
Pla Individualitzat per l’alumnat nouvingut. Educació Primària 

 
 Pla Individualitzat. Educació Primària.  

 
Curs acadèmic 2019 /2020 

1. Dades personals i escolars 
Alumne/a:  
 

Sexe: 
Dona 
Home 

Data naixement: 
País de naixement :  
Nivell: 
Tutor/a: 
Membres de l’Equip PI:  
 
Observacions: 
 
Motivat per: 
Dictamen d’escolarització 
Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 
Avaluació psicopedagògica de l’EAP  
Resultat de l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut 
Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 
Necessitats educatives derivades de: 
 
 Discapacitat 
 

 TEA  Trastorn 
aprenentatge 

  Alteracions greus 
conducta 

 Altes 
capacitats 

 Malaltia   Alumnat 
nouvingut  

 Altres  

 
Data:  
 

1.1. Alumnes nouvinguts 
Data d’arribada a Catalunya:  
Data d’incorporació per primera vegada al sistema educatiu a Catalunya:  
Data d’arribada al centre:  

Llengües que coneix 

Llengua o llengües familiars:  
Llengua o llengües d’escolarització prèvia 
- Llengües vehiculars dels aprenentatges: 
- Llengües estrangeres que ha après: 
Altres llengües que coneix: 

Escolarització prèvia Anys d’escolarització prèvia: 
⬜ Escolarització prèvia regular 
⬜ Escolarització prèvia irregular 
⬜ Sense escolarització prèvia 

2. Justificació 

Degut a la condició de l’alumne/a com a nouvingut* en el sistema educatiu de Catalunya s’elabora 
aquest Pla Individualtizat per acompanyar-lo i donar-li suport en l’adquisició de les llengües i altres 
àmbits en què aquestes intervenen, que treballem a l’escola. 
 
 
 
*Es considera alumne nouvingut aquell que fa menys de vint-i-quatre mesos o, excepcionalment si procedeix d’àmbits                
lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, menys de trenta-sis mesos, que s’han incorporat per primera vegada al                  
sistema educatiu de Catalunya. 
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3. Avaluació inicial 

● Nivell actual de competències:  

● Punts forts i punts febles de l’alumne: 

● Interessos i motivacions (escolars i extraescolars): 

● Nivell de competència en llengua catalana (marcar amb una X en la següent casella): 

 

Nivell 0  Alumne/a poc o gens escolaritzat  

Nivell 1 Alumne/a procedent d’un país amb codi alfabètic diferent del nostre  

Nivell2 Alumne/a que coneix l’alfabet llatí, però desconeix la llengua catalana o castellana  

Nivell 3 Alumne/a escolaritzat en llengua castellana  

Nivell 4 Alumne/a que ja ha assitit en centres d’escolarització catalana, però li cal consolidar 
aspectes bàsics de la llengua 

 

 

 

4. Proposta educativa 

4.1 Competències bàsiques prioritzades (marcar X) 
 

x Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Competència artística i cultural 

Tractament de la informació i competència digital 

Competència matemàtica 

Competència d’aprendre a aprendre 

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 

Competència en l’àmbit d’educació en valors socials i cívics 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 
 
LLEGENDA PER AVALUAR EL PLA INDIVIDUALITZAT: Criteris d’avaluació 
 

NA NO ASSOLIT 

AS ASSOLIMENT SATISFACTORI: Ho assoleix amb l’ajuda de l’adult 

AN ASSOLIMENT NOTABLE: Ho assoleix sense l’ajuda de l’adult. Ho realitza de forma autònoma 

AE ASSOLIMENT EXCEL·LENT: Ho assoleix sense l’ajuda de l’adult. Ho realitza de forma autònoma i és capaç d’oferir l’ajuda als 
altres (ho generalitza).  
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4.2 Àrees i tipus d’adaptació que es proposa  
Ompliu només el quadre d’aquelles matèries amb algun tipus d’adaptació del currículum. Si alguna en alguna altra                 
assignatura és necessaria l’adaptació el/la tutor/a afegirà a la graella l’assignatura corresponent amb els objectius que                
cregui oportuns.  

 

Objectius de treball 
 

 
Avaluació 

1rT 2nT 3rT 
Objectius d'aprenentatge de CATALÀ 
 

● COMUNICACIÓ ORAL  

1. Comprendre d’instruccions senzilles (dues ordres/consignes).    

2.Comprendre textos orals senzills de tipologia diversa en diferents formats i mitjans.    
3. Interactuar amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula de manera 
ordenada i coherent.  

- formular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacionats amb 
l’entorn i les necessitats immediates. 

- comunicar-se de manera senzilla.  

   

4. Ampliar vocabulari per poder comprendre el què està llegint i per comunicar-se amb certa 
fluïdesa. 

- reconèixer paraules usuals  
- reconèixer expressions molt bàsiques sobre temes de l’entorn immediat 
- utilitzar un repertori bàsic de paraules, expressions i frases senzilles 

   

● COMPRENSIÓ LECTORA 

5. Consolidar les lletres de l'abecedari, el so i la grafia.    
6. Llegir textos amb sentit:  

- lletres 
- paraules 
- textos senzills i breus 

   

● EXPRESSIÓ ESCRITA    
7. Produir textos escrits senzills de tipologia diversa: 

- Lletres 
- Paraules simples (a partir d’un missatge oral) 
- Llista de paraules, enumeració. 

 

   

Objectius d'aprenentatge de CASTELLÀ 
 

● COMUNICACIÓ ORAL     

1.Comprendre instruccions senzilles (dues ordres/consignes).    

2.Comprendre textos orals senzills de tipologia diversa en diferents formats i mitjans.    
3. Interactuar amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula de manera 
ordenada i coherent.  

- formular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacionats amb 
l’entorn i les necessitats immediates. 

- comunicar-se de manera senzilla.  

   

4. Ampliar el vocabulari per poder comprendre el què està llegint i per comunicar-se amb 
certa fluïdesa. 

- reconèixer paraules usuals  
- reconèixer expressions molt bàsiques sobre temes de l’entorn immediat 
- utilitzar un repertori bàsic de paraules, expressions i frases senzilles 
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● COMPRENSIÓ LECTORA 

5. Consolidar de les lletres de l'abecedari, el so i la grafia.    

6. Llegir de textos amb sentit:  
- lletres 
- paraules 
- textos senzills i breus 

   

● EXPRESSIÓ ESCRITA    

7. Produir textos escrits senzills de tipologia diversa: 
- Lletres 
- Paraules simples (a partir d’un missatge oral) 
- Llista de paraules, enumeració. 

 

   

Objectius d'aprenentatge d’ANGLÈS 
 
*A CI es considera que l’anglès és una llengua nova per a tot l’alumnat i s’ha de valorar si es poden seguir els objectius 
generals d’aula o cal l’adaptació. 

1. Comprendre les instruccions bàsiques de l’aula (stand up / open-close your book...)    

2. Conèixer els continguts bàsics (colors, numbers) i específics de cada unitat.    

3. Interaccionar amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula de manera 
ordenada i coherent.  
 

   

Objectius d'aprenentatge de MATEMÀTIQUES 
 

1. Conèixer el concepte de nombre    

2. Conèixer les unitats de mesura de temps: ahir-avui-demà, dies de la setmana i estacions               
de l’any.    

3. Resoldre problemes segons nivell acadèmic amb suport visual i aclariments lingüístics. 
    

Objectius d’aprenentatge de MEDI 
    

1. Identificar els conceptes principals bàsics de cada unitat    

2. Relacionar el vocabulari bàsic amb imatges o pictogrames    

3.Participar activament del treball en equip en el desenvolupament de les activitats            
proposades    
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Objectius relacionats amb les competències transversals 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

1. Respondre i adequar-se a situacions noves (professors nous, canvis d’horaris...)    

2. Mostrar interès per la relació amb companys/es de la seva edat    

VALORS SOCIALS I CÍVICS    

1. Verbalitzar el seu estat d’ànim (què sent i què ho ha originat) i situacions que el preocupin  
         (dimensió personal)    

2. Tenir coneixement i acceptació de les pròpies dificultats en la relació amb els altres  
          (dimensió personal)    

3. Adquirir i aplicar algunes estratègies per a relacionar-se entre iguals. (dim. interpersonal)    

APRENDRE A APRENDRE 

1. Mostrar-se motivat/ ada pels temes escolars    

2. Mostrar afany per superar les tasques o dificultats que se li presenten    

3. Demanar ajuda quan no se’n surt amb la feina    

4. Saber esperar a que el/la mestre/a pugui atendre    

5. Participar activament en les tasques grupals    

6. Escoltar les idees, propostes i dubtes dels altres    
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4.3 Horari de l’alumne/a amb els suports que rep 

 
  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

       

09:00 
10:00 

     

10:00 
11:00 

     

11:00 
11:30 

E S B A R J O 

11:30 
12:30 

     

  

15:00 
15:30 

     

15:30 
16:30 

     

 
 
 

4.4 Materials, recursos i orientacions metodològiques  1

● Fer ús de l’Araword/ARASAAC (pictogrames) 
 

● ClassroomScreen com a eina per a la gestió del temps, etc.  
 

● Fer ús de material d’aula d’acollida situat a la SIEI de l’escola o a la carpeta de nouvinguts 
del drive.  
(Unitat Compartida Escola La Font → 01. Alumnat amb mesures d’atenció a la diversitat → 1.0. 
Alumnat nouvingut) 
 

 

 

 

 

 

 

1  Es poden trobar més orientacions metodològiques a l’annex 2. Es poden copiar i enganxar en aquest apartat. 
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5. Participació de la família 
Acords amb la família: 

El pare, la mare o els tutors legals són informats d’aquest pla individualitzat i n’acorden amb el tutor/a el 
seguiment. 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a: 

 

  

Segell i data: 

 

 

6. Avaluació del Pl 
Progrés en l’assoliment de les capacitats i objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, 
suports, recursos, organització… 

 
1r trimestre: 
 
 
 
 
 
2n trimestre: 
 
 
 
 
3r trimestre (afegir propostes per a la continuació/revisió/finalització del PI de cara el curs vinent): 
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ANNEX 1:  AVALUACIÓ INICIAL DE L’ALUMNAT NOUVINGUT 

En relació a l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut , s’ha de tenir en compte que, en principi, les dificultats                  2

per accedir al currículum ordinari provenen del desconeixement de la llengua vehicular dels aprenentatges i               
de la falta d’alguns dels referents socials, culturals i científics que es necessiten per accedir als continguts                 
escolars, a part de les conseqüències socioemocionals que es puguin derivar del procés migratori.  

Per tant a l’hora d’identificar les necessitats educatives dels alumnes nouvinguts s’haurien de tenir en               
compte els aspectes que apareixen a continuació: 

o Entrevistes amb la família 

o Motivació per a l’aprenentatge de l’alumne 

o Hàbits d’estudi 

o Rendiment escolar en el país d’origen 

o Expectatives educatives de la família respecte de l’alumne 

o Activitats en el temps lliure 

o ... 

o Aspectes socioemocionals 

o Projecte migratori 

o Consideracions sobre el context familiar i/o socioeconòmic 

o Aspectes emocionals 

o ... 

o Competències bàsiques  

o Punts forts 

o Aspectes a millorar 

o Àrees del currículum  3

o Llengua  4

o Matemàtiques 

o Altres àrees 

 

2 Es considera alumne nouvingut aquell que fa menys de vint-i-quatre mesos o, excepcionalment si procedeix               
d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, menys de trenta-sis mesos, que s’han incorporat per primera                 
vegada al sistema educatiu de Catalunya. 
3  Proves d’avaluació inicial de llengua i matemàtiques en 20 llengües  
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/avaluacio/inicial2/ 
4 Existeixen uns Objectius generals per als nivells de referència A1, A2 i B1 per a l’ensenyament obligatori                  
(Departament d’Ensenyament, 2012) per a les habilitats lingüístiques comunicatives de recepció, producció, expressió i              
interacció orals i escrites. Es poden trobar altres desplegaments curriculars referits a aquests nivells de llengua a la                  
pàgina http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/orientacions/ (apartat “Orientacions    
curriculars”). 
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ANNEX 2:  ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 
 

Organització de les tasques 

 Proporcionar estratègies d’autonomia en el treball personal a partir de l’ús de pautes, observació 
de models, reelaboració d’activitats pròpies... 

 Ajudar l’alumne en la gestió del temps. Durant la resolució de les tasques, marcar els períodes 
de temps per a cada part de les activitats 

 Ajudar a fer ús de l’agenda 

 Presentar a l’alumne els objectius a assolir amb una temporalització determinada (setmana, 
mes) i fer-ne el seguiment de l’assoliment. 

 Utilitzar el pla visual de treball individual  5

 Fomentar l’ús de suports o instruments alternatius (calculadora, recordatoris, referents, suports 
informàtics...) 

 Promoure activitats específiques que facilitin l’organització i distribució de les feines en totes les 
àrees (ús de l’agenda, horaris, organització del material...) 

 Proporcionar estratègies i recursos que ajudin a mantenir l’atenció durant el procés de resolució 
de les tasques. 

 
 

Interaccions a l’aula 

 Facilitar suports i bastides que permetin comprendre i seguir les explicacions del docent 

 Fer servir frases breus i ben estructurades 

 Presentar les preguntes amb un estil de redacció senzill i directe. 

 Oferir material de suport per a la resolució de les tasques (llibres, esquemes, pautes...) 

 Fer servir suports verbals i corporals (gestos, contacte visual...) que facilitin la comunicació i 
ajudin a mantenir l’atenció. Especialment en el cas dels  petits, situar-se a l’alçada dels alumnes. 

 Oferir recordatoris/pautes/referents per a aprenentatges  (normes ortogràfiques, taules de 
multiplicar, fórmules...) 

 Donar les instruccions de manera clara i estructurada (d’una en una, oralment i per escrit a la 
vegada...) 

 Davant d’una determinada demanda, donar temps a l’alumne perquè pugui expressar-se. 

 Fer explicita la participació de l’alumne en la dinàmica de classe (exposicions orals, treball  a la 
pissarra), especialment en aquells aspectes en els quals els alumnes siguin més competents. 

 Establir consignes positives (sense penalitzar) per ajudar a sistematitzar les rutines escolars 
(ajudar a prendre consciència de la desatenció) 

 Promoure activitats en petit grup o per parelles que afavoreixin l’ajuda mútua, l’aprenentatge 
entre iguals i el treball cooperatiu 

 Proporcionar pautes  per ajudar els alumnes nous a presentar-se davant els seus companys 

 Utilitzar les TAC per promoure la participació activa en les activitats d’aula. 
 

5  Es pot trobar un exemple de pla visual a la pàgina 28 de la guia TDAH del Departament d’Ensenyament. 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/tdah-deteccio/  
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Avaluació i valoració i correcció de les tasques 

 Avaluar de manera continuada i individualitzada, evitant l’excés de proves. 

 Valorar explícitament l’interès per la feina ben feta i la presentació acurada dels treballs 

 Fer  reconeixements de l’esforç  personal i de les produccions dels alumnes davant del grup i 
d’altres membres de la comunitat educativa (pares, companys d’altres grups, docents...) 

 Considerar l’error com a part de la millora del procés d’aprenentatge i evitar-ne les valoracions 
negatives. 

 Valorar la tasca diària (actitud, presentació dels treball, ús de l’agenda...) 

 Valorar la feina feta tot i que no s’hagi resolt la totalitat de la tasca satisfactòriament 

 

Oferir suports o modalitats alternatives per completar l’avaluació (prova oral, presentació de 
treballs, reduir o simplificar  les preguntes d’una prova, deixar més temps per resoldre els 
exercicis, proporcionar esquemes o textos de suport...) tenint en compte els punts forts de 
l’alumne 

 Valorar més el contingut de les respostes que la forma (presentació i redacció) 

 Valorar el procés (per exemple, en matemàtiques, valorar més el plantejament del problema que 
el resultat) 

 Ajudar a sintetitzar i preparar les respostes 

 Valorar només els errors lingüístics pactats prèviament (faltes d’ortografia, lèxic específic del 
tema...) 

 Preveure espais de revisió conjunta de les tasques (per exemple, setmanalment) que facilitin la 
reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i sobre les estratègies que cal aplicar per millorar-lo 

 Valorar positivament l’esforç personal i les produccions dels alumnes davant del grup d’alumnes 
i d’altres membres de la comunitat educativa (pares, companys d’altres grups...) 

 
 
... 
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