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1. INTRODUCCIÓ 

En arribar a un centre, els nous membres de la comunitat educativa acostumen a 

arribar carregats d’expectatives, una mica desorientats i amb moltes preguntes a la 

seva motxilla referents al funcionament del centre. Per afavorir que un grup 

funcioni és molt important sentir-se acollit/da i sentir la pertinença des d’un primer 

moment, això és la millor base per a què tothom realitzi la feina amb la major 

eficiència i benestar possible. 

Aquest document ha de contemplar tant l’aspecte tècnic (estructura organitzativa i 

pedagògica) com el relacional.   

Per desenvolupar un lideratge distribuït i permetre que emergeixi el lideratge en els 

diferents membres del Claustre, del personal no docent, de les famílies i de 

l’alumnat, des de la Direcció es procurarà tenir una visió general de l’escola, ja que 

l’èxit es troba a l’escola per si mateixa, a través del treball amb els/les alumnes i amb 

la comunitat, involucrant-los en les diferents activitats del dia a dia i expressant-los 

confiança i reconeixement per la seva labor. 

2. OBJECTIUS GENERALS 

La comunitat educativa comprèn diferents col·lectius que inclouen el personal 

docent, el personal no docent, l’alumnat, les famílies... Per això, els objectius que es 

pretenen amb el nostre Pla d’Acollida són:  

- Proporcionar orientacions i recursos per a l’acollida a l’escola tenint en 

compte els destinataris i les destinatàries: alumnat, professorat, famílies i 

altres membres de la comunitat educativa. 

- Sistematitzar les actuacions que l’escola ha de realitzar en el procés 

d’acollida i de comiat.  

- Afavorir la integració del nou membre a la comunitat escolar (família, 

alumne/a, professorat, personal no docent...)  
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- Facilitar el procés d’incorporació a l’escola de l’alumnat nouvingut i 

l’aprenentatge de la llengua, en cas que ho necessiti.  

- Facilitar els processos d’adaptació al centre dels professionals de nova 

incorporació. 

3. PROFESSORAT 

Existeixen dues situacions diferents segons el moment d’incorporació del 

professorat, diferenciant doncs si es tracta de l’inici de curs o bé havent-lo 

començat.  

a. Incorporació del professorat a inici de curs 

La primera impressió en arribar a un centre nou, acostuma a marcar la bona 

predisposició del professorat de sentir-se part d’aquesta nova escola a la qual 

pertany, és per aquest motiu que el Pla d’acollida del professorat ha de definir el 

protocol d’actuació en aquests moments clau amb la finalitat de vetllar pel benestar 

dels i de les mestres durant la seva estada al centre, sabent que així el seu 

rendiment serà més alt.  

Incorporació del professorat a inici de curs 

Accions Qui Quan Com 

Donar-li la 
benvinguda 

Director/a i Cap 
d’estudis 

En arribar 

Explicació de la part tècnica: 
estructura pedagògica, organit-
zativa i física del centre. 

Lliurament carpeta benvinguda. 

Recollida dades administratives i 
personals. 

Recollida credencial. 

Donar-li les claus Conserge En arribar Lliurament de les claus del centre. 

Presentació equip 
docent 

Director/a i Cap 
d’estudis 

Primer claustre Presentació a l’equip docent. 

Gestió 
administrativa 

Secretari/a i Cap 
d’estudis 

En arribar 

Incloure’l/la al grup de correu del 
claustre. 

Lliurament de permisos a Esfer@. 
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Acompanyament 
Company/a de 
cicle o 
coordinador/a 

Durant el curs 

Guia i explicació treball dins del 
cicle. 

Lliurament document aspectes 
metodològics i organitzatius (E. 
Infantil). 

Presentació 
alumnat  

Director/a i Cap 
d’estudis 

Primer dia de 
classe. 

Presentació a l’alumnat. 

 

b. Incorporació del professorat durant el curs 

El professorat que s’incorpora durant el curs tindrà, durant els primers dies, el 

mateix tracte que una persona que comença a inici de curs i se seguiran les 

mateixes directrius exposades anteriorment. 

A més de la documentació que es lliura a l’inici de curs, es lliurarà l’horari que haurà 

de desenvolupar. 

Aquests passos es poden veure alterats per la immediatesa de la necessitat a cobrir, 

però es vetllarà per tal que algun membre de l’Equip Directiu l’aculli i l’acompanyi a 

l’aula i el presenti, això reforçarà la seva imatge d’autoritat davant de l’alumnat. 

Incorporació del professorat a durant el curs 

Accions Qui Quan Com 

Donar-li la 
benvinguda 

Director/a i Cap 
d’estudis 

En arribar 

Explicació de la part tècnica: 
estructura pedagògica, 
organitzativa i física del centre. 

Lliurament carpeta benvinguda. 

Recollida dades administratives i 
personals. 

Recollida credencial. 

Lliurament horari. 

Presentació equip 
docent 

Director/a i Cap 
d’estudis 

Proper claustre Presentació a l’equip docent. 

Gestió 
administrativa 

Secretari/a i Cap 
d’estudis 

En conèixer que la 
substitució serà 
llarga 

Incloure’l/la al grup de correu del 
claustre. 

Lliurament de permisos a Esfer@. 

Acompanyament Companya de cicle Durant la Guia i explicació treball dins del 
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o coordinadora substitució cicle. 

Lliurament document aspectes 
metodològics i organitzatius en 
cas que la substitució sigui llarga 
(E. Infantil). 

Presentació 
alumnat  

Director/a i Cap 
d’estudis 

Primer dia 
d’incorporació 

Presentació a l’alumnat. 

 

c. Comiat del professorat de curta estada al centre (substitucions) 

Al llarg del curs poden ser molts els casos de mestres substituts/es que marxen 

sense haver finalitzat el curs degut a la incorporació de la persona titular de la plaça 

que ocupen, és per aquest motiu que cal vetllar perquè aquestes persones que han 

prestat serveis al centre durant aquest període més o menys curt, marxin del centre 

amb la bona sensació de tancament i havent-los transmès l’agraïment per la seva 

tasca realitzada. 

Comiat del professorat de curta estada al centre (substitucions) 

Accions Qui Quan Com 

Avís de la marxa al 
claustre i PAS 

Equip Directiu 
En conèixer la 
incorporació 
del/de titular 

En reunió de claustre, a ser 
possible, o en cicle. 

Comiat  Mestres i alumnes L’últim dia 
Es dóna espai temporal per 
acomiadar-se de l’alumnat. 

Entrega d’un detall Equip Directiu L’últim dia 
Entrega d’un detall: bolígraf i 
llibreta del centre. 

Donar credencial Directora L’últim dia Signar-la i lliurar el document. 

Eliminar del grup 
de correu 
electrònic 

Equip directiu Seguidament 
Eliminació del seu correu 
electrònic del grup del claustre. 

 

d. Comiat del professorat de llarga durada al centre 

Tot aquell docent que ha prestat serveis durant mínim un curs en una escola, hi ha 

deixat una petita part d’ell/a, una empremta a l’escola, a l’alumnat i als companys i 

companyes que el/la seguiran recordant. És molt important que aquests/es mestres 
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en marxar rebin el comiat i agraïment que mereixen després de la bona feina 

realitzada durant els darrers mesos o anys. Cal vetllar, des de l’Equip Directiu i 

l’equip de mestres per acompanyar les emocions que comporta el canvi de centre 

(voluntari o involuntari) i afavorir a tenir un bon record d’aquest desenllaç.  

Comiat del professorat de llarga durada al centre 

Accions Qui Quan Com 

Comiat (si se sap) Mestres i alumnat Últim dia de curs 
El mateix dia del comiat de 6è es 
fa una petita referència i entrega 
d’un detall elaborat per l’alumnat. 

Comiat (durant 
l’estiu) 

Mestres Inici de curs 
Recordatori al dossier de famílies i 
reunions d’inici de curs. 

Entrega d’un detall Equip Directiu L’últim dia 
Entrega d’un detall: bolígraf i 
llibreta del centre. 

Eliminar del grup 
de correu 
electrònic 

Equip directiu Inici de curs 
Eliminació del seu correu 
electrònic del grup del claustre. 

 

e. Comiat del professorat per jubilació 

Després d’haver prestat serveis al llarg de tota una vida laboral, el moment de la 

jubilació d’un/a mestre/a esdevé un esdeveniment important en el dia a dia d’una 

escola. Un acte festiu per recordar, del que hi participen els diferents membres de la 

Comunitat Educativa per tal de donar el valor i el protagonisme que es mereix a la 

persona que marxa.  

Des de l’Equip Directiu es vetllarà per planificar i gestionar aquest acte i, amb l’ajuda 

de l’equip de mestres, es pensarà la manera de personalitzar aquesta festivitat de la 

manera més adient segons el coneixement de la persona homenatjada.  

Comiat del professorat per jubilació 

Accions Qui Quan Com 

Comiat amb 
alumnat 

Mestres, alumnat i 
PAS 

L’últim dia 
d’estada al centre 

Acte de comiat i entrega d’un 
detall elaborat per l’alumnat. 

Regal d’una planta Escola L’últim dia Entrega d’un detall per part del 



Pla d’Acollida Curs 2019-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat                   Castellví de Rosanes  

d’estada al centre centre: una planta. 

 

4. ALUMNAT 

Existeixen diferents modalitats d’incorporació d’alumnat a l’escola segons el 

moment de l’escolaritat en què es realitzi. És per aquest motiu que a l’escola tenim 

en compte cadascuna de les situacions per tal de fer possible una millor acollida i 

una adaptació a l’escola i al grup d’una manera més fluïda i plaent. 

a. Incorporació de l’alumnat a inici de P3 

Es refereix a la incorporació dels nous i de les noves alumnes que inicien la seva 

escolarització i que han obtingut plaça al centre a partir del procés de preinscripció 

convocat pel Departament d’Educació. Correspon doncs, a l’alumnat que 

s’incorporin al primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil, a P3. 

Incorporació de l’alumnat a inici de P3 

Accions Qui Quan Com 

Esmorzar de P3  
Equip de mestres 
d’Educació infantil 

2a setmana de juny 

Esmorzar de pa amb xocolata al 
pati d’EI on els i les alumnes de p3, 
p4 i p5 conviden al nou alumnat de 
p3 del curs següent. 

L’alumnat de p5 prepara una 
presentació dels diferents 
aspectes de l’escola per fer-los 
conèixer al nou alumnat.  

Entrevista inicial Tutor/a  
1ª quinzena 
setembre 

Presentació de la tutora i l’espai 
de l’aula. 

Proposta de dibuix per posar al 
seu penjador. L’alumne/a tria on 
voldrà penjar la seva motxilla, 
bata...  

Presentació grup Tutor/a  Primers dies 

Quan l’ambient estigui 
suficientment calmat, es 
presenten: 

- Els/les companys/es de classe. 

- El personal amb qui tindran 
més contacte. 
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- Els diferents espais de l’escola. 

Racons Mestres d’EI 1r trimestre 
Es deixa llibertat per canviar de 
racó a mitja sessió, sempre i quan 
sigui de la mateixa aula. 

Hàbits i rutines 
Tutor/a i 
companys/es 

1r trimestre 

L’alumnat més gran de la classe 
també ajuda, acompanyant i fent 
de model, a anar treballant les 
rutines i els hàbits tant al principi 
com al llarg del curs. 

 

Durant la primera quinzena també es dóna molta flexibilitat horària tant per les 

entrades com per les sortides. 

b. Incorporació de l’alumnat a mitja escolaritat 

Es refereix a la incorporació dels nous i de les noves alumnes que han iniciat la seva 

escolaritat en altres centres, que han participat en el procés de preinscripció 

convocat pel Departament d’Educació i han obtingut plaça al centre. 

Correspon als/a les alumnes que s’incorporin: 

- Al segon o tercer nivell del segon cicle d’Educació Infantil, a P4 o P5 

- A qualsevol dels nivells dels Cicles Inicial, Mitjà o Superior de l’Etapa de 

Primària. 

Incorporació de l’alumnat a mitja escolaritat 

Accions Qui Quan Com 

Entrevista inicial Tutor/a 
1ª quinzena 
setembre 

Conversa per conèixer la tutor/a i 
la que serà la seva escola. 

Presentació grup Tutor/a Primer dia de curs 

Presentació formal o utilitzant una 
dinàmica de presentació. 

L’alumne/a es presenta i pot parlar 
de la seva anterior escola, amics i 
amigues que té, etc. 

Acompanyament Company/a Segons necessitat 
El tutor/a proposa a un nen/nena 
de la classe que l’acompanyi. 

Seguiment Tutor/a 
Durant el 1r 
trimestre 

A EP, la tutora fa entrevista 
individualitzada per conèixer el 
desenvolupament de la seva 



Pla d’Acollida Curs 2019-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat                   Castellví de Rosanes  

integració a l’escola. 

Confecció material Tutor/a 
Primers dies de 
curs 

Se li confecciona tot el material 
personalitzat de l’aula (cartells, 
fotos, etiquetes amb el seu 
nom...), la llibreta de les emocions, 
carpetes, separadors, penjadors... 

 

c. Incorporació extraordinària de l’alumnat durant el curs 

Referida a la que es fa havent iniciat el curs sempre que hi hagi vacant i sigui per un 

trasllat de domicili o per derivació de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

L’alumne/a s’incorporarà al mateix curs que estigui cursant al centre de 

procedència. 

Incorporació extraordinària de l’alumnat durant el curs 

Accions Qui Quan Com 

Presentació grup Tutor/a Dia d’incorporació 

Presentació formal o utilitzant una 
dinàmica de presentació. 

L’alumne/a es presenta i pot parlar 
de la seva anterior escola, amics i 
amigues que té, etc. 

Acompanyament 
Companys i 
companyes 

Segons necessitat 

El tutor/a proposa a un nen/nena 
de la classe que l’acompanyi. 

Es demana a la classe que 
l’acompanyin i l’ajudin a conèixer i 
seguir amb les rutines i les normes 
establertes. 

Seguiment Tutor/a 
Durant el  
1r trimestre 

A EP, la tutora fa entrevista 
individualitzada per conèixer el 
desenvolupament de la seva 
integració a l’escola. 

Confecció material Tutor/a Primers dies  

Se li confecciona tot el material 
personalitzat de l’aula (cartells, 
fotos, etiquetes amb el seu 
nom...), la llibreta de les emocions, 
carpetes, separadors, penjadors... 
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d. Nova incorporació al Sistema Educatiu Català 

 Es refereix a l’alumnat procedent d’altres àmbits culturals i/o de diferents medis: 

rurals i urbans; de països on els sistemes educatius són diferents dels nostres. Així 

doncs, es considera nouvingut aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera 

vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos. 

En el cas de l’alumnat de nova incorporació al Sistema Educatiu Català, el 

Departament d’Educació compta amb tot un seguit de recursos per a la introducció 

a l’aprenentatge de la llengua catalana com a vehicular del centre.1 

e. Comiat d’alumnes a mitja escolaritat 

En el cas que un/a alumne/a faci trasllat a un altre centre a meitat de curs o en 

finalitzar aquest, és necessari que en faci un bon tancament i comiat per tal de 

poder començar al nou centre amb il·lusió i ganes, guardant un bon record de la 

seva etapa anterior a la nostra escola. 

El/la tutor/a del grup és el/la responsable de vetllar per aquest comiat i per gestionar 

i organitzar les diferents actuacions pertinents. 

Comiat d’alumnes a mitja escolaritat 

Accions Qui Quan Com 

Elaboració d’un 

detall de l’escola 

El/la tutor/a, els/les 

companys/es i 

els/les mestres. 

El darrer dia 

d’assistència al 

centre 

Fer un recull de dibuixos o escrits 

dirigits a l’alumne/a (segons edat). 

Dinàmica de 

comiat amb el 

grup classe 

El/la tutor/a 

El darrer dia 

d’assistència al 

centre 

Organitzar una assemblea d’aula 

on els seus companys i companyes 

i el professorat puguin acomiadar-

se, recordar moments amb 

l’alumne/a, desitjar-li un bon camí 

per endavant... 

 

                                                        
1 "Projectes. Alumnat nouvingut. Materials i recursos ... - Xtec." 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/materials/recursos/.  

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/materials/recursos/
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f. Comiat d’alumnes en finalitzar l’etapa educativa de primària 

Després de viure 9 anys d’escolaritat, finalitzar l’etapa d’Educació Primària per anar 

a l’institut és un moment clau per a la vida dels infants que els marcarà un abans i un 

després en la nova etapa que comencen.  

Des de l’escola es vetlla per donar protagonisme a l’alumnat de 6è de primària en 

ser els i les més grans de l’escola i ser un bon model pels seus successors i viure el 

seu darrer curs ple de bons records que els acompanyaran al llarg de la seva vida. 

El comiat de l’alumnat de 6è és un esdeveniment festiu per tots els nens i nenes de 

l’escola i és molt important vetllar per aquest moment especial sense diferenciació 

entre les diferents promocions d’alumnes. 

Comiat d’alumnes en finalitzar l’etapa educativa de primària 

Accions Qui Quan Com 

Desitjos 
(photocall) 

Mestres i alumnes Últim dia de curs 
Elaboració d’un photocall amb 
desitjos i frases de l’alumnat i 
mestres de l’escola.  

Elaboració del 
vídeo de 
fotografies de 
l’escolaritat 

Tutor/a 
Durant el tercer 
trimestre 

Elaboració d’un vídeo amb el 
recopilatori de fotografies de cada 
curs. En el cas d’alumnat que va 
iniciar l’escolarització en altres 
centres, sol·licitar fotografies de 
l’etapa anterior a la família. 

Es pot demanar suport a el/la 
coordinador/a TAC. 

Projecció vídeo Mestres i alumnes Últim dia de curs 
Visualització d’un vídeo amb fotos 
(elaborat per la tutora de 6è) del 
seu pas pel centre. 

Acte de comiat 
Mestres, PAS, 
alumnes i famílies 

Últim dia de curs 
Acte de comiat amb parlaments 
per part de la tutor/a, direcció, 
famílies... 

 

5. FAMÍLIES 

En aquesta fase les mesures d’acollida tenen a veure amb vetllar perquè la 

comunicació amb les famílies sigui propera i eficaç. Això afecta a tots els 



Pla d’Acollida Curs 2019-20 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat                   Castellví de Rosanes  

professionals que les atenen (secretari/a, algun membre designat per l’equip 

directiu, conserges, etc.). Per aconseguir-ho, és convenient:  

- atendre les famílies sense presses, 

- donar temps per a l’escolta perquè la família es pugui expressar amb confiança, 

- utilitzar un vocabulari senzill i entenedor, 

- tenir presents els aspectes no verbals que intervenen en qualsevol conversa, 

tant els referents a la veu (el to, el volum), al llenguatge corporal (expressions 

facials, posició del cos, gestos de les mans) o la distància física amb 

l'interlocutor, 

- donar mostres d’acceptació i comprensió dels comentaris que puguin fer. 

a. Incorporació de les famílies a inici de P3 

El fet que per moltes famílies sigui la primera vegada que escolaritzen un fill o una 

filla és motiu suficient perquè s’organitzin una sèrie d’actuacions amb l’objectiu que 

la família conegui l’escola, el seu funcionament i les persones que hi treballen. 

Incorporació de les famílies a inici de P3 

Accions Qui Quan Com 

Portes obertes Equip Directiu 
Abans de les 
preinscripcions 

Explicació de les informacions més 
rellevants: 

- trets identitaris 

- metodologies del centre 

- instal·lacions 

- serveis 

Preinscripció Secretari/a 
Període de 
preinscripcions 

Recollida documentació: 

Full de preinscripció 

Matriculació Secretari/a 
Període de 
matriculacions 

Recollida documentació: 

- Targeta Sanitària, llibre de 
família, cartilla vacunació, 
DNI mare i pare 

Lliurament i signatura de 
documentació: 

- Autoritzacions, carta 
compromís i dades bancàries. 
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- Dossier famílies 

Entrevista inicial 
amb el/la tutor/a 

Tutor/a 
Primera setmana 
de setembre 

Recollida d’informació rellevant de 
l’alumne/a i la seva situació 
familiar per elaborar un 
genograma. 

Reunió de famílies 
principi de curs 

Tutor/a Setembre/octubre  
Exposició d’informació del 
funcionament del curs i d’un 
aspecte metodològic del centre. 

 

b. Incorporació de les famílies a mitja escolaritat 

El canvi de domicili o la tria d’una escola diferent a la actual poden portar a les 

famílies a decidir un canvi de centre a mitja escolaritat. 

Aquesta decisió no és fàcil i des de l’escola s’ha de transmetre la voluntat d’acollir-

los al centre i que se sentin segurs amb la tria, per tal de sentir-se’n part des d’un 

primer moment. 

Incorporació de les famílies a mitja escolaritat 

Accions Qui Quan Com 

Portes obertes Equip Directiu 
Abans de les 
preinscripcions 

Explicació de les informacions més 
rellevants: 

- Trets identitaris 

- metodologies del centre 

- instal·lacions 

- serveis 

Preinscripció Secretari/a 
Període de 
preinscripcions 

Recollida documentació: 

- Full de preinscripció 

Matriculació Secretari/a 
Període de 
matriculacions 

Recollida documentació: 

Targeta Sanitària, llibre de família, 
cartilla vacunació, DNI mare i pare 

Lliurament i signatura de 
documentació: 

- Autoritzacions, carta 
compromís i dades bancàries. 

Dossier famílies 

Material d’aula 
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Entrevista inicial 
amb el/la tutor/a 

Tutor/a 
Primera setmana 
de setembre 

Seguiment del protocol 
d’entrevistes del centre, 
elaboració del genograma per part 
del/de la tutor/a i aclariment de 
dubtes de la família abans de 
començar. 

(En aquesta sessió hi pot haver 
l’alumne/a per tenir un primer 
contacte amb l’escola). 

Reunió de famílies 
principi de curs 

Tutor/a Setembre/octubre  
Donar la mateixa atenció que a la 
resta de famílies del grup. 

c. Incorporació extraordinària de les famílies durant el curs 

En el moment que es fa un canvi d’escola a meitat de curs, la dinàmica del dia a dia 

impedeix que es doni la mateixa atenció a la família que si fos abans d’iniciar el curs. 

No obstant, és necessari tenir en compte diferents aspectes per ajudar a aquests 

nous membres de la comunitat educativa a familiaritzar-se amb el tarannà i el 

funcionament de l’escola i fer-los sentir inclosos des del primer moment. 

Incorporació extraordinària de les famílies durant el curs 

Accions Qui Quan Com 

Reunió informativa Equip Directiu 
Quan la família ho 
sol·liciti 

Explicació de les informacions més 
rellevants: 

- Trets identitaris 

- metodologies del centre 

- instal·lacions 

- serveis 

Matricula viva Secretari/a 
Període de 
matriculacions 

Recollida documentació: 

- Targeta Sanitària, llibre de 
família, cartilla vacunació, 
DNI mare i pare. 

Lliurament i signatura de 
documentació: 

- Autoritzacions, carta 
compromís i dades 
bancàries. 

- Dossier famílies. 

Sol·licitud d’expedient acadèmic a 
l’escola de procedència. 
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Entrevista inicial 
amb el/la tutor/a 

Tutor/a 
Primera setmana 
d’escolarització 

Recollida d’informació rellevant de 
l’alumne/a i la seva situació 
familiar per elaborar un 
genograma. 

Informar a la família del 
funcionament de l’escola i de la 
dinàmica de l’aula. 

 

d. Nova incorporació al Sistema Educatiu Català 

Es refereix a l’alumnat i a les seva família procedent d’altres àmbits culturals i/o de 

diferents medis: rurals i urbans; de països on els sistemes educatius són diferents 

dels nostres. Així doncs, es considera nouvingut aquell alumne/a que s’ha incorporat 

per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre 

mesos. 

Per a atendre a les famílies i a l’alumnat de nova incorporació al Sistema Educatiu 

Català, el Departament d’Educació compta amb tot un seguit de recursos 

disponibles en diferents llengües.2 Segons el moment d’incorporació, sigui ordinària 

a inici o a mitjans de l’escolaritat o extraordinària a meitat de curs, es donarà 

l’atenció esmentada als punts anteriors amb el suport de la documentació facilitada 

pel Departament d’Educació destinada a aquestes famílies nouvingudes. 

6. PERSONAL NO DOCENT 

Els centres educatius, com l'ensenyament i la societat, han accelerat cada cop més 

els canvis i l'adequació a la realitat per fer front a les noves necessitats, una de les 

conseqüències és que cada cop més reben professionals que, sense ser pròpiament 

docents, necessiten incorporar-se als equips de treball i col·laborar i desenvolupar la 

seva feina conjuntament amb els i les docents. Cada cop es tracta d'equips més 

pluridisciplinaris i de realitats personals i laborals més diverses que requereixen 

                                                        
2 "Projectes. Alumnat nouvingut. Acollida. Notes per a la ... - Xtec." 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/.  

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/
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noves habilitats socials dels que hi treballen i noves estratègies organitzatives i 

emocionals dels qui gestionen el centre.  

Vetllar per incloure’ls en el dia a dia de l’escola i fer-los-en sentir part, és 

responsabilitat de tots els membres del Claustre de mestres, especialment de 

l’Equip directiu vigent. 

a. Incorporació de personal no docent 

Fem referència en aquest apartat, no només al conserge, auxiliar administratiu 

(actualment l’escola no compta amb aquesta figura) o personal de neteja, sinó 

també a tot aquelles persones que, durant un període més o menys llarg, 

treballaran amb una atenció directa amb l’alumnat sense formar part del cos de 

mestres del Departament d’Educació, doncs la seva labor és igualment important i 

és necessari que se sentin implicats amb l’escola i el seu Projecte Educatiu. Parlem 

doncs de monitors/es de l’espai de menjador, cuiner/a, alumnat de pràctiques, 

auxiliar de conversa en llengua anglesa...  

Incorporació del personal no docent 

Accions Qui Quan Com 

Reunió 
benvinguda 

Directora i/o Cap 
d’estudis 

Si és possible 
abans de la 
incorporació, en 
cas contrari la 
primera setmana 

Benvinguda a l’escola, breu 
explicació l’estructura pedagògica, 
organitzativa i física del centre. 

Facilitació del PEC, PdC i Projecte 
Emocional per conèixer la manera 
de fer de l’escola. 

Presentació 
Equip directiu o 
company/a d’equip 

En incorporar-se 
Presentar al nou membre a 
l’alumnat i a la resta de 
treballadors de l’escola. 

 

b. Comiat de personal no docent 

El comiat del personal no docent del centre seguirà el mateix criteri del comiat del 

professorat, diferenciant el comiat segons sigui la seva durada al centre o jubilació. 
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7. CONSELL ESCOLAR 

Els representats de mestres del Consell Escolar del centre s’aniran renovant cada 

quatre anys d’acord amb la Normativa vigent. Aquesta renovació fa necessària 

l’acollida dels nous membres que s’incorporin al Consell Escolar perquè, un cop 

elegits, puguin exercir amb coneixement el què suposa la seva pertinència a aquest 

òrgan. 

L’acolliment tindrà valor informatiu i integrador que es podrà concretar en les 

actuacions següents:  

- Lliurament dels noms i llocs que representen cadascun dels membres del 

Consell, i de la relació de membres que integren les Comissions.  

- Presentació de tots els membres en la sessió de Constitució del nou Consell 

Escolar, inclosa en el primer punt de l’Ordre del dia de la Convocatòria. 

- Informar dels antecedents dels punts a tractar en l’ordre del dia, per tal que 

aquests nous membres puguin seguir-ne el fil i se sentin inclosos en la presa de 

decisions. 

8. AMPA 

Quan hi ha renovació de la Junta de l’AMPA l’Equip Directiu organitza una trobada 

conjunta amb els nous membres per tal de donar-los la benvinguda i l’agraïment per 

haver-se animat a col·laborar amb l’escola entomant aquesta tasca. 

En aquesta trobada l’Equip Directiu els explica les diferents col·laboracions de 

l’AMPA amb l’escola al llarg del curs, escolta noves propostes i/o iniciatives i els 

encoratja a mantenir contacte periòdic per dur a terme aquestes activitats de 

manera conjunta. 

En reunions de famílies o en actes de final de curs on el públic siguin les famílies del 

centre, l’Equip Directiu aprofita per valorar i agrair la feina que fa l’AMPA per 

l’escola animant a la resta de famílies a formar-ne part participant en les activitats 

escolars des d’una perspectiva diferent. 
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9. AVALUACIÓ 

Per donar valor i la importància que es mereix aquest document, cal fer-ne un 

seguiment i avaluació de forma periòdica mitjançant les Memòries Anuals de centre. 

Es tracta d’un document viu, un protocol que ha de servir de guia al Claustre de 

mestres, i que caldrà anar actualitzant en la mesura que sigui necessari, ja sigui 

perquè s’han valorat actuacions per a la seva millora com per si han canviat les 

circumstàncies del centre (augment en la incorporació d’alumnat nouvingut, canvis 

en la plantilla de mestres, etc.). D’aquest seguiment ens n’encarregarem tots i totes, 

ja que l’actitud d’acollida i inclusió ha de formar part del nostre dia a dia del centre, 

de fet, ja s’especifica al nostre Projecte Educatiu de Centre, però és l’Equip Directiu 

en coordinació amb el/la coordinador/a LIC qui haurà de vetllar pel seu bon 

funcionament. 

Així mateix, per saber si l’alumnat, mestres, famílies, visitants fan una valoració 

positiva del seu sentiment de pertinença a l’escola, se’ls podrà proposar que 

responguin un senzill qüestionari que podrà complementar la valoració esmentada 

de la Memòria Anual. 

Aquestes valoracions ens han de servir per anar millorant any rere any i ser més 

conscients del valor del benestar i de la bona convivència a l’escola. 
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10. RESOLUCIÓ 

Resolució de la directora del centre educatiu Mare de Déu de Montserrat, de 

Castellví de Rosanes, per la qual aprova el Pla d’acollida vincular al Projecte de 

Convivència de centre. 

Com a directora de l’escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes, i en 

aplicació de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 

2014, per la qual s’aprova el Projecte de Convivència de centre i d’acord amb la 

presentació al Claustre (sessió núm. 12) del curs escolar 2019-20, 

 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla d’acollida vinculat al Projecte de Convivència de centre. 

 

 

Emilia García Sánchez 
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