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PLA D’ACOLLIDA 
 

El pla d’acollida és un instrument que serveix per planificar l’acolliment de tota persona nova al cen tre. Esdevé una 
eina que preté afavorir la coherència en l’actuació  de totes les persones que hi intervenen i una gara ntia que 

l’alumnat rebi els ajuts necessaris per incorporar- se plenament en la vida escolar. 
 

 
El nostre centre acollirà els alumnes nous o nouvinguts i intentarà, a través de l’organització i les activitats que es 

desenvolupen en aquest Pla d’acollida, assolir els següents grans objectius: 
 
- Aconseguir que el nou alumnat i la seva família comprengui el funcionament del centre i s’hi integri 

satisfactòriament. 
- Fomentar entre tot l’alumnat, el coneixement i pautes d’ús de la llengua catalana. 
- Atendre les necessitats emocionals i socials, i reforçar la tutoria per proporcionar l’orientació escolar necessària. 

           -    Assegurar-los una bona escolarització, encaminada a aconseguir el seu creixement personal 
           -    Ajudar-los en la descoberta i coneixement del món cultural en el que ara viuen. 
           -    Ajudar-los a autovalorar-se 

- Potenciar l’intercanvi i relació entre tots els alumnes, com a font d’enriquiment mutu. 
- Aconseguir l’adaptació satisfactòria del nou professorat, serveis educatius, personal d’administració, servei de 

monitoratge i altres a la cultura pròpia del centre, per tal de poder respondre a les peculiaritats i necessitats de la 
comunitat Educativa. 

 
Dins aquestes propostes inclourem referències a l’escolarització d’alumnes nous al centre de tres anys i d’altres alumnes que 

s’incorporen al centre en cursos posteriors, provinents de d’altres centres, de l’estranger o de centres d’acollida. 
Així com l’acollida de diversos professionals que s’incorporen al centre per primera vegada. 

 
 

 
 
 



Actuacions amb les FAMÍLIES 
- Cal preveure, facilitar i potenciar la relació de  la família amb l’escola 
 

Actuacions  Alumnes que comencen P.3  Alumnes d’incorporació tardana  
(D’altres centres, centres d’acollida,... ) 

Inscripció al centre  Durant el període de matriculació o d’altres  moments del curs. a través del full d’inscripció i a secretaria del 
centre 

Aportació de documentació Carnet de vacunes, llibre de família, DNI pares o tutors, fotos, llibre d’escolaritat si ja han estat escolaritzats, 
d’altres documents d’escolarització o residència 

Fitxa de l’alumne Full annex per completar a secretaria durant el procés de matriculació. Si l’alta és  posterior es pot completar a la 
tutoria per mitjà d’una entrevista personal 

Informació funcionament Reunió general de pares i mares a finals del mes de 
juny on es parlarà de: 
- La línia pedagògica de l’escola  
- El funcionament de l’escola 
- Funcionament de les aules de parvulari 
- Materials que necessitarà el seu fill 
- Pla general d’adaptació dels seus fills pels primers 

dies d’escola. 
- Tríptic informatiu del curs escolar. 

Reunió individual amb algú de l’equip directiu on 
s’informarà del funcionament general del centre 
Reunió en particular amb el  mestre tutor per informar 
del funcionament de la classe, el cicle i de les activitats 
generals del curs. 
Se’ls informarà que dins el procés d’adaptació caldrà 
esperar dos dies en arribar a l’escola, amb la finalitat 
que l’equip psico-pedagògic pugui fer-ne una valoració i 
orientar sobre el  curs que li correspon. 

Reunions generals Reunió general de setembre/Octubre per definir i 
explicar els projectes concrets del curs, del cicle  i de 
l’escola 

Si  és possible assistiran a la reunió general de curs. Si 
no se’ls n’informarà particularment, tal i com assenyala 
el punt anterior 

Aportació d’informacions 
diverses sobre l’alumne 

Són aquelles informacions que poden ser rellevants per l’escolarització de l’alumne i que seran aportades per 
EAP; d’altres professionals que hagin tractat  l' alumne en d’altres centres si és el cas. 

Consideracions importants  A vegades i en funció  de les famílies caldrà ser flexible 
en el pagament de quotes, materials i caldria que cada 
vegada que es donés el cas es parlés en cicles i 
coordinadors de les possibles solucions 

Observacions 
. Les mares delegades tindran la funció d’aclarir dubtes generals, traspassar informació. .. Esdevindran, doncs un punt de recolzament  
per a les famílies nouvingudes. 
 
 
 
 



Actuacions amb els ALUMNES 
- Una primera experiència acollidora animarà i pred isposarà a qualsevol alumne a adoptar una actitud d e voler 
conèixer i apropar-se a aquella nova situació, busc ant la comunicació amb els seus companys i  companyes, que els 
veurà com a iguals. 
 

Actuacions Alumnes d’incorporació tardana 
(D’ altres centres, centres d’acollida, de l’estranger,...) 

Alumnes que 
comencen 

P.3 
Adscripció de curs Es procurarà adscriure’l segons la seva edat cronològica 

Aquesta decisió la prendrà l’equip psico-pedagògic reunit amb el cicle i possibles mestres 
tutors que rebrien l’alumne. Com que els criteris han de ser flexibles es poden tenir en compte 
els següents: 
- La ràtio del curs que hauria de rebre’l 
- Que sigui un grup acollidor i tranquil 
- Que la concentració en una mateixa aula no sigui excessiva 
- Adscripció un curs per sota per criteris lingüístics, temps que falta per acabar el curs,.. 

 

Traspàs d’informació i suport per 
a l’acolliment 

L’equip directiu del centre ha de preveure: 
- Que abans d’escolaritzar l’alumne el tutor o tutora hagi rebut tota la informació possible sobre l’alumne 

que haurà d’acollir. ( Escolarització anterior, informes pedagògics, psiquiàtrics, familiars,...) 
- Informar dels materials que hi ha a l’escola per donar i facilitar un bon treball amb l’alumne. Caldrà fer un 

recull d’aquests materials interrelacionats amb les propostes de Pla d’Acció tutorial. També cal recordar 
que l’administració té servei SEDEC, Compensatòria que poden ajudar en aquest apartat i que per tant 
l’equip directiu pot posar-s’hi  en contacte, sent sempre el tutor qui rebi el suport. 

- Informar i mantenir contactes de col.laboració amb els Serveis Socials del poble 
- Proposar i fer participar a tot el claustre i en concret al cicle corresponent de l’entrada del nou alumne, 

convocant si cal reunions preparatòries que organitzin i adequïn els horaris, els reforços, temporalment, 
a la nova situació. El mateix s’ha de tenir en compte durant la primera quinzena de setembre pels 
alumnes de P.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acolliment de l’alumne dins del 
grup. Abans d’arribar 

Correspon al tutor de preparar al grup per l’entrada del nou alumne i cal que tingui en compte 
que: 
- El curs que l’ha de rebre n’ha d’estar informat i haver-ne preparat l’arribada de manera 

que el grup, els altres nens, procurin que el novingut es trobi bé entre ells. 
Es poden organitzar diferents activitats proposades pels mateixos alumnes 
Decidir amb els altres alumnes les frases que més necessitem o fem servir a l’escola i fer-
ne un recull per aconseguir d’utilitzar-les amb el nou alumne, si aquest té una llengua 
diferent a la nostra. 
Crear la figura d’un alumne guia que ajudi en tot el que el nou company/a necessiti. 
Deixar i recordar entre tots les normes de la classe, ja que així les hi podrem traspassar. 

- Cal evitar i prevenir qualsevol brot de rebuig que es pugui donar a la classe o al centre 
davant la nova incorporació, mostrant la nova incorporació com una oportunitat 
d’enriquiment personal, no com un problema afegit. 

Correspon al cicle l’organització dels horaris i dels suports necessaris per preparar l’entrada 
del nou alumne a l’escola. Així com a tots els mestres que intervenen en el grup la planificació 
de les diferents activitats d’acolliment d’aquest alumne, fent especial atenció a les possibles 
activitats en les que l’alumne es podrà sentir més fàcilment igual als altres ( Per exemple l' 
E.Física) 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Acolliment de l’alumne dins del 
grup. El primer dia 

- Cal aconseguir que conegui ràpidament dels normes del grup classe i les generals i més 
importants de l’escola: Hora d’entrada a l’escola, per on s’entra, què es fa quan plou, com 
es distribueixen els patis, quan s' esmorza. Una bona estratègia per aquests aspectes 
d’hàbits i normes és l’ajut que poden donar-li d’altres companys. 

- El primer dia es pot procurar que l’acompanyi algun familiar i algú de l’equip directiu amb 
la finalitat de presentar-lo. 

- Seria bo ensenyar-li l’escola, almenys els espais més comuns. 
- És una bona activitat buscar algun o alguns nens del grup que puguin ajudar-lo en la 

integració: perquè parlen la seva llengua, perquè són oberts i comunicatius, pel paper que 
juguen dins del grup,... I que l’ajudin fins i tot al pati.  

- Els primers dies pot ser bona la intervenció del mestre de pati en l’organització de 
diferents jocs, la transmissió de normes o simplement vetllant per prevenir els conflictes. 
És per això que el cicle haurà de planificar les diferents activitats possibles. (serà en 
l’acció tutorial on caldrà anar a buscar diferents propostes de jocs de pati que ajudin a la 
cooperació i la integració). També pel que pot ajudar a conèixer l’alumne, com es 
relaciona amb els altres, quin tipus de joc practica,..., com l’accepten els altres per poder-
hi intervenir si cal. 

- Hi ha un seguit d’organitzacions de la classe que faciliten la integració:  
        El fet de seure en grups a la classe (Si no ho fan és un bon moment per provar-ho) 
        Les activitats de racons, tallers, treball cooperatiu, ... Per exemple muntar un racó a la                   
classe, per a ell, on s’exposin fotografies seves, textos en la seva llengua, 
        Les activitats de tutoria. El nomenament d’un alumne tutor temporalment. 
        Totes aquelles activitats que afavoreixin la comunicació i l’aprendre amb els altres 
- Cal presentar-nos: preparar algun joc o activitat de presentació. No oblidar-nos de 

presentar-nos cada vegada que hi ha una activitat nova o un mestre nou. 
- Procurar que ens les activitats que organitzem aquests primers moments l’alumne pugui 

participar-hi fàcilment, o pugui aportar-hi experiències pròpies. (Sobretot si coneixem el 
seu nivell acadèmic) 

- Organitzar alguna activitat que li permeti explicar coses de la seva escola anterior, o el 
seu país, o de la seva família,...  

- Cal procurar d’assegurar molt aviat les demandes vitals, les ordres  diàries. Formular-li 
preguntes tancades que l’alumne pugui entendre i contestar, assegurar-li el vocabulari 
d’ús més freqüent a la classe i ajudar-nos del gest per poder-nos comunicar. Seria un bon 
recurs l'elaboració d'un diccionari. 

 
 
 

 



Acolliment de l’alumne dins del 
grup. Després del primer dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificació de l’escolarització de 
l’alumne i les tasques que 
desenvoluparà 

- Cal aconseguir situar l’alumne acadèmicament en un termini breu de temps, amb la 
finalitat d’ajudar-lo amb els reforços convenients. Per això l’equip psico-pedagògic, 
conjuntament amb el tutor, faran un diagnòstic. (Veure full annex on recollir l’informació) 

- Per saber allò que sap cal fer especial atenció a: 
Informació de la seva escolarització anterior 
Hàbits escolars 
Tècniques instrumentals 
Domini de llengües: oral i escrit 
Nivell de matemàtiques: bàsicament numeració i càlcul 

- Consideracions importants sobre els aprenentatges de les diferents àrees: 
.La llengua és el vehicle més important de comunicació i el seu aprenentatge s’ha de 
plantejar contextualitzat i mai deslligat de les múltiples situacions comunicatives. Com que 
les situacions comunicatives se’n poden i se n’han de crear en tots els àmbits escolars, 
l’aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tots els professionals del centre. Cal que 
es defineixi cada vegada quines responsabilitats assumirà cadascú. 
.L’àrea de matemàtiques és una d’aquelles en les que l’alumne es pot incorporar més 
fàcilment al nivell de la classe ja que és la més semblant de les àrees que es treballen a 
les escoles d’arreu del món. 
.En totes les àrees cal evitar presentar contínuament treballs totalment diferents als de la 
resta del grup i prioritzar molt aviat totes aquelles que puguin ajudar-lo a participar en els 
treballs de grup, realització de murals, ... 

- A partir d’aquestes observacions i consideracions s’acordarà a nivell d’equip psico-
pedagògic si és convenient preparar una  programació, sobretot de les àrees 
instrumentals. Si cal, no podem oblidar que els objectius han de ser: molt concrets, no 
excessius, que permetin que l’alumne gaudeixi dels seus progressos i se senti segur. 

- Així mateix aquest serà el moment de definir els horaris dels reforços, que han de ser molt 
clars per l’alumne, i els materials que cal que l’alumne tingui: quaderns, llibres, ... 

- Aquestes propostes d’organització dels reforços i del treball afectaran al cicle i en alguns 
casos a totes les altres tutories, és per això que el claustre ha d’acceptar les noves 
incorporacions com un assumpte compartit, mai com el problema d’un altre 

- Aquestes propostes han de ser revisables en periodes molt curts de temps i anar-se 
adequant als diferents canvis o problemes que es donin. Evitant sempre que la intervenció 
es faci quan el problemes ja són de difícil solució. 

 

 

 
 

 



Actuacions amb el nou professorat , serveis educati us, personal d’administració i altres 
- Aconseguir l’adaptació satisfactòria dels nous pr ofessionals al centre 
 

Actuacions  

Arribada al centre 
Informació del funcionament 

 
Al centre disposem d’una carpeta que recull la documentació bàsica de funcionament d’aquest i que es revisa 
cada començament de curs i traspassa a totes les persones noves que arriben al centre. 
En cada cicle hi haurà una persona responsable de “tutoritzar” i ajudar en la integració dels mestres nous. 
Des de l’Equip Psicopedagògic i per mitjà de la Cap d’Estudis es realitzarà el traspàs i coordinació amb les 
diverses persones dels Serveis Educatius. 
Des de la Comissió de Menjador, delegada del Consell Escolar es tractarà i realitzaran actuacions per l’adaptació 
del personal de cuina i menjador. 
 

Pla Anual 

 
En el Pla anual hi haurà un apartat destinat a planificar anualment les actuacions que es portaran a terme que 
aconseguir l’adaptació de les persones noves al centre. 
 

Observacions 
 
 
 
 

 



 
CEIP Ramona CALVET i PICAS 
 
FITXA D’OBSERVACIÓ PER ALUMNES D’INCORPORACIÓ TARDA NA AL CENTRE 

 
Nom de l’alumne:                                                                                                           Data d’incorporació al centre:                       
 

Procés de socialització Àrees d’aprenentatge 

Hàbits d’ordre 
i normes 

Fa fila  Llengua  
Quines llengues parla: 
 
Quines estructures se li ensenyen: 
 
 
 
Quins suports se li donen: 
 
 
 
Matemàtiques 
Què sap de: 
Mesures: 
 
Lògica i raonament: 
 
Situació en l’espai: 
 
Numeració o càlcul 
 
 
 
 
Medi social i cultural 
Escolta i se l’ajuda a entendre allò que fem 

Porta bata  
Baixa i puja bé les escales  
Respecta el material dels 
altres 

 

Porta esmorzar  
Fa un bon ús dels serveis  

Hàbits de 
convivència i 
relació 

S’agrupa amb els altres   
Juga i respecta les normes  
Accepta que li proposin jugar  
Busca estar sol, aïllat  
Els altres l’accepten  
Els altres l’ajuden  
L’animen a jugar  

Material comú 
i individual 

Sap on hi ha el material comú  
Porta el material necessari  
És respectuós amb el material  

 

Agafa correctament el llapis  
Sap escriure en diferents fulls  
Posa marges  
Posa títols correctament  

Postura 
corporal 

Sap on ha de seure i com  
Seu correctament  
Molesta o el molesten els 
altres 

 

Actitud davant 
la feina 

Manifesta interès per la feina  
Fa la feina neta i polida  
Acaba sempre la feina  
Demana ajuda si la necessita  



S’escapa de fer la feina  
 


