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EL PLA D'ACOLLIDA A L’INS LA SERRA DE MOLLERUSSA  

 

1. Pautes d’actuació per a l’aplicació del Pla d’acollida 

 

1.1. Què entenem per Pla d’acollida? 

 

Entenem per pla d’acollida el conjunt de les actuacions que el nostre centre educatiu 

posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat, de les famílies, del 

professorat i dels professionals que s’incorporen de nou al centre. A fi de 

sistematitzar aquestes actuacions, les recollim en un document que serveixi de 

referència per a tota la comunitat educativa. 

 

Dins aquestes orientacions, es fa referència especialment a l’acollida d’aquell alumnat 

que prové d’altres països, i que ha de portar a terme un procés d’adaptació escolar i 

d’aprenentatge de la llengua.  

 

L’arribada creixent d’alumnes procedents d’altres comunitats autònomes, amb 

desconeixement de la llengua catalana i d’altres països amb desconeixement de les dues 

llengües oficials i, les necessitats especials amb què es troben aquests alumnes, ens fa 

prendre i preveure una sèrie de mesures que garanteixin, per a aquest alumnat, l’adequat 

acolliment i aprenentatge. 

 

La concreció de les activitats del pla d’acollida està en funció del context i de la realitat 

del nostre centre, de les característiques del professorat i de l’alumnat, individualment i 

grupalment, així com de les famílies. Es tracta d’aconseguir que l’alumnat nouvingut 

s’integri de forma ràpida al grup classe i al centre i adquireixi la comprensió bàsica de la 

llengua catalana i de les competències bàsiques que els han de permetre accedir al món 

laboral, als programes de transició al treball o bé continuar en l’ensenyament reglat. 

 

Incorporar l’alumnat nouvingut a la comunitat educativa amb els mateixos drets i deures 

que la resta de l’alumnat, és a dir que la integració es faci en unes condicions que 

incloguin l’afecte envers el nou alumne/a i la seva família i que estimuli en els nous 

ciutadans escolaritzats els hàbits de convivència i socialització, juntament amb el 
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coneixement de la llengua catalana i l’aprenentatge corresponent a les àrees del 

currículum, tot valorant que la diversitat i l’heterogeneïtat és sempre una riquesa del 

patrimoni cultural d’una societat. 

 

Les condicions escolars de l’alumne/a i les condicions socioeconòmiques de la família 

poden ser molt diverses, però en tot cas es planteja necessàriament un procés 

d’adaptació que es pot facilitar mitjançant unes actuacions d’acollida. 

 

Per tant, entenem que els objectius bàsics del pla d’acollida que volem aconseguir són, 

prioritàriament:  

 

 Aconseguir que l’alumne nou comprengui el funcionament del centre i s’hi 

adapti juntament amb els companys i professors. 

 Aconseguir una bona escolarització, encaminada a assolir l’èxit escolar. 

 Incorporar l’alumnat nouvingut en la descoberta i coneixement del món cultural 

en el que ara viu. 

 Potenciar l’intercanvi i relació entre tot l’alumnat, com a font d’enriquiment 

mutu. 

 Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb 

alumnat procedent d’altres països. 

 Interessar-se per la seva realitat cultural per tal de potenciar l’autoestima. 

 

 

1.1.1. Respecte a les famílies 

 

Cal informar les famílies nouvingudes del funcionament i l’organització de la institució 

escolar. A partir d’aquest acostament podran respondre més bé a les demandes del 

centre. El nostre paper haurà de consistir a acollir la família i contextualitzar la funció 

del centre. 

 

El pla ha de tenir present el fet que no tot l’alumnat ha tingut una escolarització prèvia i 

continuada, i també que les pautes culturals i les expectatives que té dipositades en 

l’escola poden ser molt diferents. Aquestes circumstàncies condicionaran el pla 
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d’acollida, que s’haurà de concretar i personalitzar en funció de la situació i origen de 

cada alumne/a. Molt sovint el que nosaltres considerem manca de participació o 

despreocupació no és altra cosa que desconeixement, de vegades por, respecte al context 

escolar. 

 

Hi ha una sèrie de qüestions que cal tenir en compte quan arriba una nova alumna o un 

nou alumne respecte a la seva família: 

 

 el possible desconeixement per part de les famílies del funcionament del nostre 

sistema educatiu . 

 desconeixement dels drets i deures que tenen com a pares/mares en relació al 

centre. 

 la possible dificultat d’entendre la “participació” que demanem als pares/mares, 

per tant hem de tenir clara la nostra funció: informar i contextualitzar el més 

acuradament possible el que representa l’escola. 

 la possibilitat que hi hagi un baix nivell econòmic i de vegades unes precàries 

condicions de vida. 

 la vivència del xoc cultural com a desarrelament i com a conflicte de valors que 

es dóna en determinades famílies. 

 els problemes que poden trobar per tramitar la documentació acadèmica per la 

dificultat d’obtenir-la en el país d’origen. 

 la dificultat per establir una comunicació fluida a causa del desconeixement de la 

llengua. 

 el possible desconeixement d’aquells costums del país que fan referència a la 

higiene, l’alimentació,... o una impossibilitat d’adoptar-los, per raons 

econòmiques i de condicions de l’habitatge. 

 les situacions d’inseguretat laboral i de residència i de precarietat econòmica     

que es poden donar. 
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1.1.2. Respecte a l’alumnat 

 

La majoria de les reflexions referides a les famílies són igual de vàlides per a l’alumnat. 

 

Els nous codis de comunicació i les normes de funcionament costen d’adquirir i 

d’assolir. Al principi poden estar molt desorientats i hem de ser conscients de l’esforç 

personal i intel·lectual que representa per a ells el fet d’haver d’entendre les nostres 

demandes. 

Aquí hi té un paper fonamental el desconeixement de la llengua, i també els diferents 

rols i conceptes que representen dins de cada cultura, el professor, la disciplina, els 

gestos, el tracte entre iguals i la participació dels nens i de les nenes...  

 

Per tant podríem resumir entre altres els següents possibles entrebancs i consideracions 

que hem de tenir en compte respecte a l’alumnat nouvingut: 

 

 el seu desconeixement del nostre medi escolar, amb els corresponents codis,             

normes i valors, 

 el desconeixement de les llengües d’aprenentatge, 

 les interferències lingüístiques que es poden donar  derivades de la seva situació, 

 la possibilitat d’una manca d’escolaritat o escolaritat incompleta al seu país 

d’origen, 

 el possible risc de marginació doble: ètnicocultural i scioeconòmica, amb 

repercussions que poden fomentar una baixa autoestima, 

 l’alumne/a sap coses, no podem oblidar-ho. Cal saber el seu punt de partida:   

 -  escolarització prèvia al seu país 

                       -  coneixement de les llengües de l’escola 

 

Hem de tenir present que els codis de comunicació i les normes de funcionament 

necessiten un cert temps per tal de ser assolides. Hem de ser conscients de l’esforç 

personal i intel·lectual que els suposa les nostres demandes i hem de procurar que les 

nostres expectatives cap a ell/a siguin positives. 
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Haurem de partir del fet que l’alumne/a “sap” coses i que està capacitat per a aprendre 

més continguts dels que de vegades pressuposem. Les nostres expectatives vers 

l’alumnat han de ser positives, i hem de ser capaços de: 

 

 Assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre. 

 Preveure, potenciar i programar situacions en les quals la interrelació amb els 

companys i companyes sigui constant. 

 Prioritzar, en el procés inicial, els continguts de la llengua en situació 

comunicativa, facilitant i promovent la participació activa d’aquest alumnat en 

l’ús del llenguatge. 

 Assegurar el coneixement i l’adquisició progressiva dels hàbits i normes 

escolars. 

 

 

1.1.3. Respecte a la tasca del professorat 

 

Cal treballar de forma global, les actuacions articulant-les a partir de la coordinació amb 

el tutor/a. Hauríem de tenir present que les actituds favorables, com ara la sensibilitat, 

l’empatia, el respecte... i els coneixements bàsics d’altres cultures faciliten l’adaptació 

tant als alumnes com als pares. Així mateix, es facilita l’acostament entre l’escola i la 

família i el coneixement vers l’altre. 

 

Per tant podríem dir que: 

 que serà necessari un treball global entre tots/es els/les professionals, 

 haurem de ser conscients de la necessitat de desenvolupar actituds 

favorables i positives, 

 serà bo un coneixement dels trets culturals bàsics, 

 cal tenir present que molts cops la incorporació d’alumnat nouvingut a la 

classe crea inseguretat del professorat davant el procés d’ensenyament-

aprenentatge d’aquest alumnat. 
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1.1.4. Respecte a l’organització del centre 

 

S’afavorirà el procés d’adaptació si, en previsió de les noves necessitats, es conjectura 

amb antelació l’organització dels recursos humans i materials necessaris. Es vetllarà 

perquè, a més dels docents, altres persones que tenen contacte amb l’alumne/a 

nouvingut i nou (conserge, personal de menjador, monitors...) participin del compromís 

envers les actuacions generals que facilitin el seu procés d’adaptació. 

L’educació intercultural per a tots els alumnes no es pot abordar amb accions puntuals; 

ha de tenir com a marc de referència el projecte intercultural del centre. 

 

Per tant pel que fa a l’organització caldrà tenir en compte: 

- La canalització de recursos 

- La coordinació entre docents i no docents 

 

 

 

2. Orientacions sobre les actuacions de l’equip directiu 

 

2.1. Primer contacte amb la família 

 

El primer contacte amb la família ha de ser acollidor. Les famílies respondran millor a 

les nostres demandes si els hem sabut comunicar de manera entenedora qui som, què 

fem i què n’esperem. També és important saber rebre i recollir aquelles dades 

significatives que la família ens vol comunicar; aquesta informació ens ajudarà a 

entendre la singularitat i realitat de cada alumne. La relació entre la família i el centre 

serà més fluida si els pares i mares perceben una actitud d’ajuda i col·laboració. 

 

La informació que donem durant els primers contactes amb la família ha de ser bàsica i 

entenedora. És molt important que el director/a o persona que els rep pugui disposar 

d’un espai adequat i temps suficient per a atendre cada família amb tranquil·litat. Si cal, 

se’ls citarà per a una altra entrevista en el moment més adient. També és necessari tenir 

present que els codis verbals, gestuals i culturals d’algunes famílies poden ser molt 

diferents d’aquells als quals estem avesats, i ens cal evitar de caure en interpretacions 
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errònies. El model de família en les diferents cultures i nivells socioeconòmics té 

diferents estructures i jerarquies. 

 

En el cas de desconeixement de l’idioma, si el centre no disposa de cap altre recurs per a 

facilitar la comunicació, per a realitzar aquesta entrevista caldrà establir contacte amb 

algun traductor de les diferents associacions proposades pel Departament d’Educació. 

Així mateix caldrà assegurar que l’intercanvi de dades i informació sigui clar, complet i 

confidencial. 

 

2.2. Entrevista inicial 

 

Els objectius de la primera entrevista seran: 

 

 Recollir una primera informació sobre la situació del nen/a i de la família: 

procedència, llengua familiar, escolarització prèvia, residència, components de 

la família, situació i seguiment escolar, aspectes socials i culturals, etc. Aquesta 

informació serà recollida en un registre acumulatiu de dades (RADA) i es 

guardarà a l’arxiu de l’alumne. 

 Facilitar informació de tots els interrogants que els pares/mares puguin tenir 

sobre el sistema educatiu i respondre’ls. 

 Informar sobre els aspectes de l’organització i funcionament del centre: 

- Horaris i activitats. Es pot lliurar un quadre d’horaris i d’activitats a les 

famílies. 

- Materials necessaris per a l’alumne i aportacions econòmiques. 

- Possible participació dels pares/mares en les activitats de la classe o del 

centre. 

- Objectius i trets d’identitat més importants del centre. Caldrà preveure si és 

necessària l’assistència d’un traductor. 

 Informar dels serveis i activitats del centre: menjador, activitats extraescolars, 

sortides, excursions, etc. 

 Donar a conèixer els diferents tipus d’ajuts que hi ha per a material didàctic i 

llibres de text, menjador, etc. Aclarir que aquests ajuts són per a famílies amb 
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necessitats econòmiques i informar en el seu moment dels terminis i la 

documentació convenient. 

 Informar, si cal, dels serveis socials que poden servir de referència i ajuda en 

determinades situacions. 

 Presentar el tutor/a de l’aula d’acollida i/o del grup-classe al nou alumne i a la 

seva família. 

 

És important que en aquesta entrevista el noi/a hi sigui present i, en acabar, poder visitar 

tots plegats les instal·lacions del centre. Si es considera que la quantitat de les 

informacions anteriors pot allargar excessivament aquesta entrevista inicial, i si hi ha 

diverses famílies nouvingudes, es pot plantejar una reunió informativa per a un grup de 

famílies estrangeres que necessitin les mateixes informacions bàsiques i que parlin la 

mateixa llengua. 

 

2.3. Criteris d’adscripció al curs 

 

Cal elaborar uns criteris de referència per decidir l’adscripció del nou alumne al nivell 

més convenient; aquests criteris han de ser prou flexibles per a poder-los aplicar 

adequadament en cada cas. 

 

En principi, s’ha de considerar per a cada alumne l’edat i els seus aprenentatges previs, 

el seu coneixement de la llengua escolar i el seu desenvolupament evolutiu. S’ha de 

tenir present també que en un grup d’edat homogènia és més fàcil la socialització, i que 

la relació amb els iguals facilita l’adquisició de les pautes de comportament, però si el 

desfasament en els coneixements és gaire gran, s’ha de valorar la possibilitat 

d’adscripció a un nivell per sota de la seva edat. Caldrà analitzar i valorar la dinàmica 

del grup al qual s’ha d’integrar. 
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2.4. Orientació i assessorament 

 

Es pot demanar, si cal, la col·laboració dels Serveis Educatius, especialment de l’Equip 

de Llengua i Cohesió Social (LIC) i de l’Equip d’Assessorament i Orientació 

Psicopedagògica (EAP), per a assolir les fites següents: 

 

 Realització de l’entrevista inicial i de les reunions de seguiment de l’alumne. 

 Valoració dels diferents criteris d’adscripció de l’alumne al curs. 

 Avaluació inicial de l’alumne nouvingut mitjançant proves de coneixements 

previs i de llengua. 

 Orientació sobre la planificació dels aprenentatges i les adaptacions curriculars 

necessàries. 

 Aportació i adaptació de materials. 

 

 

2.5. Traspàs d’informació 

 

Cal facilitar la informació de què es disposi als professionals que hagin d’atendre 

l’alumne/a i que hi han de conviure: 

 

 Al tutor/a de l’aula d’acollida, 

 Al tutor/a de grup-classe, perquè pugui preparar les activitats d’acollida dins 

l’aula. 

 Al mestre/a terapeuta i al psicopedagog/a, a la comissió de la diversitat, si escau, 

i a l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica. 

 Al professorat del nivell per tal d’establir actuacions comunes per part de tots els 

docents. 

 A la resta dels membres de la comunitat educativa que puguin tenir contacte 

amb l’alumne/a. 
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3. Orientacions sobre les actuacions de l’equip docent 

 

3.1. Consideracions generals 

 

Tot i essent conscients del paper fonamental que juga el tutor/la tutora, la resta del 

professorat i l’equip docent  s’han d’implicar en l’anàlisi de la nova situació i la recerca 

de les solucions més adients. 

 

El professorat que hi intervingui ha de tenir presents alguns aspectes concrets respecte a 

l’acolliment de l’alumnat nou, els quals facilitaran el procés d’adaptació, creant alhora 

un clima més relaxat i acollidor. 

 Que l’acolliment sigui càlid i afectuós i que tingui continuïtat. L’acolliment 

sempre és un procés variable en funció de les característiques de l’alumne/a, de 

la seva família i del seu entorn. 

 Que cada professional que intervé per primera vegada amb l’alumne sigui 

presentat pel tutor/a. 

 Que des del primer moment expliquem a l’alumne les pautes, normes de 

convivència i de comportament del centre, de manera clara. S’aniran introduint 

progressivament. 

 Que des del primer moment l’alumne se senti acollit i atès, però no desbordat 

per l’excés d’informacions i de persones. 

 Que es tingui una visió global de l’alumne, dels horaris i de les activitats que se 

li proposen, per afavorir la seva acollida i adaptació al grup classe. 

 

Tot l’equip docent hauria de partir d’algunes estratègies comunicatives respecte a 

l’alumnat que no ens entén, que podrien ser: 

  Assegurar-nos que quan parlem ens escolta. 

 Parlar-li directament; encara que no ens entengui percebrà el nostre interès. 

 Parlar a poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. Repetir, si cal, una 

explicació a nivell molt bàsic. 

 Reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i d’imatges. 

 Facilitar la seva participació com més aviat millor. 
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 Potenciar activitats on es treballi la llengua oral i que impliquin comunicació i 

relació entre companys. Aprofitar els espais i temps d’esbarjo per a practicar l’ús 

de la llengua en situacions de joc amb els companys. 

 Demostrar comprensió i reforçament positiu vers el mínim intent de 

comunicació i de fer-se entendre, evitant caure en un procés de correcció que pot 

limitar a l’alumne les ganes d’expressar-se.  

 Donar temps per a interioritzar l’aprenentatge de la nova llengua. La producció 

oral anirà en funció de les característiques de cada alumne i no és recomanable 

forçar excessivament aquesta producció. És aconsellable afavorir activitats que 

comportin una immersió, com ara veure vídeos, escoltar cassets de cançons, 

contes amb suport d’imatges, etc. 

 

 

 

3.2. Actuacions concretes 

 

3.2.1. Avaluació inicial 

 

És imprescindible realitzar una avaluació i observació inicial per tal de conèixer el 

nivell de l’alumne/a en totes les àrees, especialment les instrumentals, i el seu nivell de 

llengua oral i escrita per poder planificar el seu itinerari escolar. 

Aquesta avaluació, depenent del cas, la realitzarà el tutor/la tutora de l’aula d’acollida, o 

bé un membre de l’equip docent o algun professional dels Programes i Serveis 

Educatius que col·laboren amb el centre.  

 

3.2.2. Organització del currículum a curt termini. Activitats i materials 

 

Partint de la seva trajectòria escolar i dels resultats de l’avaluació inicial, s’ajustarà el 

currículum de l’alumne/a perquè aquest/a pugui fer de manera força autònoma activitats 

d’aprenentatge.  

El professorat dels diferents departaments assessorat pel Departament de 

Psicopedagogia o per la tutora/el tutor de l’aula d’acollida, seleccionaran i prepararan 

materials i activitats adaptades. 
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Quan amb l’ajust d’estratègies d’aprenentatge, de nivell, activitats i materials no n’hi 

hagi prou, s’elaborarà un pla individualitzat (PI) com el que es faria per a qualsevol altre 

alumne amb un desnivell curricular significatiu. Es farà d’acord amb el funcionament de 

la comissió de la diversitat. 

Es pot demanar la col·laboració de l’EAP i l’Equip LIC.  

 

3.2.3. Atenció personalitzada / recursos humans i materials  

 

L’organització general del centre haurà de preveure amb certa flexibilitat aquesta 

necessitat estructurant i optimant els recursos de què disposa, ja que l’alumnat es pot 

incorporar al llarg de tot el curs. És important que el material i el mètode de suport 

lingüístic siguin adequats a la seva edat. 

 

 

3.2.4. Horaris 

 

En el cas d’un/a alumne/a que ha d’anar a l’aula d’acollida serà la tutora/el tutor de 

l’aula d’acollida conjuntament amb el/la coordinador/a pedagògic/a qui elaborarà 

l’horari de l’alumne/a on constarà les hores de treball individualitzat, on les fa, amb qui 

i les estones que romandrà amb el grup classe. 

Convé procurar que els horaris de les activitats de suport no coincideixin amb les àrees 

on l’alumnat pot participar millor i es pot sentir més integrat en el grup classe. 

Així mateix, el fet de lliurar l’horari a l’alumne/a facilitarà la seva situació respecte a les 

activitats i respecte al centre. 

Aquest horari es comunicarà al professorat que intervé amb l’alumne/a en qüestió.  
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4. Orientacions sobre les actuacions del tutor o tutora 

 

4.1. Consideracions generals 

 

 Designarem algun company/a acollidor/a (company tutor d’iguals) que ajudi a la 

integració de l’alumne nouvingut i la faciliti. 

 Potenciarem davant els altres companys les possibles habilitats i competències 

que aquest alumne/a tingui. 

 Tindrem present que l’alumne ha de ser atès quan realitza un treball diferent dels 

altres per fer un seguiment de la seva activitat. 

 Li donarem una informació molt clara – i, si cal, també a la família – sobre les 

sortides i activitats extraescolars, procurant que sàpiga que estan lligades al 

treball de l’aula. 

 Periòdicament, i dins les activitats habituals de tutoria, caldrà reflexionar sobre 

els progressos que aquest alumne i el grup hauran fet, així com sobre les 

dificultats que s’han d’anar superant. També és necessari orientar els companys 

sobre l’ajut concret que li podran donar. 

 

 

 

4.2. L’acolliment de l’alumne/a a l’aula  

 

4.2.1. Preparació 

 

Sempre que es pugui, s’anticiparà l’entrada de l’alumne als companys, fomentant 

actituds d’interès per conèixer aspectes del seu país i de la seva cultura mitjançant 

activitats que els ajudin a valorar-la. 

El fet que la decoració de l’aula incorpori un tipus d’ambientació acollidora facilitarà 

l’adjunció de rutines escolars i aprenentatges força bàsics (rètols, fotografies, murals 

amb molta imatge...). 
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4.2.2. Presentació 

 

Es podran organitzar activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permetin 

incorporar des del primer moment les estructures comunicatives pròpies de la 

presentació (les més bàsiques) a l’alumne nou. 

La presentació de l’alumne/a a la resta de companys la farà el tutor/la tutora de grup. 

 

4.2.3. Organització i funcionament de la classe  

 

El tutor/la tutora plantejarà estratègies que comportin la col·laboració de tot  l’alumnat 

en les noves situacions que es plantegin a l’aula. 

Aquestes estratègies repercutiran positivament en la relació que s’estableix entre tots els 

alumnes, atès que són enriquidores per a la vida del grup. Per exemple, organitzar un 

petit grup d’alumnes que durant un període curt de temps i de manera rotativa assumeixi 

responsabilitats concretes, com ara:  

 

 Compartir amb l’alumne nouvingut algun càrrec de la classe. 

 Ser el referent per a aquest alumne davant de qualsevol dificultat quotidiana. 

 Ajudar-lo en activitats concretes d’aprenentatge, dins o fora de l’aula. 

 Acompanyar-lo, tenir-lo present a les hores de pati, a les entrades i sortides... 

 

 

4.2.4. Seguiment i coordinació 

 

El responsable del seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne és el tutor/la 

tutora individual o de l’aula d’acollida, si és el cas, i la resta de professionals que 

intervenen directament amb l’alumne/a. El tutor/la tutora es coordinarà periòdicament 

amb la resta de professorat que intervé en l’atenció a l’alumne/a, tant del centre com de 

serveis externs. A partir d’aquestes reunions es pot valorar el seu progrés i es poden 

replantejar metodologies, continguts i materials, així com els ajustaments curriculars 

necessaris.  
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5. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES ADREÇADES A UN COL·LECTIU 

DETERMINAT DE LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

 

PLA D'ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE PRIMER D'ESO  

 

 

5.1. ASPECTES A CONTEMPLAR EN EL PLA D’ACOLLIDA D’ALUMNAT 

DE PRIMER D’ESO 

 

En el nostre centre podríem dir que l’acollida per a l’alumnat de primer d’ESO ja 

comença abans de la seva incorporació al centre. 

 

Durant el curs hi ha un seguit de contactes entre els docents de primària i els que amb 

tota probabilitat impartiran les classes de primer d’ESO el proper curs.  Abans d’iniciar-

se el procés de preinscripció, es realitzen visites a les escoles de la comarca adscrites al 

nostre institut per tal de donar a conèixer les característiques, tant del sistema educatiu 

en el nivell ESO com de les pròpies del nostre institut, per als pares i mares del futur 

alumnat de primer d’ESO. 

 

Durant la preinsciprció, es realitza la jornada de portes obertes durant la qual els pares, 

les mares i el futura alumnt poden visitar les instal·lacions i aprofundir en la informació 

que desitgin.  

 

Durant el mes de maig el professorat que impartirà primer d’ESO realitza una sessió de 

tutoria a l’alumnat de cada escola adscrita al nostre institut per tal de resoldre els dubtes 

que puguin tenir. 

 

Aquest mateix mes mantenim nous contactes amb els mestres de les escoles per tal de 

preparar una jornada de convivència entre l’alumnat de sisè de primària amb l’actual de 

primer d’ESO.  
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En la trobada de convivència l’alumnat de primer d’ESO fa d’amfitrió dels futurs nous 

companys de sisè, tot realitzant jocs, visites guiades a l’institut, esmorzar conjunt i 

activitats diverses. 

 

Un cop han acabat els dies lectius del curs es realitza una trobada entre els mestres de 

primària i l’equip docent de primer d’ESO del curs següent on es recull la informació 

individualitzada que els primers poden oferir del nou alumnat. Aquesta informació es 

valora com a molt important a l’hora d’organitzar els grups-classe i les possibles 

actuacions que caldrà iniciar a començament de curs. A aquesta reunió també 

assisteixen el coordinador pedagògic, el departament de psicopedagogia, la professional 

de l’EAP i la tutora de l’aula d’acollida. 

 

A l’estiu es realitza una reunió informativa amb els pares dels nous alumnes en la qual 

s’expliquen les novetats i les característiques pròpies del centre i del curs que hauran de 

començar els seus fills i filles. 

 

Els primers dies de setembre tenen lloc una sèrie de reunions de l’equip docent de 

primer d’ESO per tal d’organitzar l’entrada i acollida del nou alumnat, fent especial 

atenció a la rebuda del primer dia i a les primeres tutories. 

 

El primer dia de curs es fa una recepció per part del director del centre i es dediquen les 

dues primeres hores a realitzar una tutoria específica a l’alumnat i a presentar el tutor 

individual que aquests tindran durant el curs i al que es poden dirigir en el cas de 

necessitar més informació. 
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PLA D'ACOLLIDA PER L’ALUMNAT NOUVINGUT  

 

 

 

5.2. ASPECTES A CONTEMPLAT EN EL PLA D’ACOLLIDA PER 

L’ALUMNAT NOUVINGUT  

 

Entenem per alumnat nouvingut aquell que s'incorpora tard al nostre centre i/o al nostre 

sistema educatiu provinent d'una realitat cultural i sociolingüística que pot ser diferent a 

la nostra.  

 

D'acord amb el principi d'integració social i escolar i segons el Projecte Educatiu del 

nostre centre, l'alumnat nouvingut serà atès sense cap tracte diferenciat ni excloent, tot i 

que, almenys durant el primer any d'escolarització pot rebre una atenció personalitzada 

que s’adeqüi a la programació curricular que li pertoca seguir segons l'edat i les seves 

competències.  

 

Amb aquest objectiu es realitzarà una avaluació i observació inicial per tal de conèixer 

el nivell de l'alumne/a en totes les àrees, especialment les instrumentals, i ajustar la 

resposta educativa a les seves necessitats .  

 

La planificació del treball de l’alumnat nouvingut és responsabilitat de tota la comunitat 

educativa si bé d'una manera més directa hi hauran d'intervenir la comissió d’atenció a 

la diversitat, la tutora/el tutor de l’aula d’acollida i els tutors/tutores corresponents.  

 

A partir dels criteris generals que es relacionen a continuació caldrà fer una 

programació més específica per cada alumne en concret.  

 

A la classe caldrà tenir present els següents aspectes:  

- Que l'alumne/a segui en un lloc adient .Que sigui visible pel professor i ,si és possible 

,al costat d'algun company que el pugui ajudar.  

- Que l'alumne/a se senti integrat socialment i tingui una bona relació amb els companys 

de la classe.  

- Adaptar els continguts a treballar al seu nivell sempre que sigui possible.  
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- Que comparteixi amb la resta de companys del seu grup classe totes aquelles matèries 

que sembli possible fer-ho(Educació física, tutoria, educació visual i plàstica...etc.)  

 

A l'hora de programar les adaptacions específiques de les diferents àrees caldrà 

prioritzar les considerades instrumentals, llengua i matemàtiques. Pel que fa a la resta 

d'àrees cal confeccionar una llista dels continguts més fonamentals que es pretén 

treballar amb l'alumne.  

 

En definitiva es tracta de procurar que l'alumnat nouvingut aprengui tan aviat com es 

pugui les estructures i el vocabulari bàsic de la llengua d'aprenentatge del centre per tal 

de facilitar la integració de l'alumne al grup ordinari.  

 

Així doncs a l'hora de planificar les feines d'un nou alumne es prioritzarà , en un primer 

moment, l'aprenentatge de la llengua facilitant sempre que sigui possible el treball en 

petit grup o de forma individualitzada. Per tal de facilitar la plena integració de l'alumne 

al sistema educatiu es procurarà dedicar ,en un primer moment, el màxim d'hores 

possibles a l'aprenentatge de la llengua i anar disminuint aquesta atenció a mesura que 

millori el seu nivell de català. De la mateixa manera caldrà tenir present que cal facilitar 

a l’alumne el coneixement de la realitat cultural en què viu, costums, festes ... etc.  

 

Es confeccionarà un horari de l'alumne/a en el que es prioritzin especialment aquestes 

hores d'aprenentatge intensiu de la llengua juntament amb hores de classe que pugui 

compartir amb la resta de companys del grup.  

 

5.2.1. Professorat que se’n farà càrrec   

 

En principi, se’n farà càrrec el tutor/la tutora de l’aula d’acollida, si bé, si s’escau, 

qualsevol professor/a del centre es pot fer càrrec de conduir l'aprenentatge més 

individualitzat. A l’inici de curs es programarà la feina de manera que l’alumnat 

nouvingut sigui convenientment atès.. 

 

Molt sovint al llarg del curs aniran sorgint noves necessitats i en aquests casos caldrà 

anar encaixant les necessitats amb la disponibilitat de professorat més implicat o 



 19 

d'altres. Cal tenir present que no tots els alumnes arriben en el mateix moment ni són de 

la mateixa edat. Si tenim clar que des del primer dia cal que tinguin unes hores a la 

setmana de classe amb el seu grup de referència veurem que no sempre coincidiran els 

horaris de tots els alumnes nouvinguts.  

 

 

5.2.2.  El tutor/a de l’aula d’acollida 

 

Tindrà les funcions que s’especifiquen a continuació i les que es defineixen en les 

instruccions d’inici de curs i d’acord amb el pla de treball anual.  

 Recollir la documentació de caire personal (dades familiars, mèdiques ....) i 

acadèmic (Possibles informes escolars de l'alumne) de cada nou alumne per tal 

de facilitar la informació necessària al professorat implicat en el seu procés de 

formació.  

 Informar al nou alumnat i a les seves famílies de les normes i el funcionament 

del centre (horaris, controls d'assistència, avaluació ...) així com de l'horari de 

classes que s'ha previst per cada alumne en concret.  

 Coordinar i orientar l'atenció específica que ha de rebre l’alumant de la seva 

tutoria començant per planificar les actuacions necessàries en cada cas concret.  

 Coordinar-se periòdicament amb els docents que atenen aquest alumnat per tal 

de fer un seguiment i valoració de les actuacions que s'han planificat i fer-hi les 

correccions que calguin.  

 Col·laborar amb el professorat responsable per fer el pla individualitzar i les 

adaptacions curriculars necessàries.  

 Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats. 

 Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la 

llengua. 

 Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés de l’alumnat nouvingut al 

currículum ordinari i a les seves aules de referència. 
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 Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el 

procés educatiu de l’alumnat nouvingut i, en aquest sentit, coordinar-se amb el 

coordinador/a de llengua i cohesió social, amb l’assessor/a LIC i l’EAP. 

 Participar en la comissió d’atenció a la diversitat. 

 

 

5.2.3. El/la coordinar/a de Llengua i Cohesió social. 

 

Tindrà les funcions que s’especifiquen a continuació i les que es defineixen en les 

instruccions d’inici de curs i d’acord amb el pla de treball anual.  

 Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 

intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

educatiu plurilingüe. 

 Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, PdC, Pla d’acollida i integració, 

programació general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que 

fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 

l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 

intercultural i la convivència en el centre. 

 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en 

risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i 

coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

 

5.2.4. La Comissió d’atenció a la diversitat 

  

La Comissió d'atenció a la diversitat del centre tindrà, abm caràcter general,  les 

següents funcions respecte a l’alumnat nouvingut:  

 Proposar l’alumat d'incorporació tardana susceptible de ser atès.  

 Planificar les mesures necessàries pel tractament educatiu de l’alumnat 

d'incorporació tardana. 
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 Coordinar i orientar l'atenció específica que ha de rebre aquest alumnat durant la 

permanència en el seu grup classe.  

 Donar les orientacions que calgui per realitzar les adequacions curriculars 

necessàries i una avaluació específica i col·laborar en l’elaboració del PI. 
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PLA D'ACOLLIDA PEL PROFESSORAT I PROFESSIONALS NOUS AL 

CENTRE  

 

 

5.3. ASPECTES A CONSIDERAR PEL PLA D’ACOLLIDA PEL 

PROFESSORAT I PROFESSIONALS NOUS AL CENTRE 

 

Objectiu general 

 

Facilitar la informació i l’acompanyament necessaris per tal que el professorat que 

s’incorpori de nou al centre pugui integrar-s’hi amb les millors condicions possibles. 

 

Responsables 

 

A. Equip directiu. 

 

- S’efectuarà una reunió amb el nou professorat el primer dia de setembre 

a fi de donar la benvinguda al centre i informar-los dels aspectes generals 

del mateix. 

 

B. Caps de departament. 

 

- El cap de cada departament serà l’encarregat de vetllar per l’acollida del 

professor nou del seu departament en aquest començament de pressa de 

contacte amb el centre. Actuarà com a mentor seu. 

 

- De bon principi tindrà lloc, dins la reunió del departament, la presentació 

a la resta de components del mateix i l’orientarà i informarà respecte als 

aspectes curriculars de l’àrea (organització, avaluació, materials, 

metodologia, activitats i sortides, etc.) i normativa del curs. 
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C. Coordinadors de nivell. 

 

- Durant el mes de setembre també tindran cura d’informar al professorat 

nou d’aspectes relacionats amb el nivell on han d’impartir la seva tasca 

docent: acció tutorial, activitats generades des del nivell, reunions i 

dinàmica de treball, etc., així com informació relativa a l’alumnat. 

 

Contingut de la reunió amb l’equip directiu 

 

En quan a la documentació, se’ls facilitarà: 

 

- Els documents de gestió del centre: PEC, RRI. 

- Memòria del centre (consultable a la sala de professors). 

- La revista del centre. 

- Dossier informatiu del curs (pla anual). 

 

Les informacions que cal transmetre: 

 

a) Per part del director: 

- Presentació de la reunió. 

- Organigrama del centre. 

- Projectes del centre. 

   - Normativa respecte a l’assistència del professorat. 

   - Calendari de setembre i de curs. 

   - Plànol del centre 

   - Qualsevol altra que pugui sorgir. 

 

b) Per part del cap d’estudis: 

- L’horari que li correspon per aquest curs. 

- Sistema de guàrdies. 

- Funcionament de les PDA 

   - Procés a seguir respecte al tractament disciplinari 

   - Qualsevol altra que pugui sorgir. 
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c) Coordinador pedagògic: 

- Criteris d’agrupament de l’alumnat i grups resultants 

- Tractament de la diversitat 

  - L’acció tutorial: tutories de grup i tutories individuals,  

     reunions de nivell, seguiment dels tutors. 

  - Qualsevol altra que pugui sorgir. 

 

 

Al cap de dos o tres mesos està previst la passació d’un qüestionari i d’una entrevista 

personal per tal de saber com es trobem i rebre informació que permeti poder oferir una 

millora en la recepció del professorat de nova incorporació pel curs següent. 
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PROCÈS DE MATRICULACIÓ 

ORIENTACIONS: En aquest primer contacte família (alumne/a) – centre l’objectiu principal és l’intercanvi d’informació entre ambdós i la 

conseqüent notificació als organismes competents. 

 

ACTUACIONS 

 
ACCIONS 

TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE REALITZACIÓ 

1 Recepció personal de la 

família sol·licitant de 

l’escolarització. 

Arribada al centre, en 

qualsevol moment del 

curs. 

Direcció - Informar la família del procés d’incorporació al centre. 

- Informar la família sobre els serveis escolars i els horaris del 

centre; del material didàctic i dels recursos organitzatius (AA; 

grups reduïts,...) 

- Visitar les instal·lacions. 

2 Recepció 

administrativa de la 

família sol·licitant de 

l’escolarització . 

Després de l’entrevista 

amb la direcció. 

Secretaria - Informar a la família de tota la documentació necessària. 

- Recollir tota la informació i la documentació que porta la 

família. 

3 Formalització de la 

matrícula 

Horari acordat amb 

secretaria i la família. 

Secretaria - Recollir la documentació que falta per formalitzar la 

matrícula. 

- Omplir el full de registre de dades inicials. 

 

4 Notificació de la 

sol·licitud 

d’escolarització 

Immediatament a la 

sol·licitud. 

Direcció  - Notificar a l’EAP i a la inspecció des del centre. 

5 Revisió de la 

documentació 

acadèmica 

Després de formalitzar la 

matrícula. 

 

Coordinació pedagògica, 

Tutor/a AA i l’EAP. 

 

- Valorar els coneixements generals de l’alumne/a i 

concretament de les llengües oficials vehiculars. 

- Assignació de grup classe. 

- Planificació de l’horari i del procés d’incorporació al centre. 

 

5 Comunicació a la 

família 

Abans de l’inici al centre. Tutor/a AA 

 

- Concertar propera entrevista (d/h) informant-lo que se li farà 

una avaluació inicial dels coneixements previs. 

- Comunicar el dia d’incorporació a les classes. 
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ACOLLIDA INICIAL 

ORIENTACIONS: La preparació de l’acollida inicial ha d’estar ben planificada tant a nivell d’organització com d’informació del professorat 

(equip docent) del nivell com de l’alumnat del curs on s’ha incorporar el nou/va alumne/a. Cal evitar improvisacions. 

ACTUACIONS 

 
ACCIONS 

TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE REALITZACIÓ 

1 Avaluació inicial Dia concertat amb el/la 

tutor/a de l’AA. 

 

Dimecres o divendres. 

Tutor/a de l’AA i 

coordinació pedagògica. 

Recollida d’informació mitjançant:  

- Full de registre de les dades inicials de l’alumne/a i 

escolarització anterior. 

- Proves d’avaluació inicial per tal de determinar el nivell actual 

de competències en les àrees instrumentals. 

2 Adscripció al curs Una vegada realitzada 

l’avaluació inicial i 

identificat el nivell de 

l’alumne/a. 

Tutor/a de l’AA i 

coordinació pedagògica. 

Criteris a tenir en compte: 

- Edat cronològica (cal considerar que no s’assignarà més d’un 

curs inferior a aquesta). 

- Historial acadèmic i nivell d’aprenentatges. 

Valoració de la ubicació en un grup classe, assignació de tutor 

individual i confecció d’un horari individualitzat. 

3 Traspàs 

d’informació 
Sempre que sigui possible 

abans de la incorporació de 

l’alumne/a o durant la 

primera setmana d’estada 

al centre. 

Tutor/a de l’AA, 

coordinador/a 

pedagògic/a i el/la 

coordinador/a de nivell. 

 

- Traspàs de tota la informació recollida del/la nou/va alumne/a 

i, en cas necessari, de l’horari individualitzat al tutor individual. 

- Orientacions al tutor de grup sobre l’acollida a l’aula: 

presentació del grup i dels alumnes i selecció d’un membre del 

grup com a tutor d’iguals per ajuda i orientació inicials. 

- Informació a l’equip docent del pla de treball de l’alumne. 

4 Incorporació a l’aula Dimecres o divendres 

després de l’avaluació 

inicial. 

Preferiblement el dia de 

tutoria de grup o en una 

hora en que el tutor/a de 

grup tingui tot el grup 

classe. 

El tutor/a de grup i 

tutor/a de l’AA. 

- Informació al grup classe de la incorporació del/la nou/nova 

alumne/a i planificació del tipus de col·laboració que el grup pot 

fer: 

 Presentació del grup i dels alumnes, ubicació a la classe, 

normes del centre... 

 Selecció de l’alumne que assistirà el nou alumne/a a l’inici 

com a tutor d’iguals (confecció horari grup classe). 
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ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLARITAT 

ORIENTACIONS: Les actuacions planificades han de respondre a l’objectiu principal d’assolir el procés d’integració a l’IES, a una nova situació. També cal planificar 

detalladament el procés d’escolarització del nou alumnat.  

ACTUACIONS 

 

ACCIONS 

TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE REALITZACIÓ 

1 Elaboració del pla de 

treball individual 

Des de la incorporació de 

l’alumne/a. 

El professor/a tutor/a amb 

l’ajut del departament de 

psicopedagogia. 

Considerant l’avaluació inicial i el curs assignat, s’ oferiran orientacions, 

referències bibliogràfiques i/o material adequat al nivell de l’alumne/a 

als diferents professors de les àrees afectades. 

2 Organització de l’atenció 

específica 

Incorporació a les classes. El departament de 

psicopedagogia, professorat 

amb possibilitats horàries 

i/o professorat que de forma 

voluntària s’ofereixin com 

auxiliar de conversa (en cas 

necessari). 

- Adequació de l’assignació dels agrupament flexibles i adaptació, si 

s’escau, del material de treball en l’agrupament flexible de reforç. 

- Atenció individualitzada mitjançant els crèdits destinats a 

incorporació tardana (coincidents amb crèdits variables i hores de 

llengua estrangera – anglès). 

- Adaptació possibilitats horàries del departament de psicopedagogia i/o 

professorat del centre. 

* Planificació des del departament de psicopedagogia de les actuacions a 

realitzar amb la col·laboració de l’equip docent que ha d’atendre a 

l’alumne/a, especialment en aquelles assignatures que requereixen una 

adaptació curricular. 

*Priorització inicial de la competència comunicativa en la llengua 

vehicular. Combinació paral·lela d’activitats de suport per l’escriptura. 

3 Seguiment del pla de 

treball de l’alumne/a 

Periòdicament, mentre 

segueixi un pla de treball 

individualitzat.  

Departament de 

psicopedagogia, amb la 

col·laboració de l’EAP, i la 

resta de l’equip docent. 

 Avaluació formativa: 

- Seguiment específic de l’adequació i desenvolupament del pla de 

treball de l’alumne des del departament de psicopedagogia. 

- Seguiment continuat de les tasques diàries a l’aula (correcció de les 

activitats i actualització de materials d’acord al progrés de l’alumne). 

4 Avaluació de l’alumne/a Trimestralment en les 

sessions de preavaluació i 

d’avaluació. 

L’equip docent.  Avaluació sumativa: 

- Seguiment general del progrés de l’alumne/a conforme s’especifiqui en 

el pla de treball i d’acord amb els objectius programats i revisió, si 

s’escau, del propi pla de treball. 
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ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS DEL CENTRE 

ORIENTACIONS: Cal tenir present i acceptar que la situació d’aquest alumnat requereix d’uns recursos específics tant materials com humans. Així, 

doncs, és fonamental la participació i col·laboració en l’atenció d’aquests alumnes. 

ACTUACIONS 

 
ACCIONS 

TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE REALITZACIÓ 

1 Organització dels 

recursos humans 

En la mateixa 

organització general del 

curs i, de forma 

específica, abans de 

l’elaboració del pla de 

treball individual. 

Direcció – cap d’estudis - Previsió, en la planificació general del curs, de possibles crèdits 

d’incorporació tardana, (coincidents, sempre que sigui realitzable, 

amb la franja de crèdits variables en ambdós cicles), a càrrec dels 

departaments de psicopedagogia i/o llengües.. 

- Especificació i concreció de les hores destinades a reforços. 

- Revisió horària del professorat per a dedicar, si s’escau, a 

l’atenció de nou alumnat i així facilitar l’aprenentatge de la 

llengua (degudament assessorats pel departament de 

psicopedagogia). 

2 Creació i manteniment 

d’un fons material 

Durant tot el curs. Departament de 

psicopedagogia 

juntament amb la resta de 

departaments. 

- Elaboració d’un banc bibliogràfic de material inventariat. 

- Iniciació d’un establiment de xarxes de contacte amb altres 

centres i amb CRPs per l’adquisició de materials específics de 

treball. 

- Orientació de l’EAP en el disseny i elaboració d’activitats 

d’ensenyament-aprenentatge específiques. 

- Elaboració de material adaptat des de cada àrea i a partir dels 

seus objectius mínims. 

3 Elaboració de crèdits 

adequats a les 

necessitats de l’alumnat 

i crèdits per treballar 

l’educació intercultural 

Planificació del curs. Direcció – coordinació 

pedagògica, cap 

d’estudis- juntament amb 

els caps de departament i 

coordinadors de cicle. 

- Previsió, en la planificació general del curs, de crèdits 

d’incorporació tardana per a la consolidació dels aprenentatges 

instrumentals, especialment la llengua catalana. 

- Realització dels crèdits variables del nivell planificats en la 

programació del curs i assignats segons les necessitats de 

l’alumnat (de reforç, d’iniciació i d’ampliació). 

- Participació de les activitats transversals planificades en la 

programació de tutoria  del curs i desenvolupament d’activitats 

específiques per a treballar l’educació intercultural. 

 


