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1. Introducció 

 
La legislació actual reconeix l’educació dels infants com un dret. La Generalitat escolaritza tot              

infant i jove que es trobi entre nosaltres (Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa                

a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu) per tal de contribuir a la seva formació i                  

facilitar la integració a la societat.  

 

El Pla d’Acollida és l’eina de la qual partim per facilitar l’acollida a la nostra escola de qualsevol                  

infant o adult nouvingut, i és el referent i marc de l’escola inclusiva que volem construir. Aquest                 

és un pla, doncs, obert, flexible, viu, pràctic, senzill i útil, amb unes accions concretes, un temps i                  

unes persones responsables. És a dir, és un instrument per a la nostra pràctica educativa. Per                

tant, aquest Pla d’Acollida és susceptible d’avaluació, revisió i propostes de millora en funció dels               

canvis i necessitats del centre i la comunitat educativa en general.  

 

Aquest Pla d’Acollida ha estat elaborat per la Coordinadora LIC del centre, amb estreta              

col·laboració de l’Equip Directiu i el grup del Pla de Treball LIC de Mollet del Vallès, que inclou                  

coordinadors i coordinadores LIC dels diferents centres públics i concertats d’educació infantil,            

primària i secundària de la zona.  

 

En aquest Pla hi trobem descrites totes les actuacions que posem en marxa per tal de facilitar el                  

coneixement i l’adaptació de tots els membres que acaben d’arribar a la nostra comunitat              

educativa. Per tant, aquest Pla està adreçat a : 

- Alumnat. 

- Alumnat matriculat de forma ordinària (P3 i altres cursos). 

- Alumnat que arriba després del procés de matriculació i que no ha estat             

escolaritzat en el sistema educatiu català (nouvingut/da). 

- Famílies. 

- Famílies dels infants de P3 i d’altres cursos. 

- Famílies de l’alumnat que arriba després del procés de matriculació i que no ha              

estat escolaritzat en el sistema educatiu català (famílies nouvingudes). 

- Equip docent i altres membres de la comunitat educativa. 

- Mestres nouvinguts i substituts/es. 

- Monitoratge de menjador, auxiliar administrativa, conserge…. 

- Estudiants en pràctiques. 

- Voluntaris i voluntàries no docents. 
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2. Objectius 

 
Els objectius del Pla d’Acollida són: 

 

1. Donar a conèixer el funcionament de l’escola a tots els membres de la comunitat              

educativa que ens envolta. 

2. Incorporar tots els membres de la comunitat educativa a la dinàmica del nostre centre. 

3. Assegurar l’acollida inicial i acompanyament de qualsevol membre nouvingut a la nostra            

comunitat educativa que és la Comunitat d’Aprenentatge Can Besora.  
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3. Protocol d’acollida alumnat de matrícula ordinària (P3 i altres cursos). 

Actuació 
 

Temporització  Responsable 
 

Accions  
 

Documentació / 
Observacions 

Jornada de 
Portes 
Obertes 

Prèvia a la 
preinscripció 
(data donada 
per 
l’Ajuntament; 
fins ara un 
dissabte al 
matí). 

Equip directiu 
Claustre 
Famílies 
voluntàries 

- Rebuda de les famílies. 
 
 
- Reunió informativa. 
 
 
- Recorregut i visita guiada per l’escola. 

Es lliura a les 
famílies 
documentació 
sobre el Projecte 
d’Escola.  
 
 

Preinscripció 
al centre 

Període de 
Preinscripcions 
(dates donades 
per la 
Generalitat).  

Famílies, 
Administratiu/
va i Equip 
Directiu del 
centre 

- Les famílies lliuren la sol·licitud de 
Preinscripció al centre o a l’Ajuntament. 

Sol·licitud 
impresa i 
documentació 
requerida a la 
convocatòria.  
 

Publicació de 
la llista amb 
el barem de 
puntuació. 

Període 
establert pel 
Departament 

Equip Directiu 
del centre 

- Penjar al plafó del vestíbul la llista de 
l’alumnat  preinscrit al centre amb la 
puntuació que té (segons domicili 
declarat, germans al centre…).  
 
- Hi ha un període de reclamacions i/o 
modificacions establert pel 
Departament.  

Es pot fer la 
consulta online 
(aplicatiu 
Ensenyament) 
i/o a la mateixa 
escola.  

Fer pública la 
llista 
d’admesos/e
s i 
exclosos/es 

Un cop 
finalitzat el 
període de 
preinscripció, 
fet el sorteig (si 
escau). Dades 
oficials Dept. 
d’Ensenyament 

Administratiu/
va i Equip 
Directiu del 
centre 

- Penjar al plafó del vestíbul la llista 
definitiva d’alumnat que s’ha de 
matricular a l’escola.  

Hi ha un període 
de reclamacions 
pautat pel 
Departament.  

Matriculació Període 
ordinari de 
matriculació 
establert pel 
Departament. 

Administratiu/
va i Equip 
Directiu del 
centre 
 

- Recollida dels documents necessaris 
per formalitzar la matrícula. 
 
 
 
 
-Entrega de documents informatius de 
l’escola. 
 
 
 
-Entrevista de la família amb l’equip 
direcció i/o coordinador/a d’infantil.  

-Drets d’imatge. 
-Carta de 
compromís 
-Autoritzacions 
-Full d’entrevista 
 
-Extraescolars 
-Informacions de 
la Comissió 
econòmica. 
-Invitació acte 
benvinguda. 
 

Festa de Fi 
de curs i 

Mes de juny Comissions 
mixtes de 

- L’acte de benvinguda coincideix amb la 
festa de fi de curs, que es celebra un 
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Acte de 
Benvinguda 

l’escola  i 
claustre 

divendres a la tarda. Es convida a les 
noves famílies. 

Recollida 
d'informació 

Finals de 
juny/juliol 

Equip directiu 
i coordinadora 
infantil  

- Contacte, si s’escau, amb les escoles 
de procedència (ex. llars d’infants). 
 
- Distribució d’alumnes per grup (dos 

grups). 

 

Reunió 
general amb 
les famílies 
de P3 

Final de curs 
(juny) o inicis 
de setembre 

Equip mestres 
infantil 

- S’explica l’adaptació a P3, s’informa 
dels grups i l’horari d’adaptació. 
 

 

Adaptació a 
l'horari de P3 

Els primers 3-4 
dies de 
setembre 
(marcat pel 
Departament) 

Tutors/es - Durant els primers dies de setembre, 
l’alumnat que s’incorpora a P3 es 
divideix en dos grups, i venen 1h 30  pel 
matí i el darrer dia  tot el matí. A l’aula 
sempre hi ha dues persones (durant tot 
el mes de setembre).  
 
-A les tardes, les tutores s’entrevisten 
amb les famílies.  
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4. Protocol d’acollida alumnat d’origen estranger o no durant el curs. 

Actuació 
 

Temporitzaci
ó  

Responsable/s  Acció 
 

Documentació / 
Observacions 

Demanda de 
plaça 

En qualsevol 
moment 
(arribada a 
Mollet). 

Família o tutors 
legals. 
Ajuntament. 

- Demanar plaça d‘escolarització a 
l’Ajuntament. 

Empadronament. 
Full de sol·licitud de 
plaça. 

Assignació 
de centre i 
curs 

El mínim 
temps possible 
(com a màxim 
15 dies). 

Comissió de 
garanties 
d’admissió* 
 
*En casos 
específica es 
demana la 
intervenció de 
l’equip LIC i 
EAP.  
 

- Recollir informació alumne/a i 
família. 
 
- Comunicar al centre l’assignació de 
l’alumne/a. 
 

a) Segons edat cronològica. 
b) Segons el resultat de les 

proves d’avaluació inicial i 
informacions de l’entrevista 
amb la família (demanda a 
l’ALIC). 

A tenir en compte 
per a l’assignació de 
plaça: 
- Edat cronològica 
de l’alumne/a. 
- Places disponibles 
als centres. 
- Places NEE 
disponibles. 
- Proximitat al 
domicili. 

Matriculació La 
incorporació 
de l’alumne/a 
ha de ser el 
més 
immediata 
possible.  
 
El centre 
contacta amb 
la família. 

Administrativa 
/Equip directiu 

- Formalització de la matrícula al 
nivell assignat. 
 
- Comunicació a la família de quan 
comença l’alumne/a.  
 
- Una vegada matriculat/ada, s’han 
d’introduir les dades al GEDAC, 
ESFERA i s’assigna número de 
RALC.  

Documentació de 
l’Ajuntament. 
 
Full de matrícula. 
 
Documentació (DNI, 
NIE, carnet 
vacunes, fotos 
carnet, llibre de 
família, informe 
d’escolarització 
prèvia…).  

Entrevista 
inicial amb la 
família 

El dia que la 
família 
presenta tota 
la 
documentació 
(que 
prèviament 
haurà recollit 
per omplir) 

Equip directiu. - Rebuda i acollida inicial. 
 
- Explicar el funcionament general de 
l’escola i els serveis i activitats que 
s’ofereixen.  

 
- Fer un recorregut pel centre amb un 
company guia que conegui l’idioma. 

Dossier 
d’informacions 
generals (AMPA, 
extraescolars,...)  i 
autoritzacions 
vàries. 
 
Preveure si caldrà 
servei de traducció 

Planificació 
de l’acollida 
inicial 

Abans de la 
incorporació 
de l’alumne/a 

Equip Directiu -Recollir el màxim d’informació 
acadèmica i personal de l’alumne 
(OME i/o escola anterior). 
-Assignar-lo al grup classe. 
-Informar a l’equip de coordinació i 
als tutors/res 
-Contactar amb l’assessor/a LIC  
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Incorporació 
de l’alumne/a 
a l’aula 
ordinària 

Durant les 
primeres 
setmanes, des 
que l’infant 
arriba a 
l’escola. 

Equip Directiu/ i 
Tutor /a 

-Entrevista inicial per general clima 
de confiança i cordialitat.  
 
- Presentar l’alumne/a al grup classe. 
 
-Durant els primers dies, es 
presenten activitats inicials i 
individuals (orals i escrites) per poder 
captar el nivell escolar de l’alumne.  
 
- Assegurar que l’alumne/a disposa 
de l’horari i materials necessaris. 
 
- Promoure activitats que facilitin la 
relació amb el grup-classe. 

 
 
Material adaptat. 
 
Tenir en compte el 
dol migratori que 
l’alumne/a 
nouvingut estigui 
visquent.  

Elaboració 
del Pla de 
Suport 
nouvinguts al 
sistema 
educatiu 

Al llarg dels 
dos primers 
mesos de la 
incorporació 
de l’alumne/a 

Tutor/a AO i 
equip docent. 

- Elaborar el PSI i presentar-ho a la 
família per tal que ho signi.  
- Un cop signat s’ha d’introduir a 
ESFERA. 
 
 

Pla de Suport 
Individualitzat. 
 

Seguiment Revisió 
trimestral i 
avaluació 

Tutor/a AO i 
equip docent. 

- Valorar el progrés i l’adquisició 
d’aprenentatges i competències (PSI) 
en les CADs i les sessions 
d’avaluació.  
- Elaborar l’informe trimestral. 
- Entrevista amb la família 

 

Fons de 
materials i 
recursos 

Durant tot el 
curs escolar. 

Coordinador/a 
LIC. 
 
Equip docent. 

- Actualització i revisió de la carpeta 
DRIVE amb recursos. 
 
- Elaboració de material manipulatiu 
per l’alumnat NISE. 
 
- Contactar amb l’ALIC de la zona per 
tal de rebre assessorament. 
 
- Oferir recursos de les entitats que 
ofereix l’entorn (casals, aula jove, 
reforç escolar…). 
 
- Demanar material específic al CRP i 
/o Servei Educatiu.. 

El DRIVE conté: 
 
-Models PI. 
-Pàgines web. 
-Documentació 
mestres. 
-Graelles de nivell 
llengua (descriptors 
de nivell). 
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5. Protocol d’acollida personal docent 

Actuació 
 

Temporització  Responsable 
 

Accions  
 

Documentació / 
Observacions 

Recepció del 
docent al 
centre i 
presentació a 
la resta del 
claustre 

Primers dies de 
setembre o 
durant la 
incorporació al 
llarg del curs 
escolar. 

Equip directiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustre 
 
 
 
 
Conserge 

-Entrevista  individual a partir de les 
quals, s’assignen els cursos i/o 
especialitats.  
 
- Recorregut pel centre. 
 
- Lliurament d’una carpeta amb 
l’horari, resum del PEC, calendari i 
full de dades.  
 
-Presentació al claustre 
 
-Es facilita un chromebook a cada 
docent  
 
- El/la conserge/a fa entrega de la 
clau de la porta d’entrada i de l’aula 
assignada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carpetes d’aula 
i/o especialitat 
 
 
 
 
 
Chromebook 
 
 
Claus 

Explicació de 
l’organització i 
funcionament 
del centre 

Al llarg dels 
primers dies 
d’incorporació 

Equip Directiu i 
coordinadores 
de Tram 

- S’envia un email amb la 
informació i normativa del centre i 
un posterior claustre i tram 
informatiu  on es resolen dubtes. 
 
-Durant tot el curs, l’equip directiu i 
les coordinadores resolen tots els 
dubtes que es generen. 

Cal habilitar el 
correu 
corporatiu als 
docents 
nouvinguts 
@canbesora.com. 
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6. Protocol d’acollida alumnat en pràctiques. 

Actuació 
 

Temporització  Responsable 
 

Accions  
 

Documentació / 
Observacions 

Acreditació de 
centre formador 

Final de curs Coordinadora 
de pràctiques 
Serveis 
territorials 
Equip Directiu 

- Omplir un aplicatiu on s’oferten 
places, les diferents universitats 
reserven les que necessiten.  

 

Contacte amb 
el/la 
coordinador/a 
del Pràcticum 
de la Facultat 

Quan un 
alumne/a escull 
el centre per fer 
la pràctiques 

Coordinador/a 
de Pràctiques 

- Via email el tutor/a de les facultats 
es posen en contacte amb les 
escoles. 

 
- Els i les alumnes arriben a 

l’escola, previ correu, trucada… 
del seu tutor/a de la facultat. 

 

Arribada de 
l’alumnat en 
pràctiques  

Quan arriben al 
centre 

Coordinador/a 
de pràctiques 

- Despatx: visita de les 
instal·lacions del centre, 
explicació del projecte educatiu, 
consulta dels documents el 
centre, concreció del curs i pautes 
de treball, etc. 

 
- Se’ls hi dóna una carpeta amb el 

calendari, resum del PEC… 
 

-  Presentem al tutor/a i 
l’acompanyem a l’aula 

Carpeta:  
calendari 
Resum PEC 
 

Organització 
general i 
seguiment de 
les pràctiques 

Durant els 
primers dies 
 
 
 
 
 
Durant la resta 
del període de 
pràctiques 

Coordinador/a 
i/o tutor/a 
 
 
 
 
 
Tutor/a de 
pràctiques de 
la facultat i 
tutor/a 
d’escola 

- Incorporació de l’alumne/a de 
pràctiques als projectes i activitats 
d’aula i escola. 
 
- Aclariments i explicacions als 
possibles dubtes que sorgeixin. 
 
- Seguiment i assessorament de les 
pràctiques.  
 
- Dedicació d’un temps setmanal a 
entrevistes amb l'alumne/a, 
intercanvi d’informacions, etc.  
 
- Reunió conjunta dels dos 

tutors/es. 

 

Avaluació Quan s’acaba el 
període de 
pràctiques  

Tutor/a de 
pràctiques del 
centre 
Coordinadora 
de pràctiques 
de l’escola 

- Omplir el full d’avaluació lliurat per 
la Universitat per avaluar les 
pràctiques. 
 
- Validar les pràctiques a l’aplicatiu 

Es guarda una 
còpia a l’arxiu 
de l’alumnat en 
pràctiques 
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7. Protocol d’acollida voluntaris i voluntàries no docents. 

Actuació 
 

Temporització  Responsable 
 

Accions  
 

Documentació / 
Observacions 

Incorporació 
com a 
voluntari/a 

A la reunió d’inici 
de curs 
(també es pot fer 
al llarg del curs) 

Equip directiu 
i claustre. 
 
 
Consell 
Escolar 

-A la reunió d’inici de curs s’explica 
la funció i requeriments per ser 
voluntaris/es (certificat de delictes 
sexuals). 
 
-Aquests s’apunten en unes 
graelles que posteriorment 
s’aprovaran per Consell Escolar. 

Certificat de 
delictes sexuals. 
(es pot trametre 
de forma 
individual o 
l’escola ho 
realitza de 
manera massiva 
durant el mes de 
setembre) 
 
 
 
 
 

Recepció inicial 
dels i les 
voluntaris/es 

Prèvia entrada 
de l’alumnat a 
l’aula 

tutores - Trobada on es treballen pautes 
metodològiques en relació a com 
treballem al centre i quin llenguatge 
utilitzem (no segregador i 
estimulador de altes expectatives).  
 
- També s’expliquen els rols que 
tenen dins de l’aula: el tutor/a és qui 
dirigeix l’activitat pedagògica. 
 
- Cal ressaltar la importància de la 
privacitat: no es poden fer 
comentaris del que succeeix dins 
l’aula a altres famílies, no es poden 
fer fotos, etc.  

Contracte de 
voluntariat. 

Seguiment i 
avaluació 

Al llarg del curs  Equip Directiu 
i claustre 

- Valoració de la tasca, dubtes, etc. 
 
- Propostes de millora. 
-Enquesta de valoració 

 

Festa dels 
voluntaris / 
voluntàries. 

A final de curs 
(darrera setmana 
de jornada no 
intensiva) 

Tutors i 
tutores.  

- S’organitza una activitat especial 
d’agraïment on els voluntaris i 
voluntàries hi participen (jocs 
tradicionals, dnases…). 

A més a més, es 
pot fer un detall 
simbòlic per a les 
famílies 
voluntàries. 
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8. Material i documentació 

 
L’orientació educativa i l’acció tutorial.  
 
Documentació per a famílies nouvingudes: Aspectes bàsics del sistema educatiu a Catalunya 
 
 
Material de suport per alumnat nouvingut 
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http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/Documents/n1.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/informacio2/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/

