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0. QUÉ ÉS UN PLA D’ACOLLIDA  

 

 

 

 Un pla d'acollida és el conjunt de les actuacions programades per tal de facilitar l'adaptació de l'alumnat que 
s'incorpora de nou al centre.  
 L’arribada d’un nen/a d’incorporació tardana suposa un repte més a l’escola pública. 
 Suposa posar en pràctica el decret d’inclusió, amb la diversitat dins de l’aula, l’atenció individualitzada dels 
alumnes... 
  
 L’objectiu bàsic d’aquest document és un Pla d' acollida  compartit i consensuat entre tots els membres del 
Claustre. Creiem que la responsabilitat i presa de decisions respecte a aquests alumnes nouvinguts no pot quedar només 
en mans del tutor de l’aula. El mestre de reforç, el d’educació especial, el Cicle, el Claustre, i l’Equip Directiu queden 
implicats en l’anàlisi de la nova situació i la recerca de les solucions més adients.  
 
 Els objectius d'un Pla d'Acollida són: 
 
- Facilitar la incorporació escolar dels alumnes nouvinguts aconseguint que l'alumne nou comprengui i s'adapti al 

funcionament del centre, amb els companys i professors. 
- Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents d'altres països. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.INTRODUCCIÓ 
 
ALUMNE NOUVINGUT: és aquell procedent d’una altra regió o estat, de parla no catalana o aquell procedent d’un altre 
estat, de parla no catalana ni castellana. 
Aquest alumnat és molt divers i podríem classificar-lo: 
 
 
1.1- En funció de l’escolarització: 
 

 ESCOLARITZATS 
Es consideren alumnes escolaritzats amb regularitat aquells que han assistit a l’escola al seu país d’origen d’una manera 
sistemàtica i continuada, encara que les característiques del seu sistema educatiu siguin diferents de les del nostre. Per 
tant, pressuposa que tenen uns hàbits i uns continguts escolars adquirits. Tindrem en compte la Cultura inherent en el 
sistema educatiu de cada lloc on hagi estat escolaritzat. 

 
CLASSIFICACIÓ 

1.- Escriptura logogràfica, amb contacte amb l’alfabet llatí. Ex. Xinesos. 
2.- Escriptura logogràfica, amb coneixements de llengua fonètica i de l’alfabet llatí. Ex. Xinès amb coneixements 

escrits d’anglès. 
3.- Escriptura alfabètica sense coneixements de l’alfabet llatí. Ex. Àrabs, russos, grecs, indis, pakistanesos... 
4.- Escriptura alfabètica llengua no romànica amb alfabet llatí. Ex. Rus amb anglès o alemany. 
5.- Llengua romànica i no coneix cap llengua del centre. Ex. Francès, Italià o àrab que coneix francès escrit. 
6.- Llengua romànica i coneix llengua castellana. Ex. Castellans 
 
 NO ESCOLARITZATS 

Aquells que no han assistit mai a l’escola o que han assistit de manera intermitent. Per tant, que no tenen assolits ni els 
hàbits escolars ni els aprenentatges bàsics. 
 
 
 

 



2. En funció de la llengua d’origen: 
 
1.- Romanitzats 

Són aquells alumnes que coneixen a nivell oral o escrit una llengua romànica. El fet de provenir del llatí fa que tinguin 
unes estructures morfosintàctiques similars i també permet al nen inferir el significat de molts mots. Ex. Gitanos. 

 
2.- No Romanitzats 

Són aquells alumnes que coneixen a nivell oral o escrit una llengua que no prové del llatí: àrab (clàssic, bereber o el 
dialecte marroquí), xinès... 
 

 
 

2.- OBJECTIUS GENERALS 
 

 
A.- Recollir en un document, obert i flexible, totes aquelles reflexions i acords que a nivell de Cicle i Claustres s’han 
consensuat, respecte a com enfrontar-nos de manera coherent i el més eficient possible, a l’arribada d’aquests alumnes 
nouvinguts. 

 
B.- Facilitar l’adaptació d’aquests alumnes a l’aula, a l’escola i a l’entorn. 

  
Per tal d’assolir aquest segon objectiu, tindrem en compte 4 àmbits: Família, Alumnes, Centre i Recursos.  
 
Família: A l’igual que amb la resta d’alumnes, és fonamental establir un bona comunicació i relació entre família i 
escola. 
 
Alumnes: És important conèixer les característiques individuals de l’alumne ( nivell d’aprenentatge, actituds, 
interessos, manera de ser...), així com també conèixer trets culturals característics del país d’origen. 
 
Centre: Com els acollim, amb quines mesures, amb quins recursos comptem... 
 



Recursos externs: Cal tenir en compte que l’escola disposa d’una sèrie de recursos que poden ajudar a facilitar i 
millorar l’acollida i l’adaptació d’aquests nens/es, i  com a mestres els hem de conèixer. (LICS, Creu Roja, Cáritas 
Serveis Socials, Ajuntament...). 

 
 

3. ÀMBITS  A TENIR EN COMPTE 
 

3.1. LA FAMÍLIA 
 
 Nivell econòmic: Possible baix nivell econòmic i a vegades precàries condicions de vida.  
 Risc de marginació doble: ètnico-cultural i sòcio-econòmica. Possibles prejudicis i discriminació racial per part de la 

població autòctona. 
 Vivència del xoc cultural amb desarrelament i com a conflicte de valors. 
 Problemes per tramitar la documentació acadèmica per la mateixa dificultat d’obtenir-la al país d’origen. 
 Desconeixement del funcionament del Centre i del Sistema educatiu del nostre país. 
 Dificultat d’una comunicació fluïda, poc coneixement del català i del castellà. 
 Dificultat en la relació família - centre. En alguns casos a causa de la inflexibilitat d’ambdues parts. 
 
 

3.2. ALUMNES 
 
  Desconeixement del nostre medi escolar, amb els corresponents codis, normes i valors. 
 Desconeixement de les llengües d’aprenentatge. 
 Incompatibilitat entre el nivell d’aprenentatge escolar i el nivell maduratiu real de l’alumne. 
 Interferències lingüístiques derivades de la peculiar situació. 
 Desfase entre el domini de la llengua comunicativa i la llengua d’aprenentatge. 
 Gran quantitat de continguts que es presenten i que s’han d’assolir en un temps limitat. 
 Dificultat en la relació família-escola. 
 El xoc cultural, diferent bagatge cultural. 
 Risc de marginació doble : étnico-cultural i sòcio-econòmic, amb repercussions que poden fomentar una baixa 

autoestima. 



 A vegades la manca d'escolarització o escolarització incompleta al seu país d'origen. 
 L’acceptació del nouvingut pel grup classe. 

  
                                                              

3.3. EL CENTRE 
 
3.3.1. ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
 
 Nou currículum.  
 Formació i assessorament per tractament de la diversitat, tant en aspectes metodològics com en els d’informació 

cultural. 
 Manca de recursos humans ( en ocasions) 
 
 
3.3.2. ELS RECURSOS  
 

Entenem per recurs qualsevol element material o personal que faciliti l’aprenentatge. 
 
A. Personals 
 
 El tutor 
 El mestre d’Educació Especial 
 Mestres de suport 
 El Claustre de professors 
 Els companys de l’aula i company-tutor 
 EAP 
 
 
B. Materials 
 



Es buscarà un lloc a l’escola on tots els mestres puguin trobar informació sobre trets culturals específics i materials 
diversos per tal de poder donar resposta a les necessitats que vagin sortint. Els materials serien : 
 Materials didàctics d’Educació Especial: llibres, contes, fitxes per centres d’interès, làmines, murals, jocs didàctics... 
 Materials de suport específic referent a la cultura i tradicions dels llocs d’origen i realitat multicultural. 
 Dossier amb material adaptat pel mestre-tutor. 
  Biblioteca d’escola: servei de préstec 
 Eines TIC 

 
 

C. Organitzatius 
 

L’organització del centre contempla la possibilitat d’oferir diferents agrupaments, (tenir present la organització per 
atendre la diversitat)  
 Racons,  
 Tallers,  
 Desdoblaments,  
 Grups flexibles...  
 I la possibilitat que qualsevol mestre, en funció de les seves 
hores disponibles, faci un suport a aquests alumnes.  
 

Aquest tipus d’organització permetrà oferir una atenció més individualitzada i respectar els diferents ritmes 
d’aprenentatge.     
 
 
 
 

3.4. RECURSOS EXTERNS 
 
3.4.1. RECURSOS PERSONALS 
 
 LICS ( Llengua, Interculturalitat i cohesió social ) 



 CRP o Centre de Recursos Pedagògics 
 Creu Roja/ Cáritas 
 Serveis Socials 
 Traductor de l’Ajuntament o Departament d’Ensenyament 

 
3.4.2. RECURSOS MATERIALS 
 
 Material del CRP 
 Material elaborat pel LICS 
 

4. PROCÈS DEL PLA D’ACOLLIDA  
 

4.1. MATRICULACIÓ 
 

ORIENTACIONS: 

 L’acollida hem de procurar que sigui amable i càlida. Una bona acollida inicial facilita la confiança posterior. 

 La informació que es dóna ha de ser clara i concisa. 

 És possible que la documentació que la família ens aporta sigui insuficient, o perquè no es té o perquè s’està 
tramitant. Valorar-los aquella que ens aportin, encara que alguna no sigui necessària. 

 Informar-los de la necessitat d’aconseguir i aportar la que falta, o aquella que la pugui substituir, així com orientar-los 
de     com aconseguir-la, quan es tracti de documentació del nostre país. (Certificat mèdic, Assegurances, 
Convalidacions, ...) 

 De la família hem d'aconseguir informació com : 
- Costums i valors 
- Situació actual : com viuen, situació laboral, expectatives,… 
- Necessitats més primàries : economia, beques, ajuts, roba,… 



 

ACTUACIONS: 

ACCIÓ QUAN ES FA RESPONSABLE COM ES REALITZA DOCUMENTACIÓ 
Recepció de la família que 
sol·licita l’escolarització 
d’algun familiar 

A l’arribada, prèvia 
comunicació Inspecció. 
 
Els nois/es sempre hauran de 
venir en companyia d’un adult 
que actuï com a pare/mare o 
tutor.  
 
                                                              
Caldrà preveure, per part de 
la família o del Centre, la 
intervenció d’un traductor si 
és necessari. S’intentarà que 
es realitzi en les hores 
convingudes de secretaria. 
Hi ha un traductor de 
l'Ajuntament i de la 
Generalitat. El de la 
Generalitat intervé un màxim 
de tres cops a l'any per 
família. 

Referent de Centre: Direcció, 
Secretari, Cap d’estudis  
 
 
 
 
La professora d’educació 
especial fa una primera 
avaluació inicial per tal de 
tenir un criteri per decidir a 
quin grup s’incorporarà el nou 
alumne. 

Informar la família de: 
- funcionament del centre, 

horaris, serveis, activitats, 
sortides... 

- ajuts disponibles: beques, 
serveis socials... 

- tràmits, horaris i 
documentació per 
formalitzar la matrícula. 

Demanar a la família: 
- informació per completar 

el full de dades inicials de 
l’alumne. 

- Un telèfon o una forma de 
contacte àgil i segura 

Comunicar: 
- quan s’ha d’incorporar 

l’alumne a les classes 
el material inicial que ha de 
portar. 

 Full de sol·licitud de 
matrícula. 

 Fulletó de  matrícula en 
diferents idiomes. 

 Full de documentació 
necessària per a la 
matriculació 

 Full de registre de les 
dades inicials de l’alumne 

 
 

 Full associació de pares 

 Full de material 

 Full opció religiosa 

 Full sortides  

 Full d’Educació Física 

 Full d’autorització 
d’imatges 

 Full autorització Internet 

 Full autorització 
paracetamol 

Formalització de matrícula. El dia i hora acordat en el 
moment de sol·licitud 
d’escolarització. 

 Directora 

 Administrativa/Secretária 

 Referent del centre 

 Recollir la documentació 
aportada i formalitzar la 
matrícula 

 Comunicar el curs 

 Relació de 
materials/quota 

 Horari general del centre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. ACOLLIDA INICIAL 
 
Compren des que tenim notícia de l'entrada de l'alumne fins que està situat al centre i s'hi mou amb confiança. 
 
 
ORIENTACIONS: 
 
 

 Valorar la gran importància que tenen les diferents actuacions que realitzem en aquesta acollida inicial, ja que han de 
determinar l’organització de la seva escolaritat. 

 És necessari que aquest procés estigui molt definit i es porti a terme amb molta cura. 

 Evitar la improvisació. És preferible, si cal, destinar-hi un xic més de temps, enlloc de fer una acollida abans, però 
sense planificació. 

 
 
ACTUACIONS: 
 
 

ACCIÓ QUAN ES FA RESPONSABLE COM ES REALITZA DOCUMENTACIÓ 
Adscripció al curs Durant la setmana de 

matriculació. 
 Equip Directiu 

 Equip d’E.E 
 

Dos possibilitats : 
-     Per llei :Edat cronològica 
- Prèvia avaluació i altres criteris : 

 Historial acadèmic 

 Romanitzat o no  

 Opinió de la família 

 Nivell d’aprenentatge 

 Anàlisi dels grups i tutors sempre que sigui 
possible, 

 Parvulari i Cicle Inicial : respectar l’edat 

 Cicle Mitjà i Cicle Superior : un curs per sota 
(depenent del cas) 

 

 

 S'intentarà que els mestres i les mestres tinguin temps de preparar la rebuda de l’alumne a l’aula. 
 

Traspàs d’informació  Abans de la  Equip Directiu Es comunica la incorporació de l’alumne a l’equip  Pla d’acollida del centre. 



als tutors i a l’equip 
docent 

incorporació al centre 
s’informa de 
l’entrevista amb la 
família 

 
 

docent. 
Es traspassa tota la informació recollida al tutor ( 
Informació recollida en l’entrevista amb la família 
). 
 
Es dóna a conèixer les orientacions sobre 
l’acollida i el dossier sobre la cultura de l’alumne 
que hi  ha al centre: per exemple conèixer la 
llengua, trets culturals,…( si és necessari) 
 
 

 Orientacions sobre 
l’acollida (document LICS) 

 Dossier de cultura de 
l’alumne. 

 Carpeta personal de 
l’alumne. 

Preparació de 
l’entrada a l’aula 

Abans de la incorporació 
de l’alumne a la classe 

 Tutor/a  
 

S’informa al grup classe de la nova incorporació  
(característiques del país d'origen,…) 
 
Es planifica el tipus de col·laboració que el grup 
classe pot oferir tenint en compte les orientacions 
sobre l’acollida. 

 

Coneixement dels 
companys, professorat 
i espais del centre. 

Primers dies 
(El nombre de dies depèn 
dels casos) 

 Tutors 

 Mestre d'Educació Especial 

 EI , CI el nouvingut entra directament a la 
classe. 

 CM , CS estarà amb la mestra d' E.E. ( si cal) 
Presentaran l'espai físic de l'escola : pati, 
classes,… 
Presentaran els diferents mestres (música, 
anglès,…) 

 

Coneixement dels 
companys, professorat 
i espais del centre. 

Primera setmana  Tutor/a 

 Referent de centre 

 Alumnes-acollidors 

Veure: 

 Orientacions pels primers dies 
d’escolarització. 

 Paper alumne-acollidor en col·laboració amb 
el referent del centre (tenir un alumne referent 
que li ajudi dins i fora de l'aula) 

 

Avaluació inicial Durant el primer mes de 
la incorporació de 
l’alumne al centre 

 Referent del centre: tutor/a 
i/o mestra d’Educació Especial 
 

Recollir dades de l’alumne: 

 De l’escolarització anterior 

 Nivells de Llengua i Mates 

 Observació directa del tutor/a i/o especialistes 
 

 Document d’Avaluació 
inicial LICS 

 Document nivell actual de 
competències LICS 

 

 
 
 
 
 



ORIENTACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DE L’ EQUIP DOCENT 
 
El professorat que intervingui ha de tenir presents alguns aspectes concrets respecte a l'acolliment d'un alumne nou, els 
quals faciliten el procés d'adaptació i creen alhora un clima més relaxat i acollidor. 
Com que en una primera fase el nen no parlarà, hem d’evitar el bloqueig i tot l'equip docent ha de partir d'algunes 
estratègies comunicatives respecte a l'alumne que no ens entén, com per exemple : 
 Assegurar-nos que quan parlem ens escolta. 
 Parlar-li directament ,encara que no ens entengui, ja que  notarà el nostre interès. 
 Parlar a poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. 
 Pot ser que calgui repetir alguna explicació a nivell molt bàsic. 
 Reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i d'imatges ( dibuixos, fotos,… ) 
 Facilitar la seva participació com més aviat possible. 
 Demostrar comprensió i reforçament positiu vers la més mínima intenció de comunicació i de fer-se entendre, evitant 

caure en un procés de correcció que pot limitar les ganes de l'alumne d'expressar-se. 
 
El nou alumne ha participar en tot allò que demostri que per molt que no parli la nostra llengua, pot jugar, fer manualitats, 
dibuixar, escriure en la lletra que ell coneix, copiar de la pissarra o d’algun company,… 
 
Pel que fa a les pautes de convivència i normes de comportament hem de deixar-les ben clares des de l’inici i no tenir 
mai actituds de disculpes que poden ser injustes pels altres i a la llarga perjudicials per ell. Per exemple, l’escola àrab és 
més estricta que la nostra i empra el càstig corporal. En l’escola xinesa, el mestre és la màxima autoritat fins el punt que 
un alumne no pot dir “no”. Aquestes diferències poden desorientar al nen si no té les pautes ben definides. 
 
L’ENTRADA DEL NEN A L’AULA 

 

El tutor és qui crea a l’aula l’ambient propici per una bona acollida i adaptació. Cal aprofitar l’arribada d’un nen “diferent” 
per a que la mateixa “diferència” aporti enriquiment. 
Hem de presentar-lo als companys de l’aula de la manera més natural tot explicant la seva situació : “No ens entén, 
encara no parla la nostra llengua i no la sap escriure, però sap un munt de coses i més endavant ens les podrà 
explicar,…” 



Hem d’utilitzar recursos que tenim al nostre abast com localitzar en un mapa el lloc d’origen , explicar costums, parla, 
formes de vida, festes, cançons, danses ,contes,… que donaran protagonisme al nou alumne.  
Podem inclòs muntar un racó amb fotos, mapes ,textos, salutacions en diferents idiomes, els noms dels nens en la 
llengua del nouvingut,… 
Hem de crear la figura de l’alumne-acollidor. 
 
L’ALUMNE-ACOLLIDOR 

 

Moltes vegades els nens de l’aula són els que ensenyen al nouvingut la dinàmica de la classe i les primeres frases de 
comunicació i relació més quotidianes. 
Haurem de vigilar que les relacions que es vagin establint siguin les naturals per l’edat, evitant el proteccionisme excessiu 
de tipus paternalista. També cal evitar les actituds de rebuig. 
Poden crear la figura de l’alumne-acollidor, sobretot en el cursos més alts. Ha de ser un alumne predisposat a ajudar i 
simpàtic, però hem d’evitar que sigui sempre el mateix. El nouvingut i l’alumne acollidor seuran a prop del professor i de 
la pissarra. 
Les funcions de l’alumne acollidor serien : 
- Facilitar-li l’adaptació ( Ser el referent davant de qualsevol dificultat quotidiana ) 
- Ajudar en activitats concretes del seu aprenentatge dins i fora de l’aula. 
- Compartir amb el nouvingut algun càrrec de la classe. 
- Acompanyar-lo, tenir-lo present a les hores de pati, a les entrades i sortides,… 
 

4.3. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLARITZACIÓ 

 
 

ORIENTACIONS : 
 

 Tenir clar, que totes les actuacions que programem, han de tenir com a primer objectiu a assolir, el seu procés 
d’integració al centre. 

 Les nostres expectatives envers la seva escolarització han de ser sempre positives, i hem de combatre aquelles que 
puguin aparèixer que no ho siguin. Amb aquesta actitud allò que fem és dignificar la nostra tasca d’ensenyants. 

 Partint d’aquests dos supòsits, arribarem fàcilment a la conclusió que allò que no podem fer és improvisar, i que cal 
planificar el procés d’escolarització d’aquest alumnat 



 

ACCIO QUAN ES FA RESPONSABLE COM ES REALITZA DOCUMENTACIÓ 

Elaboració pla de treball 
individual 

En el termini màxim del 
primer mes de la incorporació 
de l’alumne. 
(Cal anar recopilant els 
diferents plans de treball que 
s’elaborin, per tal que puguin 
servir de models per a nous 
plans que s’hagin d’elaborar)  
 
 

 Equip docent de 
cicle/nivell 

 Mestre d'E.E. 

Tenint en compte l’avaluació 
inicial i el curs al qual se 
l’assigna, es decideix: 

 El seu horari( on han de 
constar les hores d’atenció 
individual) 

 Si hi ha alguna àrea que 
de moment no realitza. 

 
En el primer mes: 

 Es fa la programació de 
les àrees instrumentals, i es 
decideix els materials de 
treball. 

 Es programa el treball 
que ha de realitzar a la 
resta d’àrees. 

 S’acorden les  
responsabilitats de cada 
docent i coordinacions  

 que calen. 

 Es decideix qui fa 
l’avaluació i com se 
l’avalua. 

 Documentació horaris,.... 
del centre. 

 Adaptació de l’àrea de 
Llengua i Matemàtiques. 

Organització de l’atenció 
específica 

Durant la primera setmana 
 
 

 Equip docent de 
cicle/nivell 

 Mestre d' E.E. 

Decidir: 

 Qui la fa 

 De quines àrees 

 On es realitza 

 Quantes hores 

 Quan es revisa 
 

 

 Pla de treball individual 

 Dossier de treball  de 
l’alumne 

 

Seguiment i avaluació del 
pla de treball de l’alumne/a 

 Mentre tingui un pla de 
treball individual. 

 Revisió trimestral 

 Tutor/a 

 Professor/a d’atenció  
      específica si en té. 

 Equip docent 

 Coordinació periòdica de 
l’equip docent. 

 Actes de les reunions 
amb els acords presos. 

Avaluació de l’alumne/a Igual que les altres del centre 
 

 Equip docent 

 Junta d’avaluació 

 Segons el seu pla de 
treball 

 

 Pla de treball individual 

 
 



4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE 
 

 
ORIENTACIONS : 
 

 És molt important que tot el centre accepti que la situació d’aquest alumnat requereix d’uns recursos específics com :  
a. Professionals que hauran de destinar-hi algunes hores per a la seva atenció més específica. 
b. Tenir una organització del centre flexible. 
c. Procurar tenir un material adaptat a les diferents necessitats d’aquests alumnes, per evitar la improvisació hem 

d'estar coordinats amb els serveis externs. 
 
ACTUACIONS : 
 

ACCIÓ QUAN ES FA RESPONSABLE COM ES REALITZA DOCUMENTACIÓ 

Organització dels reforços  Quan es planifica el 
proper curs. 

 En cada nova matrícula 

 Equip directiu 
 

 Abans d’iniciar-se el curs 
s’acorden les hores que 
convé destinar a reforços, 
segons les necessitats 
previstes. 

 

 Pla d’acollida del centre. 

 Pla estratègic si se’n té. 

 Projecte lingüístic del 
centre. 

Creació d’un fons de 
materials 

Al llarg de tot el curs.  Equip docent.  Es crea un fons de 
materials adaptats a les 
necessitats d’aquest 
alumnat.  

 Donar a conèixer a la 
resta del claustre el 
material i la seva ubicació. 

 

 Materials LICS 

 Materials diversos. 

Creació, quan es determini, 
del Projecte de centre per 
l’Educació Intercultural 

Quan es planifica el curs  Equip docent. Veure el pla anual de Centre  Projecte educació 
intercultural 

 Pla anual de centre 



5. VALORACIONS FINALS 
 
 

Hem de prendre consciència que fer un Pla d’acollida no és 
quelcom excepcional que hem de fer perquè ens arriben nens 
estrangers o de fora de Catalunya sinó que és el que hauríem de fer 
per a tots els alumnes. 
 
Les reflexions finals podrien ser : 
 
1. Fer una acollida càlida a la família per donar-li confiança i 

establir-hi un bon canal de comunicació. 
2. Fer sentir bé a l’alumne perquè se sent ben atès i estimat. 
3. Donar-li l’atenció educativa que requereix : partint del que sap i 

ajudant-lo a progressar. 
4. Comptar amb tota els alumnes quan organitzem el centre i 

l’optimització dels seus recursos. 
5. Obrir els ulls i el cor de tots els nostres alumnes a un món molt 

més ampli i a una possibilitat de convivència molt més 
enriquidora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


