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Resum: 

La investigació educativa duta a terme en aquest treball, té com a objecte d’estudi central 
l’atenció educativa que s’ofereix a l’alumnat nouvingut. 
Entre els molts reptes que planteja la diversitat cultural, la present recerca, emmarcada en 
l’àmbit educatiu, pretén fer aportacions i contribuir a donar respostes des de la perspectiva de 
l’educació intercultural, des dels tres eixos bàsics: els docents, els alumnes nouvinguts i les aules 
d’acollida. 
Partint de la globalitat dels termes i dels conceptes vinculats amb l’escolarització dels alumnes 
nouvinguts, es concreta amb un estudi de casos que es contextualitza en una ciutat, en els 
centres educatius en els que s’imparteixen els ensenyaments obligatoris, els docents d’aquests 
centres i els alumnes nouvinguts que assisteixen i segueixen els programes de les aules d’acollida. 
La recerca adopta la metodologia de la investigació-acció, amb l’ús de tècniques i instruments 
quantitatius i qualitatius com l’entrevista o el qüestionari, tot fent partícips als agents implicats 
del context estudiat. 
Amb un treball participat, des de la reflexió sobre la pràctica docent, s’aconsegueix la finalitat 
de potenciar i contribuir a la planificació de les actuacions i a l’organització dels recursos 
existents per avançar cap a l’escola diversa del s. XXI que acull i atén les necessitats i interessos 
de tots els alumnes, en un clima cordial i amable en unes escoles de cada vegada més inclusives i 
acollidores. 
Per a la innovació i el canvi, el paper dels docents és clau. Les seves actituds, creences i 
expectatives, en relació a l’alumnat nouvingut influeixen en la seva integració escolar i socials. 


