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PLA D'ACOLLIDA
1.INTRODUCCIÓ

El Pla d'Acollida va dirigit  als alumnes i  mestres que s'incorporen nous al
centre.
Pel que fa als alumnes, ens referim tant els que s'incorporen a principi de
curs com els alumnes d'incorporació tardana.

Els objectius del mateix són:

 Afavorir la integració dels mestres nouvinguts al centre.
 Integrar  el  més  ràpidament  possible  l'alumnat  nouvingut  i  afavorir  la

integració de les seves famílies i assegurar un bon acolliment a l'aula i el
centre.

 Prioritzar  els  continguts  de  la  llengua  en  situacions  comunicatives,
facilitant la participació activa dels alumnes en l'ús del llenguatge.

 Facilitar-los  la  superació  de  llacunes  existents  en  el  seu  procés
d'ensenyament-aprenentatge  per  tal  de  millorar  el  seu  rendiment
acadèmic.
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1.ALUMNAT PREINSCRIT I MATRICULAT AL CENTRE SEGONS PROCÉS ORDINARI

ACOLLIDA DE LES FAMÍLIES I ALUMNES

ACTUACIONS QUAN QUI COM RECURSOS

Jornada de portes 
obertes.

Abans dels terminis de 
preinscripció 

Els mestres del claustre 
que voluntàriament volen 
col·laborar

Mantenir el centre obert un 
capvespre per a les famílies  

Preinscripció Calendari legal establert per 
la Conselleria d'Educació i 
Universitat

Secretària Exposar públicament als taulons 
d'anuncis de l'escola els terminis de
preinscripció.

Fitxa inicial de preinscripció.

Matriculació Calendari legal establert per 
la Conselleria d'Educació i 
Universitat

Secretària  Formulari de matriculació ordinària.
 Documentació aportada per la família.
 Circular informativa de la reunió d'EI3 i de 1r 

d'EP de principi de curs.
 Circular informativa del programa de 

reutilització de llibres.
 Fitxa de valors o religió.
 Circular informativa dels pagaments a 

realitzar pel material escolar.

Reunió de classe Setembre- Octubre Les tutores Es recomana que les reunions
d'EI3  i  de  1r  d'EP  es  facin
abans  de  començar  el  curs
escolar.

 El que cada curs cregui convenient que
les famílies hagin de tenir per escrit.
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3. ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE FORA DE TERMINI

ACOLLIDA A LA FAMÍLIA. PROCÉS DE MATRICULACIÓ

ACTUACIONS QUAN QUI COM RECURSOS

Notificació  de  l'arribada
d'alumnat nou al centre

En  qualsevol  moment  del
curs

Conselleria d'Educació i
Universitat

A  través  de  fax,  telèfon  o
correu electrònic.

 Document  acreditatiu  de  l'adscripció  al
centre de l'alumne

Formalització  de  la
matrícula.

Horari de Secretaria Secretària La  família  aporta  la
documentació  necessària  al
centre.

 Fitxa de dades familiars.
 Fitxa de valors o religió.
 Autoritzacions de sortides i imatges.
 Documentació de la matrícula.

Recollir  una  primera
informació de l'alumne i de
la família.

En  el  moment  de  la
matriculació

Secretària Realitzar una petita entrevista
per  recollir  dades  com:
procedència  de  la  família,
escolarització  anterior  de
l'alumne,  situació  general  de
la família en l'actualitat...

 Full d'entrevista d'acollida.

Aportar  informació  a  la
família

En  el  moment  de  la
matriculació

Secretària Explicar  el  funcionament  del
centre  (horari  lectiu,  horari
d'atenció a pares, pagaments
que  s'han  de  fer,  on  i  com,
material  escolar,  organització
del  menjador,  transport
escolar,  existència  de
l'APIMA).

 Full  de  sol·licitud  de  transport  escolar  i
menjador.

 Full informatiu de l'APIMA.
 Tríptic.
 Full  per realitzar  el  pagament del  material

escolar.

Mostrar  el  centre  a  la
família.

En  el  moment  de  la
matriculació

Equip directiu

PROCÉS DE MATRICULACIÓ D'ALUMNES NOUVINGUTS PROCEDENTS DE L'ESTAT ESPANYOL

Sol·licitud de documentació
al centre d'origen.

Una vegada formalitzada la
matrícula.

Secretària  Informe personal de trasllat.
 Historial acadèmic  de l'Educació Primària.
 Certificat acadèmic.
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3.1  ADSCRIPCIÓ AL CURS DELS ALUMNES NOUVINGUTS

ACOLLIDA A L'ALUMNE. ADSCRIPCIÓ AL CURS

ACTUACIONS QUAN QUI COM RECURSOS

EDUCACIÓ INFANTIL

Traspàs  d'informació  a  la
tutora

Abans  de  la  incorporació
de l'alumne/a al centre.

Tutora  Full d'entrevista familiar.

Adscripció  de  l'alumne  al
curs que li pertoca per edat
segons  la  plaça  donada
per  la  comissió
d'escolarització.

El  dia  després  de  la
matriculació  de  l'alumne/a
a  l'escola  (donant  la
possibilitat a l'alumne/a i a
la  família  de  que  la
incorporació  del  fillet/a  a
l'escola  sigui  progressiva,
és  a  dir,  que  hi  hagi  un
període d'adaptació)

Tutora de l'aula Acollida  de  l'alumne/a  dins
l'aula amb jocs de presentació
i acollida. Mostrar el centre a
l'alumne/a.

 Jocs de presentació i acollida.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. ALUMNAT  NOUVINGUT PROCEDENT DE FORA DE L'ESTAT ESPANYOL

Efectuar una valoració 
inicial sobre el nivell de 
competència curricular de 
l'alumne

El primer dia d'assistència 
de l'alumne a l'escola (Si hi
ha disponibilitat de la 
família, proposar que 
aquest dia només estigui la
meitat de la jornada 
escolar) i durant els dies 
que es necessiti per fer 
l'avaluació inicial (mai, més
de 2 dies)

El/la mestre/a de suport
de referència del curs 
que li pertoca per edat 
segons la plaça donada
per la comissió 
d'escolarització.

Fent una avaluació inicial de 
l'alumne del curs en el que 
s'ha d'incorporar.
Durant l'avaluació el/la fillet/a 
estarà dins el grup que li 
vengui assignat des 
d'escolarització, avisant 
prèviament als pares que pot 
ser que aquest no sigui el 
nivell definitiu on romandrà 
el/la seu/seva fill/a.

 Proves  d'avaluació  inicial  del  curs  que
correspongui.

Adscripció de l'alumne/a al
nivell més adient.

Una  vegada  efectuada
l'avaluació inicial.

Equip de suport. Valorant  els  resultats  de
l'avaluació  inicial  (per  poder
adscriure l'alumne/a a un curs

 Resultats de les proves d'avaluació inicial.
 Entrevista amb la família
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inferior del  que li  pertoca per
edat hi ha d'haver dos anys de
desfasament curricular)

Traspàs  d'informació  a  la
tutora

Abans de la incorporació de
l'alumne/a al grup aula.

Secretària

Mestre/a de suport de
referència del grup.

 Full d'entrevista familiar.
 Resultats de les proves d'avaluació inicial.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. ALUMNE NOUVINGUT PROCEDENT DE L'ESTAT ESPANYOL

Traspàs d'informació a la 
tutora

Abans de la incorporació de
l'alumne/a al grup aula.

Secretària

Tutora

Donar  la  informació  de
l'entrevista inicial
Sol·licitar  per  telèfon  una
entrevista amb el/la tutor/a del
centre de procedència.

 Full d'entrevista familiar.

Adscripció de l'alumne/a al 
mateix nivell que cursava 
en el centre de 
procedència.

El  dia  després  d'haver
formalitzat la matricula.

La tutora Acollida  de  l'alumne/a  dins
l'aula amb jocs de presentació
i acollida.

 Jocs de presentació i acollida.

Efectuar una valoració 
inicial sobre les 
característiques de l'alumne

El  primer  dia  d'assistència
de l'alumne a l'escola (Si hi
ha disponibilitat de la família,
proposar  que  aquest  dia
només estigui la meitat de la
jornada escolar).

El/la  mestre/a  de
suport  de  referència
del curs que li pertoca.

Fent  una  avaluació  inicial  de
l'alumne  del  curs  en  el  que
s'ha  d'incorporar,  sigui  quin
sigui el moment del curs en el
que  s'incorpora.  Mostrar  el
centre a l'alumne/a.

 Proves  d'avaluació  inicial  del  curs  que
correspongui.
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4. ACOLLIDA DE L'ALUMNE A L'AULA

ACOLLIDA DE L'ALUMNE/A A L'AULA

ACTUACIONS QUAN QUI COM RECURSOS

Presentar l'alumne/a als 
companys i als mestres 
especialistes.

El primer dia de l'arribada a
l'escola i a l'aula

La tutora Jocs de presentació i acollida  Jocs de presentació i acollida

Realitzar una acollida 
càlida i afectuosa, i que 
tengui continuïtat.

Primers dies La tutora Cal asseure'l/la al costat 
d'uns/es companys/es 
acollidors i disposats a ajudar-
lo.

Mostrar els espais de 
l'escola d'ús habitual del 
seu curs.

El primer dia La tutora, o mestra de
suport,  o  delegat/da
en el cas de primària.

Individualment se li  mostra el
centre.

Informar al nouvingut de 
l'horari, organització 
general del centre, de les 
normes de convivència a 
l'aula i a l'escola.

Els primers dies La tutora, o mestra de
suport,  o  delegat/da
en el cas de primària.

Donar-li  l'horari,  explicar-li  les
normes i l'organització.

Seguiment de l'alumne per 
veure com és la seva 
adaptació al grup i com 
evolucionen els seus 
aprenentatges

Al llarg del curs La tutora i mestres de
suport

Fent  una  observació  diària
tant de la seva relació amb els
companys, com dels resultats
de les activitats realitzades.

 Pautes d'observació.

Dur a terme un reforç i 
suport oral de la llengua 
catalana per aquells 
alumnes amb 
desconeixement de la 
llengua.

Al  llarg  del  curs,  si  és
necessari.

La mestra de suport Donar  un  model  clar  de  la
llengua  per  facilitar  la
comprensió:  frases  curtes,
vocabulari  bàsic,  referents
visuals, de forma natural.
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5. ACOLLIDA DELS MESTRES I AGENTS EXTERNS NOUVINGUTS

ACOLLIDA DELS MESTRES I AGENTS EXTERNS NOUVINGUTS

ACTUACIONS QUAN QUI COM RECURSOS

Presentació al claustre Primer dia del curs escolar, o
primer claustre.

Tot el professorat. Presentació

Mostrar el centre Primer dia del curs escolar, o
primer dia  que s'incorpori  a
la feina.

Equip directiu Visita del centre.

Informació de l'horari i de 
l'organització i 
funcionament del centre 
escolar.

Primer dia del curs escolar, o
primer dia  que s'incorpori  a
la feina.

Equip directiu Documents de centre
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