL - Programes d’Immersió Lingüística) consisteix en un model
d’ensenyament en el qual la llengua d’aprenentatge a l’escola (o L2) és diferent de la llengua
de la llar (L1) dels alumnes. Joaquim Arenas (2007: 19) —l’impulsor de la immersió
lingüística a Catalunya— empra la definició de Hammers i Blanc (1983), que l’expliquen així:
«La immersió lingüística és una intervenció pedagògica en la qual un grup d’alumnes és
escolaritzat en una llengua diferent de la seva habitual, la qual és introduïda posteriorment en
l’escolarització.» (p. 6).

D’aquesta manera, és com encaixen les peces d’un mateix trencaclosques que inclou la
immersió lingüística de l’alumnat d’incorporació tardana des d’una vessant inclusiva. És a dir,
l’educació inclusiva precisa de tota la varietat d’alumnat, i de les característiques del mateix,
dins un centre escolar per a considerar-se com a tal. Dintre d’aquest marc, s’inclou tot
l’alumnat possible, des del normatiu, fins a l’àmplia varietat d’alumnat amb NESE; on
s’inclouen els alumnes d’IT. I, per a poder “incloure” a aquest alumnat en els processos
d’ensenyament – aprenentatge de les aules amb el seus grups de referència, es considera la
immersió lingüística com a procés fonamental des del qual atorgar a aquest alumnat eines per
poder socialitzar-se, conversar, expressar, aprendre i assolir les competències marcades per a
l’educació primària. Tot això, a mode d’esquema, es pot resumir de la següent manera:

Taula 3. Contextualització dels objectes d'estudi i anàlisi. Elaboració pròpia (Font: LOE, 2006).
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3.2 EL RECORREGUT DE LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT
EDUCATIU.
Les NESE i l’educació especial han tingut una evolució molt àmplia des de que es
començà a parlar d’elles; ja que no va ser fins al segle XX quan es comencen a concebre les
persones amb qualque discapacitat com individus als quals cal donar una educació adaptada a
les seves possibilitats, necessitats i característiques.
De fet, durant la civilització espartana o l’edat mitjana, els infants amb dificultats,
deformitats o altres patologies eren considerats dèbils o, inclús, condemnats a infanticidi per
l’església; i no va ser fins al renaixement que es començà a donar un tracte més humanitari,
tot i que només s’incloïen en situacions determinades.
Durant el segle XVI, el frare benedictí Pedro Ponce de León (1509-1584), va emprar
un mètode oral que inicià un ampli ventall de línies d’investigació posteriors i, amb aquestes,
una gran tasca cap al camí de fer front a les NEE i les NESE 1. Ponce de León creà la
“Doctrina para los mudos-sordos”, del qual és seguidor Charles Michel de L`Epeè (17121789), considerat uns dels pares de la llengua de signes (Lorenzo, J., 2009).
Des d’ençà, es crearen altres institucions per donar resposta a altres tipus de NEE com
Valentín Haüy (1784), qui creà l’Institut per a nens amb ceguera a París; i del que fou
seguidor Louis Braille (1806-1856), creador del sistema de lectura i escriptura amb el seu
mateix nom (García Rubio, 2017)..
A Espanya, a aquestes investigacions havien servit per a què, al 1857, amb l’aprovació
de la primera llei educativa, la Llei d’Instrucció Pública o Llei Moyano, s’incloguessin
referències sobre l’alumnat amb sordesa, mutisme i ceguera en centres especialitzats, a
l’article 108 de la següent manera:
Promoverá asimismo el Gobierno las enseñanzas para los sordo-mudos y ciegos, procurando
que haya por lo menos una Escuela de esta clase en cada Distrito universitario, y que en las
públicas de niños se atienda, en cuanto sea posible, a la educación de aquellos desgraciados.

De manera paral·lela, Itard (1801), acabava de publicar “El niño salvaje de Aveyron”,
un programa educatiu amb el que, tot i que no va aconseguir els objectius que es proposava,
demostrà l’efectivitat de l’educació en persones amb necessitats educatives; en aquest cas,
Els termes NEE i NESE no apareixen fins al segle XX, per tant, fins aleshores, s’empra per donar nom als tipus
d’infants amb dificultats per a l’aprenentatge de l’època.
1
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privació de la vida en societat. Més tard, Séguin publica al 1836 el primer tractat sobre
deficiència, “Método Fisiológico”, on s’exposen experiències educatives amb infants amb
retard mental, i que serviren a Maria Montessori com a base de les seves investigacions sobre
educació sensorial i motriu (García Rubio, 2017)..
Ja entrats al segle XX, els anys 60 suposen un punt d’inflexió a gairebé tota Europa ja
que sorgeix el principi de normalització. Bank Mikkelsen (1959) inicia aquest concepte i
moviment en parlar de la possibilitat que les persones amb qualque deficiència portin una vida
tan propera a allò considerat normal com sigui possible (Lorenzo, J., 2009)..
A nivell mundial, la Organització de les Nacions Unides (ONU), publicava al 1948 la
“Declaració Universal dels Drets Humans”, on s’incloïa l’article 26, referent a l’educació i
que exposava que tothom té dret a l’educació i que, almenys l’educació elemental serà
gratuïta i obligatòria. A més a més, aquesta haurà de garantir el desenvolupament integral i,
per tant, la personalitat humana, el respecte als Drets Humans, a les llibertats fonamentals; i a
la comprensió, tolerància i amistat per tal de mantenir la pau entre les diferents nacions.
A més a més, anys més tard, la mateixa organització publicava al 1959 la “Declaració
dels Drets dels Infants”, on apareixia, a l’article 24, la referència a l’educació dient que:
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las
etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

Amb el fet d’incloure a tots els humans i tots els infants, i donat l’auge de la
normalització que hi tenia lloc en el moment, ja es dona per entès que inclou a totes les
persones amb dificultats i sense; independentment de les característiques i el tipus
d’escolarització.
Amb l’aprovació de la Llei General d’Educació (LGE, 1970), i amb els principis de
normalització prenent cada cop més força, existeix la primera divisió entre dos grups
d’alumnes amb diferents tipus de necessitats educatives. D’una banda, l’alumnat d’educació
especial, on inclou els que anomena com “deficients o inadaptats”; i, d’altra banda, l’alumnat
superdotat. Així, a l’article 49 tracta aspectes com la finalitat de preparar als “deficients i
inadaptats” per a una incorporació a la vida en societat de la manera més funcional possible
per a cada cas; per tant, preparar-los per a la vida laboral de manera que es fomenti la pròpia
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autonomia i puguin sentir-se útils en, i per a la societat. D’altra banda, exposa l’atenció
especial cap a l’alumnat amb superdotació per a que aquest es desenvolupi de manera integral
en benefici tant propi, com social. Seguidament, els articles 51 i 53 van en relació al tipus
d’escolarització en cada cas, esmentant que en els casos dels “deficients i inadaptats” serà en
centres especials quan la profunditat de les anomalies així ho requereixin; i en els casos de
superdotació es realitzarà en centres ordinaris però amb programes educatius individuals i
adaptats a les seves possibilitats intel·lectuals.
D’aquesta forma, es pot veure com en aquell moment es tenia la concepció que, si
l’alumne no assoleix les fites d’igual forma que el grup majoritari es percep com un alumne
“deficient” i, d’assolir les fites amb més rapidesa o capacitat, es percep com un alumne
“superdotat”; fent una distinció de necessitats educatives merament quantitativa.
Menció especial cal fer, en aquesta mateixa llei, a l’article 2.2, el qual recuperarem
més endavant, i que fa referència per primera vegada a l’alumnat d’origen estranger resident a
Espanya; probablement derivat del creixement turístic que s’inicià deu anys abans:
Art. 2.2. […] Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a la Educación
General Básica y a una formación profesional del primer grado de forma gratuita.

Tot i fer referència a aquest tipus d’alumnat, que posteriorment acolliria la
nomenclatura d’alumnat d’IT, en cap cas se’l considera encara alumnat amb necessitats
educatives o que necessitin d’un reforç per assolir els nous aprenentatges.
Al 1975, i després de d’aquestes primeres passes en matèria d’educació especial, es
crea l’Institut Nacional d’Educació Especial per tal de regular les funcions i directrius dels
centres específics d’Educació Especial, continguts, programes i objectius, a més de
configurar-se com on òrgan depenent del Ministeri d’Educació i Ciència, però amb pròpia
autonomia.
Tres anys més tard, al Regne Unit i per primera vegada, l’informe Warnock (1978)
encunya el concepte de NEE. Martín Macías, E. (2010) l’exposa com:
Se entiende que un sujeto tiene n.e.e. cuando presenta algún problema de aprendizaje a lo
largo de su escolaridad, con la consecuente demanda de una atención más específica y
mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad. A partir del
concepto de necesidades educativas especiales y coherentemente con los principios de
normalización de servicios y de integración escolar, la Educación Especial ya no se concibe
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como la educación de un tipo de alumnos; al contrario, se entiende como el conjunto de
recursos personales y materiales puestos a disposición del sistema educativo, para que éste
pueda responder a las necesidades que de forma transitoria o permanente puedan presentar
ciertos alumnos. Se produce una ampliación de los límites de la Educación Especial que ahora
incluye un mayor número de alumnos: - retraso de aprendizaje de distintas materias - lentitud
en el aprendizaje y comprensión lectora - problemas en el lenguaje - trastornos de conducta y
emocionales - fracaso escolar, etc. (p.8)

A més a més, al mateix any es configura la Constitució Espanyola (1978), exposant a
l’article 27 el dret a l’educació de tothom. Essent això així, i considerant l’informe Warnock,
l’alumnat d’origen estranger, més endavant anomenat alumnat d’IT, exposat a la LGE hauria
de ser considerat com alumnat NEE, ja que el fet de ser escolaritzat en un centre on la llengua
vehicular es distinta a la materna, deriva una problemàtica al llenguatge; precisant així d’una
atenció específica per a superar aquests entrebancs. Però, tot i així, la consideració d’aquest
fet no hi té lloc encara.
Alhora, arriba a Espanya el concepte de normalització iniciat anteriorment al nord
d’Europa de la mà de la Política Nacional d’Avaluació de l’Educació; la qual admet que la
pròpia societat és l’encarregada de posar a l’abast tots els recursos necessaris per als qui
presenten qualque tipus de discapacitat, afavorint així la integració. Per tant, i en suma de
l’anterior, s’entén que l’alumnat té el dret de rebre una educació en condicions els més
normalitzades possible per tal de facilitar la integració en la societat i, per tant, suprimint poc
a poc les aules i centres d’Educació Especial.
D’aquesta forma, al 1982 la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) realitza
una diferenciació clau en aquest àmbit entre els conceptes de deficiència (pèrdua temporal o
permanent d’una funció orgànica a nivell físic, psíquic, sensorial o intel·lectual), discapacitat
(limitació congènita o adquirida, temporal o permanent, conseqüència d’una deficiència en
moviment, relació i comunicació) i minusvalidesa (situació en desavantatge d’una persona
amb deficiència o discapacitat front a una funció normativa per a una persona d’igual edat,
sexe i factors socio – culturals). Al mateix temps, proposa, per a la integració del minusvàlid
als centres escolars, quatre formes d’integració que, de més a menys integració corresponen a
aula ordinària, combinada, parcial o centre especial. A més a més, inclou en el seu article 23.1
que “el minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo,
en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley reconoce”.
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No va ser fins a 2006 que la ONU realitzà la “Convenció Internacional sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat”, on es trobava, al seu article 24:
1. [...] el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo
este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza
a lo largo de la vida.

La promulgació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE,1990) a
Espanya suposa, per fi, una atenció a la gran diversitat d’alumnat amb necessitats educatives
especials, introduint aquest terme per el de “deficient” o “discapacitat” i definint-lo com
l’alumnat que durant un període de l’escolarització o durant tota aquesta necessita certs
suports a causa de trobar-se en una situació diferent al grup normatiu per una discapacitat,
trastorns de conducta, situacions socio – culturals desfavorables i/o superdotació. D’aquesta
forma, l’article 36 tracta aspectes com els recursos dels que ha de disposar el sistema educatiu
per tal de donar respostes educatives adients als alumnes amb NEE, temporals o permanents,
de manera que puguin assolir les mateixes fites que la resta del grup de referència. Així
mateix, té en consideració la necessitat de disposar un equip de professionals interdisciplinari
que identifiqui i valori les NEE per tal d’establir plans individualitzats en cada cas. En darrer
lloc, l’article exposa que l’alumnat amb NEE haurà de rebre una atenció basada en la
normalització i integració escolar.
I és amb aquest darrer punt on, per primera vegada, s’integren els alumnes amb NEE
als centres educatius ordinaris. A més a més, la consideració de NEE temporals pot ser
indicador que l’alumnat d’IT pot ser entès com un grup d’alumnes que necessiten un suport
lingüístic per tal d’assolir els objectius establerts per a tot l’alumnat; tal com estableix la llei
esmentada.
Amb la Llei Orgànica de la Qualitat de l’Educació (LOCE 2, 2002), tot i no tenir un
desenvolupament notori, va aportar diverses novetats que continuen vigents avui dia. Així,
apareix el concepte de Necessitats Educatives Específiques amb les que
Presta una atenció especial als alumnes estrangers, als alumnes superdotats intel·lectualment i
als alumnes amb necessitats educatives especials —bé per la presència d’una o diverses
discapacitats o per altres factors d’efectes anàlegs— i estableix un marc general que permet

2
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garantir a les administracions educatives, en tots els casos, una resposta educativa adequada a
les circumstàncies i necessitats que concorren en aquests alumnes.

Així, apareix una nova divisió que, d’una banda les Necessitats Educatives
Específiques, les quals engloben l’alumnat d’origen estranger i l’alumnat amb superdotació, i
que rebran programes adaptats a les seves característiques; i, dintre d’aquesta divisió, un altre
grup d’alumnes amb NEE per altres causes que tindran diferents modalitats d’escolarització
per tal de garantir una educació de qualitat. Per tant, s’inclouen oficialment els alumnes d’IT
com a grup d’alumnat amb NESE.
Com hem esmentat, la LOCE no acabà d’assentar-se quan la Llei Orgànica d’Educació
(LOE, 2006) l’anul·la; implicant els canvis que són l’inici de l’educació inclusiva tal com la
coneixem avui dia – coincidint amb la promulgació de la ONU de la “Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat” on es feia referència a
l’educació inclusiva de tots els alumnes per desenvolupar-se plenament als centres ordinaris.
A més a més, la divisió anteriorment realitzada per la LOCE també pateix canvis i passem a
parlar d’alumnat NEE i NESE tal com els coneixem actualment:
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo […] alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar […].
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales […] aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Amb aquesta llei apareixen els principis que qualitat per a tot l’alumnat, sense
excepcions; l’equitat en oportunitats, recursos, etc., i la flexibilitat del currículum per adaptarlo a tot l’alumnat i les seves característiques en un mateix centre educatiu; és a dir, els
aspectes la inclusió educativa. L’alumnat d’IT és, considerat com un grup d’alumnes amb
unes necessitats de suport semblants per la recent incorporació al sistema educatiu espanyol.
Ara per ara, la llei educativa vigent és la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMQE, 2013). Aquesta, tot i haver derogat la llei anterior, manté els principis
d’inclusió anteriorment esmentats i les definicions de l’alumnat NEE i NESE que proposa;
encara que modifica certs apartats en matèria d’atenció a la diversitat. Tot i així, segueix
tenint en compte l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat,
establint mesures d’avaluació acurades a les condicions que presenti cada alumne amb NEE
i/o NESE.
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Ambdues darreres, ja inclouen a l’alumnat d’IT com a alumnes que presenten
necessitats específiques de suport educatiu ja que, en certa forma, presenten dificultats en
aspectes sociolingüístics. La cultura de la qual provenen i, sobretot, la llengua, són molt
diferents a la que troben en els nous centres educatius on s’escolaritzen i, per tant, se’ls hi ha
de proporcionar els ajuts necessaris per a poder superar aquestes dificultats i que el seu
aprenentatge sigui de manera integral, d’igual forma que la resta dels seus companys.

3.3 INCORPORACIÓ TARDANA DINS EL MARC DE LES NECESSITATS
ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.
La incorporació tardana al currículum espanyol de l’alumnat d’origen estranger es
contempla, actualment, dins el grup d’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu. No obstant això, des de que es va incorporar l’alumnat estranger com a grup a
mencionar dins el currículum educatiu, molts han estat els canvis que ha realitzat la legislació
educativa en relació a aquest sector de l’alumnat i, que encara avui, segueix sent uns dels
majors reptes d’atenció del sistema educatiu.
Com hem esmentat en el punt anterior, el primer cop que es va nombrar en un
currículum educatiu espanyol l’alumnat d’origen estranger, o fills d’estrangers, va ser amb la
LGE de 1970, en el seu article 2.2. Probablement, com hem dit, derivat del auge turístic que
patia Espanya en aquell moment i, front a l’increment de residents espanyols d’origen
estranger; sobretot comunitaris europeus.
Tot i fer referència a aquest alumnat, però, no es tenien presents com a alumnat amb
necessitats o dificultats d’aprenentatge. Només se’ls hi atorgava el dret de l’educació gratuïta,
independentment que la llengua vehicular del centre on es trobaven fos incomprensible per als
alumnes i, en conseqüència, també els continguts que havien d’assolir.
De fet, tal com esmentàvem anteriorment, l’informe Warnock (1978) encunyava el
concepte de NEE que incloïa alumnat que presentava qualque problema d’aprenentatge per
manca de comprensió, problemes del llenguatge i/o trastorns emocionals o fracàs escolar,
entre d’altres; i que, per tant, necessitava de més recursos que la resta d’iguals per a assolir les
mateixes fites.
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Essent això així, i amb la nova presència de l’alumnat d’origen estranger a les aules,
hauria set necessari que es contemplés aquest sector com a alumnat NEE, ja que devien ser
evidents i notòries les dificultats que presentaven entre les que podem destacar, a grans trets:


Dificultats per aprendre derivada de la manca de comprensió pel coneixement de la
llengua que s’emprava.



Dificultats en la relació i el llenguatge tant oralment, com de manera escrita.



Possibles frustracions front a la dificultat que suposava l’aprenentatge que, en el
pitjor dels casos, podia evolucionar en trastorns emocionals.



Fracàs escolar davant la impossibilitat de seguir el mateix ritme que el docent
marcava per al grup – aula on es trobava l’alumne o alumna d’origen estranger
recentment escolaritzat a Espanya.

L’arribada dels anys 90, i amb aquests, l’aflorament de la LOGSE (1990). Es crea així,
segons Carmona, E. (2002),
Un important procés de debat públic que reflexa un estat de preocupació social en relació a
l’estat de l’educació pública [...] considerant que el sistema educatiu està passant una forta
crisi i que demana reformular urgentment la seva estructura [...] especialment en tres àrees
(p.6).

Aquestes àrees, Carmona, E. (2002) les nombra com: “el caràcter i els continguts de
l’educació”, “la contribució de l’educació a la cohesió social” i “la consecució d’una educació
que qualitat per a tothom”. Dit d’una altra manera, l’educació ha estat un pilar fonamental
sempre per a la transmissió de valors socials i cultura, però en aquell moment, el creixent
nombre d’alumnat d’origen immigrant a les aules dificultava aquesta tasca i, a més a més,
dificultava la cohesió social per trobar aules fragmentades per les diferents cultures que s’hi
trobaven; fet pel qual, no s’aconseguia una educació de qualitat i, encara més, no es donava
resposta a les necessitats de cada infant.
S’inicia, d’aquesta forma, l’atenció a la diversitat de l’alumnat, on s’englobaven
diferents cultures, procedències i necessitats en un mateix centre i/o aules; i, tenint present la
definició de NEE que exposava la LOGSE (1990), “alumnat que durant un període de
l’escolarització o durant tota aquesta necessita certs suports a causa de trobar-se en una
situació diferent al grup normatiu per una discapacitat, trastorns de conducta, situacions socio
– culturals desfavorables i/o superdotació”, podem afirmar que l’alumnat d’origen estranger
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acabat d’incorporar-se a l’escolarització espanyola es trobava en aquest grup ja que – almenys
durant un temps – no comprenia la llengua i es trobava en una situació diferent a la resta per
motius, almenys, socioculturals desfavorables. Tot i així, seguien sense incorporar-se com a
alumnat amb unes necessitats i/o dificultats específiques.
A aquest darrer concepte exposat, li dona resposta per primera vegada la LOCE
(2002)3. Aquesta llei, encara que no va tenir una vigència molt duradora, va contribuir
notòriament a la regulació curricular de l’alumnat d’origen estranger recentment escolaritzar a
Espanya contribuint amb el concepte de Necessitats Educatives Específiques, on
s’incorporava, com explicàvem al punt anterior, aquesta tipologia d’alumnat.
Al 2005, el Centre d’Investigació i Documentació Educativa (CIDE) del Ministeri
d’Educació i Ciència elaborava un recull anomenat “La atención al alumnado inmigrante en
el sistema educativo en España”, on exposava el tipus d’atenció que calia fer en cada
comunitat autònoma de l’Estat. Però, en aquest – i igual que hi té lloc encara avui –, només es
disposava la regulació per a alumnes d’IT a secundària a:
Orden de 14 de junio de 2002, por la que se regula la elaboración y aplicación de proyectos de
intervención educativa y del programa de acogida lingüística y cultural que afectan a los
alumnos de incorporación tardía a los Institutos de Educación Secundaria.

Poc després, la LOE (2006) revocava la llei educativa anterior – més tard ho faria la
LOMQUE (2013) – i, tot i que mantenia aquest alumnat en el grup d’alumnes que
necessitaven un suport adient per a que la seva educació fos de qualitat, acabava de donar la
visió de NEE i NESE que actualment seguim tenint present. A la fi, l’alumnat d’origen
estranger recentment escolaritzar a Espanya era vist, escoltat i rebia un suport acurat a les
necessitats i dificultats que presentava. Naixia, així, el concepte d’alumnat d’incorporació
tardana al sistema educatiu.
S’inclouen, d’aquesta forma, els i les alumnes d’incorporació tardana com a alumnes
que presenten necessitats específiques de suport educatiu ja que, en certa forma, presenten
dificultats en aspectes sociolingüístics i, probablement, socioemocionals. La cultura de la
qual provenen i, sobretot, la llengua, són molt diferents a la que troben en els nous centres
educatius on s’escolaritzen i, per tant, se’ls hi ha de proporcionar els ajuts necessaris per
poder superar aquestes dificultats, entendre el context on viuen ara i fer que el seu

3

LOQUE en català: Llei Orgànica de la Qualitat de l’Educació.
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aprenentatge sigui de la manera més integral possible, d’igual forma que amb la resta dels
seus companys.
A més a més, les frustracions que puguin sorgir dels processos d’ensenyament –
aprenentatge també han de ser ateses per dos motius fonamentals. En primer lloc, per tal que
l’alumne en qüestió no percebi el seu nou lloc de residència de manera negativa per ser
diferent a allò que acostumava a veure o fer. D’altra banda, perquè l’aprenentatge només pot
tenir lloc sempre que l’alumne estigui receptiu a allò que se li explica (Vingut Riggall, 2015),
ofereix i/o motivi, per tant, en unes condicions lliures de frustracions i pensaments negatius
del lloc i moment on es trobi.
Vingut, M. A. (2015), en relació a l’aprenentatge, exposa el que anomena com
“Pedagogia Culturalment Sensible i Compromesa” (p.31), que recuperarem més endavant, i
on inclou la formació dels docents i la relació d’aquests amb les famílies per a nodrir el
procés d’ensenyament – aprenentatge de tot l’alumnat; incloent, sobretot, el d’origen
immigrat.
Amb tot això esmentat fins aleshores en relació a l’alumnat d’incorporació tardana,
tractarem d’exposar breument quines són les necessitats que presenta aquest tipus d’alumnat.
Cal destacar, però, que parlem en tot moment d’un/a alumne/a que prové d’un altre país i
cultura, desconeix la llengua i no presenta, en cap cas, cap altra tipus de necessitat derivada de
trastorns cognitius, motrius, sensorials, de conducta o altres tipus de dificultats específiques
d’aprenentatge o trastorns per dèficits d’atenció i/o hiperactivitat. Fem referència, en aquest
moment, únicament a les necessitats educatives que es presenten amb alumnat d’IT.

SÍNTESI DE LES NECESSITATS EDUCATIVES QUE POT PRESENTAR UN/A ALUMNE/A
D’INCORPORACIÓ TARDANA
Nivell del llenguatge

- Desconeixement de la llengua vehicular d’aprenentatge del centre.
- Dificultat per relacionar-se i expressar-se amb adults i amb iguals per
desconeixement del llenguatge.

Nivell socio - emocional

- Frustracions front a les situacions de canvi de cultura i d’incomprensió
d’allò que hi té lloc al seu voltant.
- Rebuig cap a allò desconegut i nou i que li és imposat pel canvi de país.

Nivell socio - familiar

- Situació familiar poc estable davant el nou canvi de residència, nova
cultura i la visió que es té de la persona immigrant al nou país.

Taula 4. Síntesi de les necessitats educatives que pot presentat l'alumnat d'IT. Elaboració pròpia.
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Amb tot això exposat fins aleshores, resulta sorprenent que sobre l’alumnat
d’incorporació tardana a les Illes Balears només es coneguin les dificultats i necessitats que
presenten inicialment i el temps (2 anys) per superar aquestes – a banda de la major
importància que es dóna aquest grup a secundària –. Després dels dos anys, s’inclouen en
altres grups que conformen les NESE, a l’alumnat amb DEA o Condicions Personals/ Història
Escolar (CP/HE) (Pazos Arciniega, M., 2016); enteses des del punt de vista que el fet de no
conèixer les llengües autonòmiques en un grau elevat, condiciona l’adquisició de nous
aprenentatges. Però, en cap cas, s’exposa explícitament què, com i quan han d’aprendre
aquestes llengües.

4. L’ACTUALITAT DE LES AULES: IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA COM A
PROCÉS

DE

SUPERACIÓ

D’ENTREBANCS

DE

L’ALUMNAT

D’INCORPORACIÓ TARDANA.
Com venim tractant al llarg del document, tot allò que trobem ara en relació la inclusió
de l’alumnat d’origen estranger, la seva denominació durant els primers dos anys com a
alumnat d’incorporació tardana i, per tant, la seva relació dins el marc de les necessitats
específiques de suport educatiu; ha tingut un inici i una evolució. I, com és lògic, també ho ha
tingut el tema que tractarem a continuació: la immersió lingüística i cultural.
El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Universitat de les
Illes Balears (DPAPE – UIB, 2013) exposa que:
La immersió lingüística (o PIL - Programes d’immersió lingüística) consisteix en un model
d’ensenyament en el qual la llengua d’aprenentatge a l’escola (o L2) és diferent de la llengua
de la llar (L1) dels alumnes. Joaquim Arenas (2007: 19) —l’impulsor de la immersió
lingüística a Catalunya— empra la definició de Hammers i Blanc (1983), que l’expliquen així:
«La immersió lingüística és una intervenció pedagògica en la qual un grup d’alumnes és
escolaritzat en una llengua diferent de la seva habitual, la qual és introduïda posteriorment en
l’escolarització» (p.6).

Per tant, es pot concebre la immersió lingüística com un procés o “un instrument de
cohesió social que té com a objectiu aconseguir que ningú no pugui ser discriminat socialment
o professionalment per raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del català (i de
l’espanyol) independentment de la llengua inicial” (DPAPE – UIB, 2013:6).
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De fet, tal com plantejava Jiménez, F. (2012), d’ençà que es va signar el Tractat de
Roma al 1957, amb el qual s’atorgava la lliure circulació de les persones treballadores
membres dels Estats membre de la Comunitat Europea, els fills d’aquests havien d’estar
escolaritzats en les mateixes condicions que els infants residents del país on migraven.
Anys més tard, al 1977, la legislació derivada de la Directiva 77/486/CEE del Consejo,
imposava una mesura que defenia la integració social dels migrats i prestava especial atenció
a l’ensenyament de “la lengua —o lenguas, en caso de multilingüismo estatal— del país
receptor, y por favorecer la enseñanza de la lengua materna y la cultura de origen en los
currículos”; segurament, perquè les famílies que opten per iniciar una nova vida a un nou lloc
de residència i, per tant, escolaritzen als infants als centres educatius, cerquen la integració de
tota la família en el nou context on es troben (Jiménez, F., 2012:9).
Tant és així, que al 1983, en la Conferència Permanent de Ministres d’Educació
Europeus es van tractar de definir dues estratègies en referència a l’assoliment de la llengua i
la cultura en alumnes de recent escolarització al sistema educatiu espanyol. D’una banda, era
necessari promoure l’aprenentatge de la llengua vehicular del centre educatiu on s’hagués
escolaritzat l’infant; però, d’altra banda, també era necessari protegir el bagatge lingüístic i
cultural matern de l’infant per tal de poder continuar el contacte amb la seva comunitat
d’origen – i dotar d’ajudes en cas de retorn a aquesta (Jiménez, F., 2012:9).
Així doncs, segons Vila (2009, citat per DPAPE – UIB, 2013), l’objectiu de la
immersió lingüística era aprendre la llengua catalana als centres educatius, donat que en els
contextos familiar i personal això no era factible; afavorint així el desenvolupament de les
llengües tant conegudes, com les que estan en procés d’aprenentatge.
Per tant, es proposava la immersió lingüística en la llengua vehicular dels centres
educatius com a eina per a incloure a l’alumnat d’origen estranger als centres educatius i ferlos partícips de manera activa en els processos d’ensenyament – aprenentatge en els que
participava tot el grup – aula de referència.
Arribats a aquest punt, la pregunta que ens cal plantejar-nos no és: com s’aprèn una
llengua; sinó més bé, quin és el procés que es segueix per aprendre una llengua vehicular en
una institució educativa. I, sobre això, existeixen una gran quantitat d’incògnites encara avui
dia.
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García, R. (2018:92) explica que en el moment en que un alumne és incorporat a un
sistema educatiu del qual desconeix la llengua vehicular, les administracions tenen com a
resposta separar a l’infant en unitats específiques per ensenyar la llengua emprada en els
processos d’ensenyament – aprenentatge; segregant a l’infant temporalment i no responent als
principis d’inclusió.
Així i tot i, encara que l’alumnat d’incorporació tardana rebi una gran quantitat
d’hores d’aprenentatge de la llengua a la setmana fora de l’aula, considerant-se així una mena
de segregació, és de les poques formes que té l’Administració de proporcionar a aquest
alumnat estratègies per a poder comunicar-se, relacionar-se i expressar-se en aquest nou
context on es troba; per tant, dotant-lo de coneixement per poder incloure’l a l’aula.
A les comunitats autònomes on la llengua vehicular és el català, el Govern autonòmic
ha de procurar les mesures específiques de suport lingüístic necessàries per a l’alumnat d’IT.
En el cas de les Illes Balears, la implementació dels “Tallers de Llengua” a primària, i els
“Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentatges Instrumentals Bàsics” a secundària eren la
resposta a les mesures de suport que es demanaven (García, R., 2018:97).
Per a l’aprenentatge d’una llengua, però, sempre que la nova pertanyi a la mateixa
família lingüística “hi ha una competència subjacent comuna […] la qual cosa permet la
transferència a la L24 de les habilitats bàsiques adquirides a la L1 5. Com més desenvolupades
estiguin aquestes habilitats a la L1, més facilitaran l’adquisició de la L2” (DPAPE – UIB,
2013:12). És a dir, la comunicació no hi te lloc únicament de manera oral; de fet, expressem
més amb els gests i les mirades que amb allò que podem dir. Per tant, si una persona és
competent lingüísticament amb la seva llengua materna, les transferències que pot fer cap a la
llengua que està assolint enriquiran les relacions que pugui establir amb la nova llengua
emprada.
La problemàtica resideix en la manca de regulació de l’aprenentatge del català en
l’alumnat d’incorporació tardana als cicles de primària; fet que no hi te lloc al cicle de
secundària. Cabot i Santandreu (2005) justifiquen aquesta mancança dient que:
Als centres de primària ni se’ns acudiria parlar de la necessitat d’un lloc especial per tractar
l’ingrés de l’alumnat immigrant. Els centres de primària tenen unes característiques apropiades
per tractar aquest tema amb naturalitat: l’ensenyament és global, hi ha pocs mestres treballant
4
5

L2 fa referència a la llengua que s’està aprenent.
L1 fa referència a la llengua materna.
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amb el mateix grup, el tutor és moltes hores amb els seus alumnes, els continguts són
assequibles i l’alumnat s’adona que treballant molt és possible arribar-hi (p.37).

I continuen la justificació exposant que “a secundària tenen molts de professors, els
continguts estan a anys llum de la majoria d’immigrants, i molts se senten impotents i pensen
que no poden arribar a assolir allò que els professors intenten ensenyar-los” (p.37). A més
d’explicar les dificultat de l’alumnat de secundària front a establir relacions, el sentiment de
rebuig i la disminució de capacitats per aprendre una llengua.
El plantejament de les mesures d’atenció a l’alumnat d’incorporació tardana en aquest
cicle, però, recauen en la “Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat, a través del Servei d’Innovació. Así se coordinan, entre otras, las necesidades
que presenta el alumnado extranjero, las medidas a tomar, su seguimiento y las actuaciones
pertinentes” (CIDE, 2005:175). I, entre aquestes mesures, destaquem la inclusió a través dels
projectes de centre, el Pla d’Acció Tutorial, el PALIC i la realització d’activitats a través de
diferents convenis – en el nostre cas, el Fons Pitiús de Cooperació –; ambdós darrers els
recuperarem més endavant per explicar-los detingudament.
Per la seva banda, però, Álvarez-Ossorio et al. (2017) destaquen un nou model
d’immersió lingüística i cultural portat amb resultats positius i dels que destaquen quatre
aspectes clau:


El model etnogràfic per tal d’aprendre la cultura en relació amb el context:
escola, companys, entorn, família, etc.



El progrés lingüístic, iniciant l’aprenentatge en allò necessari per poder
relacionar-se, expressar i fer demandes.



L’aprenentatge experiencial i aprendre també a l’entorn, fora de l’aula.



Aprenentatge independent i actiu, és a dir, donar oportunitats per a que
existeixi aprenentatge relacionant-se amb altres persones dins els diferents
entorns propers.

Aquest nou model exposat conclou que la immersió cultural i lingüística necessita de
la col·laboració del professorat, d’experts pedagògics i de les pròpies famílies per poder fer
front a les problemàtiques que puguin derivar de l’aprenentatge d’una nova llengua en un
context tan diferent al conegut fins aleshores en matèria de llengua i cultura, però també de
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costums i estratègies comunicatives; i que, per tant, no és un procés automàtic depenent
d’oportunitats i iniciativa (Álvarez-Ossorio et al. (2017:47).
Sobre aquesta necessitat de col·laboració de la comunitat educativa, ens fa raonar
Vingut Riggall (2015) quan esmenta que l’alumnat d’origen immigrat no és únicament un nen
o una nena que arriba a una escola nova, sinó que té una motxilla carregada d’experiències,
una família i una influència social prèvia.
En relació a les famílies, es realitzen entrevistes, després de diverses proves per
conèixer el nivell curricular on situar a l’infant, però no ens preocupem per les inquietuds
d’elles, que també acaben d’arribar a la comunitat educativa, a un nou país i un nou context.
De fet, sovint aquests establiments de vincles superficials venen recolzats per simples
intercanvis d’anècdotes i experiències derivades de l’interès pels costums culturals diferents
(Vingut Riggall, 2015:25). Poques són les vegades que ens acabem fixant i relacionant amb
l’entorn proper de l’infant d’incorporació tardana, ja que predomina el fet que el nen ha
d’aprendre la llengua per poder incloure’s o integrar-se dins un grup de referència.
A moltes escoles es fan importants actuacions d’acollida multicultural […] i es treballa de
valent per ensenyar la llengua quant abans. Perquè, mentre no sàpiguen la llengua, “no es
poden treballar continguts de veritat”. Ara bé, la llengua no és un problema […] amb temps i
afecte, els alumnes d’origen immigrat aviat aprenen la llengua i esdevenen un més del grup
(Vingut Riggall, 2015:20-22).

Tot i així, cal entendre que el fet de estar integrat en un grup no implica que cada
individu d’aquest sigui o aprengui igual a l’altre. De fet, tot i que no hi hagués cap alumne
recentment integrat al grup, el grup, en sí mateix, seria heterogeni; ja que cada alumne té un
ritme, unes capacitats, unes habilitats i unes necessitats diferents a l’altre. D’aquesta forma és
com apareix una dicotomia on, per una banda, s’ha de fer present la llengua i cultura maternes
dels infants i, per altra banda, s’ha d’ensenyar i aprendre la llengua catalana com a llengua
vehicular dels centres educatius; tot, en un context de parla majoritària castellana.
Així doncs, i sabent tots aquest condicionants, com plantegem la realització de la
immersió lingüística en llengua catalana als centres educatius amb alumnat nouvingut? Doncs
no existeix resposta per a tal pregunta. Pel contrari, però, Vingut Riggall (2015) destaca
diferents punts des dels quals sustentar aquest procés. En ells apareixen:
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La formació dels mestres en:
o Pedagogia, sabent l’etapa educativa a la qual es troben, els objectius
d’aquesta, etc.
o Interculturalitat, per tal d’adoptar el rol corresponent en adreçar-se a
cada cultura amb la qual esdevingui vincles.
o Plurilingüisme, perquè no cal saber parlar tots els idiomes del món,
sinó saber comunicar-se amb diferents parlants.



L’establiment de vincles amb les famílies per tal de poder “compartir
expectatives i neguits, desmuntar estereotips i trobar punts d’unió, tant... - amb
famílies autòctones com - amb famílies d’origen immigrat” (Vingut Riggall,
2015:30).

D’aquesta forma, és com s’avança a allò que Vingut Riggall (2015) nombra com a
“Pedagogia Culturalment Sensible i Compromesa”, sustentada en quatre eixos clau que
tornen, de nou, a les bases de l’aprenentatge d’una nova llengua exposats en paràgrafs
anteriors:


Competència emocional, assolida gràcies a la intel·ligència emocional i el
control emocional. És a dir, saber, com a individu, com reacciones a certs
estímuls i tenir la capacitat d’actuar en conseqüència. En aquest punt, és on
s’inclou la gestió emocional de les frustracions, pors, angoixes i demés
sentiments i emocions d’aversió cap a allò desconegut i, gairebé, imposat que
solen mostrar alguns infants d’IT quan arriben a un centre, llengua, país,
cultura i context nous.



Coneixements, la formació en sí mateixa, allò que es sap, allò que tot just
s’acaba d’aprendre, i allò es pot transferir i emprar en diverses situacions.



Oportunitats, és a dir, trobar moments de reflexió, metacognició, què he après?
Per què em serveix? I és que els coneixements adquirits i la competència
emocional necessiten aquestes oportunitats per poder ser emprades i
expressades.



Compromís, o el que entenem com “predisposició a la formació continuada”, el
fet de voler seguir aprenent i, alhora, nodrint els tres eixos anteriors.

Sabut això, tindríem unes bases més o menys sòlides des de les quals sustentar la
promoció de la immersió lingüística i cultural. Aquest fet, però, a nivell de les Illes Balears de
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moment es materialitza amb el PALIC a secundària i diversos projectes de centre o aules
fomentats per el Fons Pitiús de Cooperació.
Quant al PALIC, cal saber que es porta a terme en els nivells educatius de secundària
per tal de garantir la igualtat d’oportunitats d’aprenentatge de tots els alumnes escolaritzats,
garantint el dret a l’educació d’aquests promovent, alhora, l’ensenyament de la llengua
vehicular: el català. Per tant, aquest Pla d’Acollida Lingüístic i Cultural es porta a terme amb
alumnes que desconeixen, evidentment, la llengua i/o la cultura, atenent-se al marc legal
regulador del RD 299/19966, l’Ordre 10 de juliol de 20007 i l’Ordre 14 de juny de 2002 pel
que s’estableix el PALIC adreçat a alumnat d’IT als centres de secundària. Aquest alumnat
sol presentar dificultats en les relacions entre iguals, l’aprenentatge d’altres àrees curriculars,
entre d’altres (Equip de Suport a l’Alumnat d’Incorporació Tardana 8 (ESAIT), 2003).
Amb l’establiment d’aquest pla, es realitzen diverses mesures per part de la
Conselleria d’Educació i Cultura per tal de millorar la “situació que suposa l’augment a les
nostres aules d’alumnat de procedència estrangera, en qualsevol moment del curs escolar”.
Amb això, cada centre serà el responsable de preservar la cultura pròpia de l’entorn i les de
l’alumnat d’origen estranger de la manera que cregui convenient i seguint unes orientacions
bàsiques; garantint la individualització, el sentiment de pertinença i el respecte d’ambdues
vessants culturals i lingüístiques tant de l’alumnat, com de les famílies. D’aquesta forma, serà
indispensable tenir en compte la diversitat d’alumnat i la igualtat d’oportunitats d’aquest, per
tant, serà necessari fer canvis a nivell organitzatiu, d’agrupaments, suports, recursos, etc., que
s’hauran d’incloure en els diferents documents reguladors de centre (ESAIT, 2003). Alguns
dels recursos que s’empren per a iniciar a l’alumnat d’IT a la llengua catalana són, per
exemple, els dossiers de “Comencem”, o de “Jocs LIC”, reculls d’activitats on es desenvolupa
el vocabulari i estructures de comunicació bàsiques de diversos contextos: llar, escola, etc.
En aquest aspecte, l’única referència a primària, en relació al PALIC, és que si els
alumnes d’IT presenten “greus mancances lingüístiques en alguna de les llengües oficials”,
rebran una atenció específica de manera inclusiva dins l’aula ordinària (Inspecció Educativa
de les Illes Balears, 2011); i de manera general per a tot l’alumnat d’IT, si “passat el temps
Real Decret pel qual s’estableix la Compensació de les desigualtats en educació.
Ordre per la qual es regula l’organització i funcionament dels Instituts d’Educació Secundària en matèria de
Projectes d’Intervenció Educativa.
8
L'ESAIT no és vigent actualment, ja que va desaparèixer la passada legislatura de totes les Illes; no obstant
això, hi ha actuacions que prenen encara aspectes desenvolupats per aquest òrgan (Vingut Riggall, comunicació
personal, 28 desembre 2018).
6
7
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que marca la normativa automàticament el/la PTSC dóna de baixa d’IT. Si [...]. les dificultats
segueixen, caldrà fer nova demanda a l’EOEP i valorar si hi ha factors associats a CP/HE o a
altres categories NESE” (Pazos, M., 2016).
I, per tal de preservar la llengua i cultura de l’alumnat d’origen estranger, es proposen
projectes educatius de col·laboració amb centres educatius d’altres països, tallers, exposicions
i altres activitats; tant a primària com a secundària, fomentats pel Fons Pitiús de Cooperació.
Aquesta és una associació amb l’objectiu de sensibilitzar sobre els Drets Humans i el medi
ambient. Sobre el primer aspecte, promou diferents propostes que tenen com objectiu mostrar
com són els pobles més desfavorits i millorar el respecte, solidaritat i justícia. D’aquesta
forma, tracten temes com les migracions de població en països en guerra, els drets dels
infants, el repartiment de recursos al món, entre d’altres. Amb aquesta informació, aporten als
centres la possibilitat de col·laborar amb altres escoles de països menys desenvolupats i
aprendre sobre costums, llengua, cultura i la vida diària mitjançant projectes d’investigació i
altres activitats (Fons Pitiús de Cooperació, s.d.).
Per últim, en referència als projectes o plans que es desenvolupen a nivell d’educació
primària, a més de la petita cita que aporta el PALIC en aquesta matèria, dir que encara no es
troben establerts en la seva totalitat; tot i que el Servei de Normalització Lingüística i
Formació del Govern de les Illes Balears, coordinat per Tomeu Barceló Rosselló, està
realitzant actualment una col·laboració interdisciplinària per tal d’establir un model comú de
mínims a assolir en competència lingüística catalana a nivell d’educació obligatòria; on
s’inclouen tant els cicles de primària, com els de secundària en referència a l’alumnat d’IT. En
aquest model, segueixen prenent l’Ordre de 14 de juny de 2002 en relació al PALIC esmentat
anteriorment, però tracten de donar una resposta més acurada i àmplia donada la gran varietat
d’alumnat d’IT que presenten les Illes Balears. Els continguts bàsics que destaquen es poden
agrupar des de dos plantejaments:

Lingüístic
• Recursos per relacionar-se al centre educatiu.
• Habilitats referents a comprensió i expressió
oral i escrita.
• Vocabulari de les àrees de coneixement.

Intercultural
• Bagatge de llengua i cultura de l'alumnat
d'IT.
• Respecte i valors socials comuns.
• Desenvolupament d'identitats múltiples.

Taula 5. Enfocament de distribució de continguts. Elaboració pròpia (Font: Vingut Riggall, comunicació
personal, 28 desembre 2018).
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D’altra banda, quant a organització preferent del model del PALIC, esmenten el suport
dins l’aula ordinària com a model preferent, tot i que inclouen altres formes com l’atenció
individualitzada, la tutoria d’iguals, el treball cooperatiu o suport fora de l’aula ordinària.
D’aquesta forma, les funcions del docent que porti a terme el PALIC es dirigiran a afavorir
l’assoliment de competències lingüístiques bàsiques, avaluar i fer un seguiment de l’evolució
d’aquest assoliment, coordinar-se amb la resta de professorat9, informar a les famílies de les
actuacions portades a terme i atendre, a més a més, les necessitats de l’infant que poden
desencadenar risc d’exclusió social (Vingut Riggall, comunicació personal, 28 desembre
2018).
De la mateixa forma, prenent també altres referents com el Decret de mínims (1997),
que exposa que “mínim el 50% de l'ensenyament de les matèries ha de ser en català. Dins
aquest percentatge hi ha d'haver les matèries de "naturals" i "socials". Abans del TIL la
majoria de centres respectaven aquest decret i feien immersió” i, en base a aquest, el Decret
de llengües (2016), el qual “permet fer una assignatura [...] en una llengua estrangera. Per
poder fer-ho, [...] s'ha de sol·licitar permís a la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat” (Vingut Riggall, comunicació personal, 28 desembre 2018).
Amb això, el Servei de Normalització Lingüística i Formació del Govern de les Illes
Balears pretén donar resposta no només a l’alumnat d’IT a secundària, sinó també al de
primària que, fins aleshores, només s’esmentava de manera molt superficial al model del que
es basa.

5. DISCUSSIONS.
La immersió lingüística suposa, en gran part, la superació de les dificultats a les quals
es pot enfrontar l’alumnat d’incorporació tardana a les aules de les Illes Balears; fet pel qual
necessita de l’assoliment de diverses mesures, estratègies, plantejaments i recursos, tal com
planteja el Servei de Normalització Lingüística i Formació. Tot i així, hi ha alguns aspectes
que difereixen d’allò que es consideraria idíl·lic, ja que en la majoria d’ocasions es prioritza
l’assoliment de la llengua sense tenir en compte que s’està deixant de banda la visió inclusiva
de l’educació.

La coordinació serà necessària per a que el professorat que intervé als grups amb alumnat d’IT tingui a l’abast
diferents estratègies i metodologies per afavorir l’immersió lingüística i col·laborar en el Pla Individualitzat de
l’alumnat d’IT.
9
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Sobre aquest punt, cal reprendre la definició d’inclusió de la UNESCO (2008) que
establia que aquesta suposava una reorganització d’estratègies, recursos i agrupaments que
responguessin a la diversitat de tot l’alumnat. Per a tal cosa, i front l’augment tant significatiu
d’alumnat d’origen estranger a les aules, es crearen unitats específiques d’acollida on aquest
alumnat tenia l’oportunitat d’aprendre la llengua i la cultura pròpies del nou país de
residència. Cabot i Santandreu (2005) exposaven que aquestes unitats eren “espais que la
Conselleria d’Educació i Cultura creà dins els centres [...] per fer front a la urgència d’atendre
les necessitats educatives de l’alumnat [...] que s’incorpora de manera tardana al nostre
sistema educatiu”.
Per tant, prenent la definició d’inclusió prèvia i entenent que les aules d’acollida eren
espais on només hi tenien cabuda l’alumnat que necessitava l’aprenentatge de la llengua
vehicular cel centre, aquestes ja no tenien el principi d’inclusió marcat per la UNESCO. Tot i
així, recordem que, ara per ara, el Servei de Normalització Lingüística i Formació segueix
exposant diverses modalitats de suport on, a més del suport dins l’aula ordinària, esmenten
l’atenció individualitzada i el suport fora de l’aula com a altres possibilitats de suport a
l’alumnat d’IT.
Fet semblant l’apuntava Carmona (2002) en parlar també dels canvis de la vigent llei
educativa (LOMQE, 2013), la qual pretén eliminar àrees de coneixement, com plàstica i
música, que propicien moments distesos a les aules on l’alumnat d’IT retorna amb el seu grup
de referència i que atorguen la possibilitat de crear vincles i que la inclusió torni a tenir-se
present; tal com exposen Cabot i Santandreu (2005) quan esmenten que els alumnes de
secundària
“Durant el seu primer any al centre, assisteixen fins a setze hores setmanals al taller, i la resta
del temps el passen amb el seu grup de referència. Des del primer moment assisteixen, amb la
resta del grup, a les classes de música, educació física, plàstica i tecnologia, i a les sessions de
tutoria. S’entén que, en aquestes classes, els alumnes d’incorporació tardana poden establir
relacions amb els seus companys de manera més còmoda, cosa que els facilita la socialització:
les sessions amb el grup li faciliten el contacte amb els companys que els proporcionarà la
base per esdevenir un ciutadà més” (p.39).

Per tant, de nou, la inclusió torna a veure’s com un objectiu utòpic en el sentit
d’establiment de relacions entre iguals.
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D’altra banda, la mateixa llei fa reaparèixer els grups de reforç a l’alumnat a partir dels
12 anys que presenten dificultats. De nou, aquest grups són format paral·lelament als grups de
referència, segregant l’alumnat amb dificultat de la resta i, per tant, tornant a no respondre als
principis d’inclusió.
Certament, però, l’alumnat d’IT necessita de l’aprenentatge de la llengua i cultura,
almenys, per a l’establiment de relacions amb iguals i, a més a més, per a possibilitar
l’aprenentatge dels continguts curriculars que es marquen per al nivell al qual s’escolaritza.
Jiménez, F. (2012) esmentava la necessitat d’aprendre una de les llengües oficials del nou
centre educatiu de l’infant recentment escolaritzat per tal de possibilitar la inclusió i
l’aprenentatge; però també exposa el requisit de protegir la llengua i cultura que l’infant té
com a bagatge matern. D’aquesta manera, el nen o nena por mantenir el contacte amb la seva
comunitat d’origen i facilitar el retorn, si escau.
La realitat, però, és que a les Illes Balears això encara suposa certs aspectes a millorar.
D’una banda, perquè la regulació de la immersió lingüística només es té fixada ara per ara als
cicles de secundària. Cabot i Santandreu (2005) exposaven la necessitat d’aquest fet donat que
a primària, els alumnes, només tenen un o dos mestres que imparteixen totes les assignatures;
i que a secundària, cada hora és realitzada per un professor diferent. Per tant, donades
aquestes dades, els alumnes de secundària han de menester un espai on poder aprendre
estratègies de comunicació, vocabulari i eines que els permetin relacionar-se sense atenir-se
únicament als tecnicismes dels ensenyaments de les seves assignatures. I tot i que sobre això
no existeixi cap aspecte en contra, cal fixar-se detingudament en l’alumnat de primària, ja que
en aquesta etapa s’assenten les bases de coneixement que facilitaran els aprenentatges
posteriors i, en certa manera, queden desproveïts de regulació en matèria d’immersió
lingüística; tot i que actualment s’estan realitzant esforços per part del

Servei de

Normalització Lingüística i Formació. De fet, Bassa et. al. (2013) destaquen que “si es vol
que una llengua encara minoritzada com la llengua catalana sigui apresa per tots els ciutadans
de les Illes Balears [...] i amb una competencia suficient, no queda altra solució que aprendrela a l’escola, i ben prest”; posicionant-se front a la visió de Cabot i Santandreu (2005).
A més a més, en discordança amb la postura de les darreres autores esmentades,
trobem també l’exposició del Govern de les Illes Balears (2010:1) quan esmenta que “a partir
del segon cicle de primària les àrees instrumentals són el punt de partida de l’adquisició de
molts aprenentatges [...]”; deixant una evidència clara que, almenys als darrers cursos de
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primària, l’incís sobre la regulació de l’aprenentatge de la llengua amb l’alumnat d’IT és
totalment necessari per afavorir els aprenentatges més tècnics o específics dels nivells
educatius posteriors.
Per tal que aquest aprenentatge esdevingui, però, ESAIT (2003) exposava que encara
queda una gran quantitat de feina i revisions per fer; sobretot en matèria de dotació de
recursos, formació del professorat, mètodes, eines i estàndards d’avaluació d’aquest tipus
d’alumnat, etc. Per tant, seguint les idees de Bassa et. al. (2013), “no cal canviar el model
lingüístic, cal establir les mesures necessàries per possibilitar millors resultats: formació del
professorat, recursos humans i materials necessaris i seguiment del treball a les aules”; essent
aquest darrer punt, clau per a l’avaluació dels progrés de l’alumnat d’IT.
No obstant això, Vila i Moreno, F. X. (2004) repensa la immersió lingüística en
matèria d’ús quotidià exposant que, als centres catalanoparlants ni es castiga ni es recompensa
l’ús d’aquesta llengua per tal d’augmentar l’ús en situacions quotidianes, ja que:
“Només des de la ingenuïtat podia esperar-se que l’avenç del català com a llengua vehicular
modificaria en profunditat les pràctiques lingüístiques de l’alumnat, com si la resta de la
societat —la família, els amics, el barri, els mitjans de comunicació...— haguessin deixat
d’exercir el seu paper socialitzador” (p.14).

Per tant, exposa així la idea de donar la importància i visibilitat tant a la llengua i
cultura pròpies de la nostra comunitat, com de les comunitats i llengües d’origen de tot
l’alumnat i de les seves famílies, que proposava Vingut Riggall (2014) en el model de
multiculturalisme i Pedagogia Culturalment Sensible i Compromesa. Tot i així, la necessitat
de relació entre família i escola en l’àmbit d’acollida de l’alumnat d’IT només s’esmenta des
de la postura d’aquesta darrera autora; deixant portes obertes a mètodes, estratègies i demés
recursos per fer-ho possible.
En resum, els resultats exposats d’aquesta investigació evidencien que la posada en
pràctica dels plans d’immersió lingüística a les aules de les Illes Balears suposen un canvi
significatiu de la superació de dificultats lingüístiques i culturals de l’alumnat d’incorporació
tardana. No obstant això, cal fer una revisió exhaustiva de modalitats de posada en pràctica
per tal d’aconseguir una regulació que afavoreixi a l’alumnat, ja que, de moment, són les
Administracions les encarregades de plantejar els tipus de recursos i estratègies, realitzant així
una gran disparitat de maneres de fer que no sempre responen o s’adapten de la millor forma
possible a les necessitats de l’alumnat en qüestió; fet pel qual, molts autors discrepen en
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ideologies, moments evolutius on incidir en les ajudes necessàries i estratègies a
desenvolupar. Aquestes diferències són, un cop més, la mostra que les lleis educatives
transformen la visió de l’educació segons el posicionament polític que aprovi la llei vigent.
Tot i així, les passes realitzades fins aleshores semblen tenir prou suport pedagògic com per a
continuar avançant en la educació inclusiva i en l’acollida de tot l’alumnat als centres
ordinaris, fomentant l’atenció a la diversitat i l’educació de qualitat per a tots els alumnes.

6. CONCLUSIONS.
Per a iniciar aquest apartat, cal tenir en compte que els objectius establerts al principi
del document s’han assolit adientment. Per tant, començarem parlant d’ells i de com s’han
desenvolupat al llarg del TFG.
Inicialment, trobàvem el fet de “conèixer i comprendre l’evolució de l’atenció a
l’alumnat amb NESE al sistema educatiu”, on s’incloïen els objectius específics de “saber el
recorregut que ha realitzat l’educació inclusiva fins a l’actualitat” i “relacionar l’educació
inclusiva amb l’alumnat amb NESE als centres educatius”. Aquests s’han desenvolupat al
llarg del document, específicament en el segon punt que tracta els fonaments de l’estudi.
Mitjançant la recerca d’articles i altres títols, i la síntesi i relació d’aquests, s’ha aconseguit
tenir una idea de com ha evolucionat el concepte d’educació inclusiva fins a ser tal com el
coneixem avui dia. De fet, la relació amb esdeveniments històrics han possibilitat la
comprensió del perquè és així ara per ara. D’aquesta forma, el recorregut tant de l’educació
inclusiva, com de tot el que engloba; així com la relació amb les diferents tipologies
d’alumnat NESE s’ha comprès mitjançant l’elaboració de l’apartat pertinent en aquest treball i
s’ha aprofundit al llarg de tot aquest.
Per tant, l’objectiu d’“aprofundir el coneixement sobre l’alumnat amb NESE”, on
trobàvem els objectius específics d’“exposar les diferents tipologies, dificultats i
característiques de l’alumnat amb NESE” i “identificar l’alumnat d'IT com a part del grup
d'alumnes amb NESE”, s’han exposat amb l’elaboració del punt següent a l’esmentat
anteriorment. Amb aquest, s’ha acabat de confegir el marc de referència on es troba l’objecte
analitzat durant tot el treball; creant dins l’àmbit de l’educació inclusiva un focus al grup
d’alumnat amb NESE on es troben els alumnes d’IT i, alhora, tractant de donar una visió
sobre les dificultats que troba, a grans trets, aquest col·lectiu.
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Amb aquest darrer incís, es desenvolupava l’objectiu de “conèixer els principals trets
característics de l’alumnat d’IT” i, per tant, els específics de “definir les qualitats de l'alumnat
d'IT” i d’“identificar els principals entrebancs als quals poden enfrontar-se durant els inicis de
l’escolarització” alhora que es tractava de “comprendre i exposar la necessitat de portar a
terme un programa d’immersió lingüística per tal de superar dits entrebancs i millorar
l’aprenentatge de l’alumnat IT”. Per a tal cosa, es va indagar també en el fet de “conèixer com
es produeix l’aprenentatge d’una llengua i cultura diferents a les maternes”. Tots aquests
aspectes desenvolupats en el quart i cinquè punt d’aquest document.
Per tant, l’assoliment i desenvolupament dels objectius proposats amb l’elaboració
d’aquest TFG queden evidenciats al llarg de la redacció dels apartats anteriors del present
document.
D’altra banda, i mitjançant la confecció d’aquest treball, han sorgit altres conclusions
derivades de la recerca, anàlisi i síntesi d’informació; però també de la relació de la teoria
abordada amb les pràctiques realitzades al llarg del Grau.
Aquestes conclusions s’inicien en la percepció que es té de la educació inclusiva. Com
ja sabem, aquesta respon al dret de tots de rebre una educació de qualitat, independentment de
les característiques de l’alumnat, i dotant d’estratègies i recursos als centres per a que tal cosa
esdevingui. En el cas de l’alumnat d’IT, però, aquesta inclusió pot ser un poc dificultosa
durant els primers moments d’escolarització a un nou centre. Si prenem per cas que l’alumne
no coneix ni la llengua, ni la cultura, és difícil que pugui rebre una educació de qualitat si no
pot seguir les sessions de cap manera, igual que ho fan els seus companys de grup – aula,
sense cap referència que li indiqui de què es parla en aquell moment, o que cal fer. Per això,
és necessari que el/la mestre/a encarregat/da (majoritàriament el PT10) realitzi diverses
sessions amb l’alumne, de manera individual i posteriorment en altres agrupaments si escau,
per tal d’apropar-lo a la llengua, cultura i costums; de vegades, inclús presentar altres alumnes
que ja coneixen la nostra llengua i cultura, però que tenen la mateixa llengua materna que el
nou company per tal que aquest es senti més còmode. Això, tot i que deixa de respondre
temporalment al concepte d’educació inclusiva, i respon més a la segregació o a la formació
de guetos per compatibilitat lingüística, és sovint la manera més inclusiva d’atendre les
necessitats específiques de l’alumnat recentment incorporat, ja que també cal que l’acollida
sigui còmoda, càlida i l’infant percebi el nou entorn com un espai segur on poder expressar-se
10

PT: pedagog terapeuta o mestre d’educació primària amb menció de SE.
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i comunicar-se si ho necessita. És a dir, tot i no poder considerar-se una pràctica inclusiva en
la seva totalitat, respon al fet de cobrir necessitats d’establiment de vincles i altres factor
emocionals de l’infant front a les pors, angoixes o altres possibles frustracions – no només
lingüístiques i culturals – que afavoriran els aprenentatges posteriors.
Sobre aquest establiment de vincles, cal fer menció també a la relació família i escola.
Sovint ens preocupem de l’acollida de l’infant d’IT, però, i les famílies? Aquestes també es
troben en una situació desconeguda i nova, i tenen la necessitat que algú els escolti i entengui,
no només sobre les preocupacions que puguin tenir sobre l’escolarització dels seus fills, sinó
també altres angoixes que puguin sorgir. Als centres educatius es parla de la necessitat
d’aquest vincle d’ambdós contextos de l’infant, però no hi ha un manual de com fer-ho, unes
pautes a seguir i; inevitablement, aquests apropaments acaben sent merament puntuals en dies
assenyalats pel centre.
D’altra banda, sorprèn també la regulació de l’alumnat d’IT per part de la Conselleria,
mostrant així el gran camí que queda per recórrer amb aquest alumnat. De fet, en primer lloc
sorprèn que aquest alumnat només sigui considerat com a IT durant els dos primer anys des
de l’escolarització a les nostres aules. I després? S’exposa que passen a ser considerats com
alumnat NESE per CP / HE, però, de vegades, també reben “l’etiqueta” de DEA encara que
aquesta darrera no sigui la corresponent. D’igual forma, Vingut Riggall explicava que es triga
entre 5 i 7 anys en aprendre una nova llengua, i als infants d’IT pretenem que amb 2 en
tinguin a prou per enfrontar-se a tots els aprenentatges que els hi queden per davant, amb unes
ajudes poc estructurades i poca informació sobre com avaluar. De fet, inclús només tenint-los
en compte als cicles superiors de primària i als cicles de secundària. Però no és suficient,
moltes vegades veiem els percentatges de fracàs i abandonament escolar i veiem que existeix
una desorganització per part de les administracions que no fomenta centres amb una filosofia
integradora, creant rebuig per part de l’alumnat front a l’educació formal; i amb l’alumnat
d’IT, sovintment generat per la frustració de la incomprensió d’aquesta educació.
Per tant, considerem també l’existència de mancances en referència a la formació del
professorat, la dotació de recursos i la regulació administrativa quant a moments i maneres
d’aplicació de plans d’immersió lingüística. Tot i que a primària els docents solen tenir més
recursos didàctics pel tipus de formació rebuda, cal saber com aplicar aquests i que tinguin un
continu amb etapes posteriors. La manca d’estabilitat docent als centres educatius, juntament
amb la manca de continuïtat entre primària i secundària, sovint fomenten que l’alumnat d’IT
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realitzi el mateix tipus d’activitats durant els dos anys que té per aprendre llengua i cultura;
deixant que aquest aprenentatge sigui superficial, poc significatiu i útil i frustrant per a
l’alumne. Així, tot i que el servei de Normalització Lingüística i Formació té la intencionalitat
d’aprofundir en la formació del docents que portin a terme el PALIC, seran necessaris cursos
de formació o reciclatges que, possiblement, es debatran en claustres i que només portaran a
terme aquells centres que percebin aquest grup d’alumnat com a prioritari on es troben. Per
tant, un cop quedin establertes les bases del PALIC, potser seria necessari un reciclatge dels
docents de SE que atenen aquest sector d’alumnes.
Per últim, i el relació a la realització de les pràctiques del Grau, sorgeix també la
incògnita de si el professorat dels centres educatius que col·laboren amb el Fons Pitiús de
Cooperació tenen clar l’objectiu d’aquest. S’ha esmentat que el Fons Pitiús col·labora amb el
manteniment de salvaguardar el bagatge cultural i lingüístic de l’alumnat d’IT dels centres
d’Eivissa i Formentera. Per a tal cosa, proposa l’elaboració de projectes col·laboratius amb
escoles agermanades d’altres països sobre temes actuals com les migracions, els recursos, etc.
Aquests projectes, però (i pel que s’ha experimentat), solen fer-se durant una hora a la
setmana que, sovint, s’empra per avançar altres àrees de coneixement per manca de temps a
les aules i, quan arriba l’hora d’haver de fer les exposicions, es percep com un projecte
descontextualitzat i que suposa un entrebanc per a la realització d’altres continguts que
“queden per veure” durant el curs.
Amb tot això exposat en aquest apartat, han sorgit una sèrie d’idees sobre possibles
línies d’investigació futures. Per exemple, la investigació sobre els recursos i activitats que es
desenvolupen en diferents escoles d’Eivissa per tal d’atendre a l’alumnat d’IT. D’aquesta
manera es conformaria un bagatge de recursos i experiències ja portades a la pràctica per tal
d’enfrontar-se a aquestes situacions posteriorment. Encara i així, és cert que la plana web del
PALIC atorga diversos recursos i orientacions encara vigents, tot i que una mica obsolets
(Vingut Riggall, comunicació personal, 2018). Amb això, i donada l’actual manca de
regulació, seria interessant proposar jornades d’intercanvi d’experiències que poguessin
ajudar als mestres a compartir idees, angoixes, dubtes i recursos sobre les ajudes a realitzar a
l’alumnat d’IT, formes d’avaluar, etc.
Per últim, exposar les limitacions trobades durant la confecció d’aquest document,
entre les quals s’ha trobat el temps destinat a la realització del treball i, per tant, la
impossibilitat d’abraçar un nombre més ampli d’articles que hagueren pogut fomentar altres
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perspectives d’un mateix apartat o solucions que, ara per ara, no han estat trobades. En darrera
instància, exposar també que el fet que l’alumnat d’IT sigui sent un tema pendent per
consensuar en matèria de tipus de necessitats que presenten i demés aspectes, ha dificultat
l’exposició clara i consensuada d’alguns punts, havent de prendre com a referents alguns
autors que han estat triats de manera subjectiva i que, per tant, d’haver estat confeccionat
aquest mateix treball per una altra persona, hagueren estat uns altres amb, possiblement, altra
ideologia. Però, en paraules de Coelho (1987), “el camí és el que ens mostra la millor manera
d’arribar i ens enriqueix mentre l’estem creuant” i, en matèria d’educació, sempre es creua
amb companyia, enriquint el procés d’una manera o una altra.
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