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1. INTRODUCCIÓ
Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de
l’alumnat que s’incorpora de nou al centre. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han
de portar a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. Al CEIP Francesc d’Albranca
entenem el Pla d’acollida d’una manera més àmplia, referit a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien
l’escolarització al centre en qualsevol circumstància. I també volem incloure en aquest pla, l’acollida als mestres,
alumnes de la Universitat en procés de pràctiques i fins i tot als nous membres del Consell escolar, de l’AMPA i al
personal no docent. Tots ells contemplats des d’una mirada inclusiva.
Un dels objectius del nostre Projecte Educatiu de Centre1 és el d’aconseguir una escola acollidora. Una escola que
vetlli pel benestar de cada una de les persones que en formen part: alumnes, mestres, personal no docent i
famílies. La nostra ha de ser una escola que respecti els ritmes individuals de cada un dels alumnes, que fomenti
l'amistat, la confiança, la calma, l'alegria i la felicitat; que ensenyi a gestionar positivament les pròpies emocions i
els conflictes. Els professionals que hi treballam hem de ser un bon model i tenir una actitud coherent amb els
valors que demanam als nostres alumnes. Hem de tenir una gran sensibilitat social, ser empàtics, saber escoltar,
dialogar, no cridar. També és important dedicar especial atenció a acollir molt bé els alumnes que s'incorporen de
bell nou al centre, especialment aquells que provenen d'una altra cultura i/o amb una altra llengua. S'ha de
facilitar el seu procés d’adaptació a la nova realitat de la manera més amable possible. Cal que dissenyem els
diferents espais del centre educatiu en favor d’un procés d'ensenyament-aprenentatge atractiu i en favor del
benestar de les persones. L'escola ha de ser un lloc viu, alhora que ben cuidat, aclarit, estètic, amb materials
motivadors, on tothom s’hi troba bé.

1

Vegeu Projecte Educatiu de Centre
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2. MESURES QUE PER A L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT
2.1. L’adaptació dels fillets i filletes de 3 anys.
Entenem el procés d’adaptació a l’escola d’infantil i primària com l’inici d’una nova etapa. Una etapa plena de
possibilitats, de nous reptes, de noves sensacions, de nous aprenentatges, ...
Com qualsevol canvi important a la vida (espais nous, amb nous adults de referència, potser també nous
companys, amb noves maneres d’actuar, rutines diferents…) es requereix d’un TEMPS
per sentir-se segur, anar agafant confiança, aprendre a compartir afecte, joguines, … És
normal que els infants manifestin incomoditat a partir de diferents reaccions i es
mostrin diferents, a vegades ansiosos, a l’escola i a casa. És per aquest motiu que s’han
previst unes activitats de tutoria i acolliment que tenen per objectiu principal el de
facilitar l’adaptació dels fillets i filletes de 3 anys, ja vénguin de l’escoleta o no hagin
estat escolaritzat abans.
A partir d’aquestes actuacions s’intentarà que l’acollida sigui càlida i familiar.
Al mes de setembre:
-

Carta personalitzada de salutació de la tutora als alumnes i convidada a l’escola.

-

Reunió de grup a l’aula de 3 anys amb la tutora i les famílies abans de l’inici de les
classes.2

2

Sempre que sigui possible. A vegades la incorporació tardana d’alguns mestres interins impedeix que el calendari s’ajusti al programa que tenim previst.
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-

Entrevistes individuals amb les famílies dels alumnes de nova incorporació a l’escola, així com també d’altres
que es consideri oportú.

-

Jornada de “Portes Obertes” per a infants i famílies amb l’objectiu que es faci un primer contacte amb els
espais, materials i mestres. Durant aquesta estona informal, els fillets i filletes poden jugar amb les famílies i
començar a establir els primers vincles amb la tutora.

-

Per als alumnes de 3 anys (i també els de nova incorporació a 4 i 5 anys), tindrem un horari especial
d’adaptació3 dins la primera setmana de classe. Tal com marquen les instruccions de la Conselleria, es farà
entrada flexible entre les 8:30h i les 9:00h i la sortida a les 12:00h. Està oberta la possibilitat que els
alumnes puguin quedar fins les 13:30h. si les famílies ho necessiten i ho sol·liciten). Un cop acabat el
període estipulat d’adaptació, serem flexibles per ampliar-lo i/o fer-ne alguna modificació per facilitar el
procés de cada infant. De manera consensuada, tutora i famílies, es posaran d’acord en ajustar-se a les
necessitats d’aquells alumnes que més ajuda requereixin.
Durant aquest període d’adaptació es seguiran les pautes redactades en un document* fruit de la reflexió
conjunta dels dos cicles d’educació infantil (0-3 Escola Infantil Xibit i 3-6 CEIP Francesc d’Albranca)

3

Veure Pla d’adaptació (Cicle dels petits)
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2.2. L’acollida del l’alumnat nouvingut de 4 i 5 anys i els diferents cursos de primària
A part dels fillets i fillets del grup de 3 anys, és possible que a principi de curs, o durant els transcurs d’aquest,
s’incorporin altres alumnes de 4 i 5 anys i també de primària. Aquesta circumstància especial fa que sigui igual
d’important rebre’ls bé i facilitar el temps d’adaptació que tothom necessita quan arriba a un lloc nou.
La primera entrevista amb la família ha de suposar l’inici de la construcció d’un vincle que s’ha d’anar enfortint al
llarg dels dies. L’escola ha de procurar mostrar-se oberta, flexible i respectuosa amb les característiques dels
nouvinguts. Al mateix temps, ha de poder explicar amb confiança quina és la nostra manera de treballar, quins
són els nostres valors, quines coses facilitaran la inclusió de tothom, etc. Un dels ingredients principals d’aquesta
manera de relacionar-nos ha de ser una comunicació fluïda entre l’escola i la família i sense judici.
Sempre que sigui possible, s’anticiparà l’entrada de l’alumne als companys, fomentant actituds d’interès per
conèixer aspectes del seu país i cultura, si és el cas que la seva procedència sigui diferent de la nostra, mitjançant
activitats que els ajudin a valorar-les.
Es podran realitzar activitats senzilles de dinàmica de grup i jocs que permetin incorporar ja des del primer
moment les estructures bàsiques pròpies de la comunicació habitual.
La metodologia dels ambients, els projectes de treball, els tallers, els jocs interactius, el treball cooperatiu...poden
afavorir que la integració d’aquests alumnes sigui més fàcil i ràpida.

5

El responsable del seguiment d’aprenentatge d’aquests alumnes és el tutor, que es coordinarà periòdicament amb
la resta de mestres especialistes i de suport que intervenen en el grup. A partir d’aquestes reunions es pot valorar
el seu progrés i poden replantejar metodologies i materials, així com altres mesures per ajustar-nos a les
necessitats que vagin sorgint.
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2.3. Criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de llengua
catalana o de llengua castellana.
Al nostre Projecte Lingüístic de Centre4 s’especifiquen el criteris per a l’acolliment d’aquells alumnes i les seves
famílies que no coneguin la llengua vehicular pròpia del centre.
Al nostre centre arriben pocs fillets/es que desconeguin la nostra llengua i/o la llengua castellana, encara que hem
de ser conscients que pot ocórrer qualque vegada. Quan es dóna el cas, intentam ajustar-nos a la singularitat de
cada infant i la seva família i es valora quina serà la millor manera, pedagògicament parlant, d’oferir la llengua
catalana com a llengua de comunicació i d’aprenentatge. A grans trets, podríem dir que el que es sol fer és una
immersió lingüística en llengua catalana, sempre amb els matisos que consideram oportuns. En primer lloc, quan
un alumne nou arriba al centre , després de ser matriculat, el tutor/a duu a terme una entrevista amb la família a
fi d'acollir aquestes persones acabades d'arribar i conèixer, per una banda la situació que envolta l'alumne. Per
altre costat, des de l'escola, es comença a donar a la família les informacions que es consideren més importants a
tenir en compte per poder iniciar un bon procés d'adaptació al centre. Si es dóna el cas que la família de l’infant i
el mestre tutor dels fillet/a no es poden entendre per qüestió d'idioma, es cercarà una altra persona que pugui fer
d'intèrpret, ja sigui un professional del centre o una persona externa. En aquesta trobada els pares han de
percebre una actitud d'ajuda i col·laboració per part de les persones del centre. Una vegada a l'escola tinguem
més informació sobre diferents aspectes del infant ( procedència, edat, llengua familiar, escolarització anterior...) i
sobretot del grau de coneixement de la llengua catalana o castellana, es reuniran la mestra tutora i l'equip de
suport (inclosa l'orientadora de l'EOEP) per valorar i decidir conjuntament com s'iniciarà el procés d'aprenentatge
d'aquestes dues llengües.
Independentment de quin sigui el grau de coneixement de la llengua catalana o castellana, si esteim davant un
infant acabat d'arribar, de primer moment, hem de ser capaços de:

4

Vegeu Projecte Lingüístic de Centre (aprovat el juny de 2017)
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-

Tenir una actitud de sensibilitat, respecte i empatia cap a la llengua materna del nou alumne.
Preveure i potenciar situacions o activitats on hi hagi prou interrelació entre el infant nouvingut i
companys.
Garantir un bon acolliment a l'aula i el centre.

els

8

3. QUÈ HI POT FER LA COMUNITAT EDUCATIVA PER ACOLLIR UNA NOVA FAMÍLIA?
Des de l’escola esteim convençuts que el concepte d’acollida ha de compartir-se
amb les famílies. De fet hauria de ser una actitud extensa, que pugui percebre’s
en els diferents àmbits de la comunitat educativa.
Els tutors han de poder convidar la família a participar d’alguna manera en el
dia a dia de l’escola. Potser al principi és un poc precipitat, però sí que més
endavant poden intervenir dins l’aula en alguna activitat concreta tal com fan
altres famílies (taller de cuina, conta-contes, etc.) És una manera d’incloure’ls
dins la comunitat i compartir experiències que ens apropin.
L’AMPA,

com a associació de mares i pares d’alumnes d’alumnes, també pot col·laborar per a la millora de

l’acollida de famílies nouvingudes.
Ells estan d’acord en:
-

Convidar a participar a les assemblees, reunions, festes, trobades…

-

Donar a conèixer activitats relacionades amb la seva cultura: xerrades,
jocs…

-

Intentar que la informació de totes les activitats que organitza l’AMPA
arribi a totes les famílies.
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-

I, independentment del seu origen, s’ofereixen a fer una trobada informal amb qualque membre de l'AMPA,
per a tenir l'opció de conèixer més a fons quina funció desenvolupen els pares i mares dins l'escola. Es
tractaria d’apropar-se una mica més, que no fos una explicació mitjançant un paper, i així també tindrien la
possibilitat de demanar dubtes i curiositats.

-

Per altra banda, també es proposa que en la primera reunió del grup de 3 anys, o en una trobada d’una
família nouvinguda, un o dos membres de l'AMPA puguin intervenir amb uns minuts de presentació. Serviria
per explicar una mica què fan i per donar personalment la carta de l'AMPA amb la sol·licitud d'alta.
D’aquesta manera, ja hi hauria un primer contacte i les noves famílies posarien cara als membres

de

l’AMPA.
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4. MESURES PER A L’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT NOUVINGUT
És fonamental que les persones que arriben de nou al centre s’hi trobin a gust, que coneguin la feina que han de
fer i la manera com acostumam a fer-la i, sobretot, que estableixin relacions fluïdes amb els companys, l’alumnat
i les famílies.
L’arribada dels nous companys al centre és un esdeveniment important, ja que
la seva incorporació suposarà una ampliació o canvis en l’equip docent i un
enriquiment com a grup de feina. Per tant, és just que s’hi dediqui el temps
necessari per:
-

acollir-los càlidament

-

fer les presentacions del personal docent i no docent

-

mostrar les instal·lacions

-

fer

una

primera

entrevista

per

tal

de

proporcionar

les

informacions i documents importants de centre5.
Així mateix, transcorreguts uns mesos es preveu fer una altra entrevista6 amb
l’equip directiu amb la intenció de valorar l’experiència viscuda fins aleshores, si
s’han tingut dificultats, el grau de confiança en un mateix i en l’escola, etc. Es
tracta que l’equip directiu oferesqui acompanyament i ajuda en el que sigui necessari.

5
6

Veure Carpeta d’acollida mestres nouvinguts
Veure Entrevista mestres nouvinguts (Annex 1)
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5.MESURES PER A L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT EN PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Si recordam la nostra experiència com alumnes en pràctiques podrem tenir presents les sensacions de qui es troba
en aquesta situació. No és estrany que es generin sentiments d’inquietud i inseguretats, cosa que dificulta poder
actuar de manera espontània i relaxada.
La nostra missió aquí serà la de facilitar-los la integració al centre, crear un bon vincle perquè, amb el nostre
suport i col·laboració, puguin trobar-se a gust i fer una bona feina.
És important tenir obert un canal de comunicació fluïda amb el coordinador de les pràctiques a la universitat, ja
que serà ell qui ens faciliti les instruccions a seguir durant aquest període.
Així mateix, al centre hi ha d’haver una persona que s’ha d‘encarregar de la coordinació de Pràcticum. La seva
funció serà la de rebre els estudiants en pràctiques, ensenyar-los el funcionament del Centre (horaris, rutines i
organització), explicar-los les actituds, compromisos i responsabilitats que s'esperen d'ells, i posar-los en contacte
amb el seu tutor o tutora de centre.
Els tutors de centre, a part de fer un seguiment i fer una avaluació del treball dels practicants,

hauran de

familiaritzar als estudiants amb la dinàmica de l'aula, organitzant-los les tasques i la seva intervenció en la classe,
supervisant el disseny i la planificació docent, orientant-los sobre la seva actuació, i revisant les seves notes
d'observació i el seu dossier de pràctiques docents.
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Aquestes són les actuacions que tenim previstes
-

Presentació del mestre-tutor de pràctiques i explicació de les seves funcions

-

En una entrevista amb l’equip directiu es donarà a conèixer el Projecte Educatiu de Centre, així com altres
projectes o documents pedagògics que donen identitat al nostre centre.

-

Es farà una foto per incloure-la al plafó de mestres i personal no docent que penjam a l’entrada i a la pàgina
web. Des del primer dia les persones que arriben han de poder sentir-se part del grup que els acull.

-

Se’ls oferirà l’ajuda que necessiten i es respondran els dubtes que
puguin anar sorgint.

-

Es farà un recorregut per les instal·lacions del centre i es
presentaran els mestres que hi treballen.

-

Estaria bé, organitzar una trobada informal (un dinar, un sopar,
una

bereneta…)

amb

tot

l’equip

per

conèixer-nos

millor

i

cohesionar el grup.
-

Més endavant, igualment com feim amb el professorat nouvingut,
es farà una altra entrevista7 per valorar el procés d’adaptació, les
expectatives, les dificultats amb què s’hagin pogut trobar i s’intentarà cercar la manera de millorar si fa
falta.

7

VeureEntrevista mestres nouvinguts( Annex 1)
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6. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA
Es té previst fer un seguiment i una avaluació anuals del Pla d’Acollida, especialment si han canviat determinades
circumnstàncies del centre (augment en la incorporació d’alumnat nouvingut, canvis en la plantilla de mestres,
etc.) D’aquest seguiment ens n’encarregarem tots, 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. Per tant, a la memòria de final de
curs, s’hi hauria d’incloure un apartat on es valorin aspectes com:
-

Tots els documents de centre fan referència als acords i les decisions relatives a la diversitat?

-

Les accions educatives quotidianes tenen en compte la formació en valors de respecte i d’acceptació de les
diferències?

-

Es tenen en compte en la gestió quotidiana la realitat plural de l’alumnat? (Cosa que es percep en les
decisions més senzilles i fins i tot en les rutines de la vida acadèmica. Un exemple podria ser el d’encomanar
menjar sense gluten o sense saïm de porc quan feim un berenar comunitari. Tenir en compte les
necessitats, estils de vida o les creences religioses dels nostres alumnes és una manera d’incloure tothom.)

-

Entre tots cream un clima positiu i d’acceptació a la diferència?

-

Ens prenem el temps necessari per atendre i acollir amb calma , hospitalitat i respecte a tothom qui arriba
de bell nou al centre?

Així mateix, hauríem de veure si els alumnes, mestres, famílies, visitants fan una valoració positiva del nostre concepte
d’escola acollidora. És per aquest motiu, que els proposarem que responguin un senzill qüestionari8 sobre els punts forts i

8

Vegeu Qüestionari de valoració sobre l’acollida de les famílies 
(Annex 2)
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els punts a millorar de la nostra acollida. Aquestes valoracions ens han de servir per anar millorant any rere any i ser
més conscients del valor del benestar a l’escola.

15

7. ANNEXOS
7.1. ENTREVISTA AMB ELS MESTRES NOUVINGUTS
1.

Com et trobes al centre?

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...…………………………………
2.

T’has sentit ben acollit?

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...………………………………...
3.

Has rebut la informació necessària per desenvolupar les teves funcions?

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...………………………………...
4.

Tens algun problema a l’hora de desenvolupar la teva tasca de : tutora, especialista, etc?

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...………………………………...
5.

El volum de feina és….?

massa,

adequat,

poc

6.

Ens pots dir alguna millora o aspecte que trobes que el centre hauria de tenir en compte i no ho té?

Respecte a l’acollida, respecte a l’organització
………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...…………………………………
16

7.2. VALORACIÓ SOBRE L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES NOUVINGUDES AL CENTRE
Aquestes senzill qüestionari és perquè valoreu com heu sentit l'acollida que heu rebut al CEIP Francesc d'Albranca un
cop heu entrat a formar part de la nostra comunitat educativa. Les vostres valoracions ens ajudaran a millorar un dels
objectius principals dels nostre Projecte Educatiu de Centre: Aconseguir una escola acollidora. Gràcies per
emplenar-ho.
1. Valorau quina ha estat l'acollida que heu rebut des de l'escola durant aquest primer curs d'escolarització.
Molt bona

Bona

Acceptable

Dolenta

2. Creieu que els vostres fills s'han adaptat bé a la nova escola i a la seva organització?
Sí

No

3. Heu tingut prou informació respecte l'organització i funcionament del centre?
Massa informació

Prou informació

Poca informació

4. Quins aspectes valorau més positivament d'aquests primers mesos al CEIP Francesc d'Albranca?
..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................... …..................................................................
5. Quins aspectes proposaríeu perquè l'acollida i l'adaptació d'infants i famílies fos millor?
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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