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INTRODUCCIÓ 
 

L’actitud d’acollida, d’obertura generosa a l’altre i a les seves necessitats de desenvolupament, és una condició 

indispensable del fet educatiu. 
 

Cal tenir en compte que l’acollida ha de ser més una actitud que uns protocols d’intervenció i que  hi ha d’estar 

implicada tota la comunitat educativa.  

 

És important que qui faci l’acollida gaudeixi amb el tracte amb les persones i que no es bloquegi per haver 

d’afrontar una incertesa o dificultat. 

 

No n’hi ha prou de tolerar els altres, cal acceptar-los tal com són. 

 

Afrontar la diversitat i l’imprevist fa que una certa dosi de conflicte sigui inevitable, per molt que es treballi per 

mantenir la qualitat, tard o d’hora la pífia es farà present i s’ha de seguir endavant. 

 

A qui acollim? 
- Acollida a les famílies 
- Acollida als infants 
⮚ A principi de curs (Adaptació P3) 
⮚ Padrins i fillols 
⮚ Als alumnes quan fem ATI,s 
⮚ Infants nouvinguts 
⮚ Incorporacions tardanes (sense aula d’acollida) 
⮚ Infants amb NEE 
- Acollida dels mestres 
- Acollida als alumnes de pràctiques 
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PROTOCOL D’ACOLLIDA A LES FAMÍLIES   

 

ACCIÓ COM QUÍ QUAN 

1. Rebuda de les  

famílies  
 

 

Entrevista el dia de la 

matriculació 

 

Reunió de P3  

 

 

Entrevista setembre  

Equip directiu (directora/cap 

d’estudis) 

 

Coordinadora infantil i tutors/es 

si es saben o actuals de P3. 

 

Mestre/a - família 

Juny 

 

 

Primera setmana de juliol 

 

 

Primeres setmanes de setembre 

2. Traspàs de la informació  
 

 

Visita el dia de les escoles bressol 

a l’escola 

Cap d’estudis i coordinadora 

infantil 

Maig/juny 

3. Adscripció al grup-classe Reunió  Directora, cap d’estudis, 

coordinadora infantil 

Finals de juny 

4. Notificació a la família i 

presentació al tutor  
 

Reunió de P3 Directora Primera setmana de juliol 

5. Adaptació A l’aula Tutor/a i mestre/a especialitat A inici de curs setembre es fan 

entrevistes amb les famílies per 

conèixer al nen/a i fer traspàs 

d’informació. 
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 PROTOCOL D’ACOLLIDA ALS ALUMNES   

 

ACCIÓ COM QUI QUAN 

1. Adaptació P3 
 

 

 

 

 

Es reben els alumnes de manera 

escalonada i en dos torns 

diferents durant la franja del 

matí. Primer torn de 9 a 10:30 

aprox. Segon torn d’11 a 12:30 

aprox. Aquesta fórmula es 

manté de 2 a 4 dies segons curs i 

calendari escolar. Després 

d’aquest entrada esglaonada, 

s’incorporen els dos grups a les 

9:00, només al matí. El dia 

següent tot el grup matí i tarda.  

L’adaptació la fan les dues 

tutores de P3 amb el suport de 

la TEI i les especialistes de 

música i anglès de primària.  

Amb una durada mínima d’una 

setmana allargant els reforços 

de primària fins finals de 

setembre. Es fa un seguiment 

continu de l’adaptació per 

valorar l’estat dels grups, les 

necessitats de les mestres i dels 

alumnes.  

2. Als alumnes a les ATI,s 
 

 

 

 

 

Mitjançant la conversa i les 

pràctiques restauratives amb la 

finalitat d'extreure'n acords. 

La figura de la tutora o tutor 

amb la persona “afectada”. 

A les hores del pati o quan sigui 

menester. Les fem quan hi ha la 

necessitat (conflictes, 

necessitats, aprenentatges, 

temes emocionals) 

3. Padrins i fillols 
 

 

 

 

 

 

 

Trobades al llarg del curs  

 

 

 

Trobades d’apropament  

 

 

1r i 6è  

 

2n i padrins lectors de l’institut 

 

3r i P3  

 

4t i P4 

 

5è i P5 

Dues trobades per trimestre. 

 

Quan o bé els padrins o els fillols 

en tenim la necessitat. Hi ha 

trobades marcades com la de 

Sant Jordi, Dijous Gras, Sant Hilari 

i la trobada Nadalenca. 

Intentem fer-ne una al mes.  
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PROTOCOL D’ACOLLIDA INICIAL: 
 

- D’ALUMNAT NOUVINGUT 
- INCORPORACIONS TARDANES (sense l’aula d’acollida) 

- ALUMNES AMB NEE (més hores d’EE) 
 
 

Aspectes a tenir en compte 

 Assegurar la comprensió i preveure la necessitat d'un traductor en la rebuda 
 Planificar la incorporació de l'alumne/a al centre o a l’aula de forma gradual per facilitar l'adaptació 

● Preveure els materials (dossiers) i les activitats dels primers dies 

● Preparar unes activitats de grup per rebre a l’alumne nouvingut. (Que cada nen li regali una paraula i que ell vagi fent el seu diccionari, 

Dinàmica de grup on cadascú parla de costums de casa seva, etc....) 
 

 

ACCIÓ COM QUÍ QUAN 

1. Rebuda de les  
famílies  
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista inicial amb els pares o tutors  per 

obtenir informació sobre el context socio-

familiar i escolar de l’alumne (Full de dades) 

Informar-los dels trets principals del nostre 

sistema educatiu. 

 

Informació sobre aspectes bàsics del 

funcionament del centre i de les activitats 

de l’escola per sentir-se integrats dins 

l’escola. 

Director o membre de 

l'equip directiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de la incorporació de 

l’alumne al centre 

(és una entrevista concertada) 
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Coordinar-se amb el Servei 

Social o persones referents de 

l’acollida d’aquesta família al 

municipi. 

(Butlletí informatiu del centre) 

Visita a les instal·lacions del centre. 

 

Amb traductor si s’escau. 

 

Si cal: 

Procurar l’assistència del treballador social o 

familiar de referència a l’entrevista. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Traspàs de la informació 

recollida en l’entrevista al 

professional que realitzarà 

l’avaluació inicial  

  

En una reunió amb aquest objectiu amb una 

fotocòpia del full de dades bàsiques 

Director o membre de 

l'equip directiu i professional 

que realitzarà l’avaluació 

inicial ( MEE) 

Abans de la realització de 

l’avaluació inicial 

3. Avaluació inicial de les àrees 

instrumentals, en la llengua 

pròpia de l’alumne, a partir dels 

8 anys d’edat 

En una entrevista concertada  

 S’utilitzaran les proves d’avaluació inicial per 

a alumnat nouvingut de l’Espai LIC o les que 

cregui el centre, però facilitant-li l’accés a 

les mateixes fent-les en el seu idioma. 

(traductor si s’escau) 

Visita a les instal·lacions del centre. 

MEE i/o tutor ( i traductor si 

s’escau) 

Participació: Assessora LIC 

i/o EAP ( no escolarització 

anterior, per sota del que li 

tocaria, situació familiar o 

socioeconòmica 

desfavorida...) 

 

Abans de la incorporació de 

l’alumne i l’adjudicació de nivell i 

grup classe (que es decidirà 

conjuntament entre l’Equip directiu 

+ la mestra d’EE) 

4. Adscripció a un curs (nivell) i 

al grup-classe 

Analitzant la informació recollida en 

l’entrevista inicial i  la prova d’avaluació 

realitzada.  

Tenint en compte: 
- l' edat cronològica 
- l'escolarització anterior 
- la dinàmica dels grups 
- resultat de l'avaluació 

 

El professional  que ha 

realitzat l’avaluació inicial 

de l’alumne, conjuntament 

amb l’Equip Directiu, i 

comptant amb les 

aportacions de l’Equip 

docent  

 

Abans de la incorporació de 

l’alumne a classe 
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5. Traspàs de la informació de 

l'alumne al tutor de l'aula 

ordinària 

Es dóna la documentació escrita més 

rellevant:  
- full de dades personals i familiars 
-  resultats de les proves 
- característiques del sistema educatiu 

del país  

Coordinació amb traductor, si cal, els 

primers dies. 

MEE  i/o  Equip Directiu Abans de la incorporació de 

l'alumne a l'aula ordinària 

6. Notificació a la família i 

presentació al tutor de l’AO 

 

Reunió per informar a la família de com 

s’organitzarà l’atenció de l’alumne al 

centre. 

Explicar a l’alumne l’horari personalitzat, els 

material, metodologia... 

Un breu resum de la informació donada a la 

reunió de pares (per escrit) 

Informar dels serveis i recursos del municipi 

que poden ajudar a accelerar l'adaptació i 

l'aprenentatge (biblioteca, esports, C. 

Cívic,...) 

Membre de l' Equip Directiu ,  

Tutor AO i MEE 

En incorporar-se l’alumne al centre 

 

7. Preparació de la incorporació 

de l’alumne al seu grup classe 
de referència. Acollida del nou 

alumne a l’AO  

( l’adaptació seria convenient 

que fos paulatina) 

Informar els alumnes de la  incorporació d'un 

nou company. Comentar algunes 

característiques del seu país d’origen: 

(localització, llengua, etc) 

Sensibilitzar-los pensant com es pot sentir, 

com el podem ajudar, no coneix la nostra 

llengua, ha deixat la família, els amics,... 

Es prepara l'aula i el grup:  
- foto i nom de l'alumne present en 

penjadors, arxivadors, llistes,..  
- Assignació d’un company-guia  

L’alumne comença a anar a l’aula només 

pels matins els primers dies i, poc a poc, hi 

va també per les tardes. Seria bo fer un grup 

d’acollida al seu grup classe on cada dia un 

nen fos el seu acompanyant i l’ajudés dins 

l’aula ( traducció, comprensió, 

Tutor de l’Aula Ordinària 

(AO) 

 

 

 

 

Abans de la incorporació de 

l’alumne al centre. 
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recolzament, ...) així el nen s’anirà introduint 

poc a poc i no es sentirà sol ni tan perdut. 

Aquest procés pot durar uns mesos o fins 

que l’alumne ho necessiti (mirar pauta) 

8. Acollida del nou alumne al 

seu grup classe de referència. 

Presentar l’alumne al grup  

Tots els alumnes col·laboren amb la inclusió 

de l'alumne . 

Presentar-li al seu company guia (Tasques) 

Fer alguna activitat amb el grup que 

afavoreixi l’intercanvi  i el coneixement 

mutu: 
-  Fer un diccionari per l’alumne on 

cada company li regala i explica una 

paraula en català . Aquest diccionari caldrà 

anar-lo ampliant cada dia amb noves 

paraules ( al final del dia durant el temps 

que calgui) 
- El nen amb l’ajuda dels companys o 

company guia, pot anar retolant els espais i 

objectes de l’aula en bilingüe. 
- Etc. (activitats diverses mestre/a EE) 

 

 

Tutor de l’AO i companys. En incorporar-se l’alumne al seu 

grup classe. 

9. Activitats a tutoria Treball d'hàbits i normes de funcionament de 

l’aula i del centre. 

Presentació de la resta de professors 

Tutor de l’AO (i MEE si cal) En incorporar-se l’alumne al seu 

grup classe. 

10. Pla Individual (PI) 
 

Valorar si l’alumne hauria de tenir un PI 

d’alguna matèria o adaptacions. 

Analitzant la informació recollida en 

l’entrevista i l'avaluació inicial, es decidirà el 

tipus d’atenció personalitzada: reforç, 

modificació d horari, material, traductor.... 

 

Tutor AO i CAD 

 

En incorporar-se l’alumne al centre i 

durant els primers dies s'inicia el PI o 

adaptacions. 
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PROTOCOL D’ACOLLIDA ALS MESTRES   

 
 

Aspectes a tenir en compte 
● La paraula acollida per als mestres té dues vessants:  
- En l’àmbit personal: l’acolliment es converteix en imprescindible i requereix la sensibilitat necessària per poder posar-se al lloc del mestre 

nouvingut. Aconseguir la tranquil·litat emocional. 
- En l’àmbit professional: tenir resposta a qüestions com: què hauré de fer, què s’espera de mi... el faran sentir segur. 

Per això és important tenir en compte: 
⮚ Els mestres que s’incorporen quan ja ha començat el curs, és l’ED qui el presenta a la resta del claustre i comunitat. A l’hora de la comunitat 

i/o nivell se li fa el traspàs a nivell pedagògic. 

⮚ El primer dia de la incorporació la mestra d’EE, mestre especialista o cap d’estudis comparteix l’aula amb el mestre unes sessions. 
⮚ Preguntar-li què vol saber de l’escola, perquè potser hi ha algun aspecte que se’ns pot passar per alt. 
⮚ Conèixer els espais de l’escola, els materials... 
 

ACCIÓ COM QUÍ QUAN 

1. Rebuda dels mestres 
 

Entrevista personal. 

Presentació dels membres del 

claustre i de la comunitat 

 

Equip directiu Al setembre inici de curs o el dia 

de la seva incorporació.  

2. Traspàs de la informació Reunió el dia de la incorporació Projecte educatiu: cap d’estudis 

Programacions: mestre/a nivell, 

coordinador/a i si s’escau mestre/a 

EE 

Al setembre inici de curs o el dia 

de la seva incorporació a les 

comunitats i/o reunió de nivell 

 

3. Figura del company 

 

 

 

 

 

Saber quin és el seu paper, quines 

consignes ha de donar i conèixer 

el perfil del nou professional. 

 

Mestre/a de nivell 

Si és especialista, el coordinador/a 

Durant tota la seva estància a 

l’escola, vetllar perquè aquest 

acompanyament sigui regular 

segons les necessitats de cada 

persona. 
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PROTOCOL D’ACOLLIDA ALS ALUMNES DE PRÀCTIQUES (grau de mestres, vetlladors en pràctiques etc) 

 
 

ACCIÓ COM QUÍ QUAN 

1. Rebuda als alumnes 

 

Es fan reunions periòdiques amb 

ells, quan comencen el seu 

període de pràctiques i també 

de seguiment.  

Mestre/a de referència a 

l’escola i ED si s’escau.  

El dia de la seva incorporació al 

centre.  

2. Traspàs de la informació  
 

 

S’informa de l’horari i es fa una 

traspàs d'informacions general: 

característiques del grup, paper 

a l’aula i s’acorda el tipus 

d’intervenció que ha de fer 

l’alumne en pràctiques.  

Mestre/a de referència a 

l’escola i ED si s’escau. La resta 

d’especialistes i professionals de 

del centre també poden ser 

transmissors d’aprenentatges i 

informacions en moments 

puntuals i sempre que es 

consideri necessari.  

Amb els alumnes de grau un 

mínim d’un cop per setmana, 

generament el dia de 

programació d’aula. Amb els 

vetlladors en pràctiques quan es 

consideri necessari segons el 

criteri del mestre responsable de 

la seva tutorització.  

3. Adscripció al grup-classe Es presenta al grup i se’l fa 

partícip de la vida diària de 

l’aula. Els alumnes de grau 

poder portar a terme petites 

dinàmiques (sempre sota la 

supervisió del mestre) i aplicar la 

seva unitat de programació 

(segons la modalitat del 

pràcticum).  

El mestre de referència.  Diàriament.  

4. Notificació al tutor o tutora de 

l’alumne en pràctiques.  
 

Amb els vetlladors en pràctiques 

es fa un informe periòdic 

mensual a través d’una 

plataforma online. 

Amb els alumnes de grau es fa 

un seguiment via mail amb el 

tutor/a de la universitat (és 

ell/ella qui contacta amb 

l’escola) i un informe escrit al 

El tutora de referència a 

l’escola.  

Un cop al mes aproximadament.  
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finalitzar el període de 

pràctiques.  

 

 

Pautes per facilitar la convivència amb els alumnes de pràctiques. 

 

● Evitar entrar en el joc dels infants, prenent un paper observador silenciós més que dinamitzador. Si s’ha de fer 

alguna intervenció, serà sempre sota les consignes del mestre de referència en aquell moment. 

● Els alumnes en pràctiques han d’estar atents i tenen l’obligació de seguir  les consignes i les orientacions que 

els hi fan la resta dels professionals del centre.  

● Quan un professional de centre (ja sigui mestre, especialista o personal de menjador) fa una intervenció amb 

un infant, el alumnes en pràctiques ha de respectar la seva autoritat.  

● Situar-se en un lloc estratègic intentant no donar l’esquena de manera continuada al grup. Si es fa una 

observació/intervenció concreta situar-se a l’alçada dels alumnes adoptant una postura no invasiva respecte 

l’activitat que estan desenvolupant els infants.  

● Els vetlladors en pràctiques han de vetllar, principalment, per l’alumne que se li ha assignat. Ha d’intentar 

garantir el seu desenvolupament personal amb el màxim d’autonomia possible. El vetllador ha de intervenir en 

aquelles situacions on l’alumne no és capaç d’arribar, ja sigui a nivell de mobilitat, de relacions o curricular. Ha 

d’intentar evitar establir una relació de dependència entre ells.  

● Si es fa una intervenció davant un conflicte entre dos alumnes es comunica al tutor/a posteriorment per tal que 

aquest pugui fer un retorn a l’alumne en pràctiques.  

● Quan s’acompanya a l’infant demanem que s’estigui centrat en aquest procés, evitant parlar entre els adults 

mentre els infants juguen, evitar els mòbils (tant per fer fotografies com per atendre trucades). 
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● Els alumnes de pràctiques han d’evitar parlar entre ells mentre estan portant a terme la pràctica educativa.  

● Les informacions relacionades amb els infants i les famílies són de caràcter completament confidencial.  

 

Pautes per facilitar la convivència a P3 
 

L’adaptació és un temps/espai on els infants els hi  permet adquirir seguretat i llibertat per crear vincles amb la nova 

mestra i la resta de companys. Per facilitar la convivència entre tantes persones dins un espai compartit i afavorir un 

ambient de calma, us demanem que respecteu aquestes pautes. 

● Situar-se en un lloc més o menys fixa i asseguts on el fill o filla pugui acudir quan ho necessiti. D’aquesta manera 

deixarem més espai als infants per moure’s amb més llibertat per poder FER (tant a dins com a fora de l’aula). 

● Evitar d’entrar al joc dels infants, prenent un paper d’observador silenciós més que dinamitzador.  

● Procurar no venir amb altres germans petits; aquest és un moment únic per al nen o nena de P3. 

● Quan s’acompanya a l’infant demanem que s’estigui centrat en aquest procés, evitant parlar entre els adults 

mentre els infants juguen, evitar els mòbils (tant per fer fotografies com per atendre trucades). 

● Informar a la mestra quan es canvia d’espai. 

● Intentar sempre que les portes quedin tancades. 

● Deixar els cotxets aparcats a l’entrada de l’escola de la comunitat de petits. No dins l’aula. 
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