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Introducció 

En aquest document es presenten una sèrie de descriptors que permeten determinar 

el grau d’integració escolar i social dels alumnes que reben Suport Lingüístic i Social 

(SLS). És un instrument que pot ajudar a identificar el nivell d’integració dels alumnes 

que han rebut SLS durant el curs, en relació amb la informació que, sobre aquests 

alumnes, s’ha de fer arribar al Departament d’Ensenyament.1 

Els documents de base que s'han utilitzat són: “Competències bàsiques de l’àmbit 

d’educació en valors de l’educació primària”, “Competències bàsiques de l’àmbit de 

cultura i valors de l’educació secundària” i el document del MAREP (Marc de 

Referència per als Enfocaments Plurals de les Llengües i de les Cultures), publicat pel 

Consell d'Europa.  

Partint del fet que 
 

 “L’escola ha de ser un espai en què els nens i les nenes interactuïn amb 
respecte amb companys diferents, participin en la vida de l’escola de manera 
responsable, compromesa i igualitària i que visquin les diferències i les 
respectin com una oportunitat per aprendre i per conviure positivament” 
(COMPETÈNCIA6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. EDUCACIÓ PRIMÀRIA.) 

Així com  

 “Si bé la participació és condició necessària, no és suficient per enfortir els lligams 
democràtics. De vegades ens toca participar i ho fem –de grat o no–, però col·laborar, 
en canvi, exigeix una certa voluntat de ser-hi. Podríem dir que participem quan hi som 

però col·laborem quan hi volem ser. (COMPETÈNCIA10: Realitzar activitats de 
participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i 
democràtiques. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.) 

Entenem que els descriptors que es presenten en aquest document són indicatius i es 

poden modificar en funció de les necessitats de cada centre, especialment pel que fa a 

adequar-los als alumnes, d'acord amb els currículums i en funció de l'edat i el curs al 

qual estan adscrits. 

Es tracta d’una pauta d'observació d'allò que fa l'alumne i de l’acció que emprèn el 

centre educatiu per facilitar la seva participació al centre, a les activitats extraescolars i 

a l’entorn. 

Evidentment, a l’hora de traspassar la informació al formulari en línia , caldrà que cada 

tutor estableixi el seu propi criteri i decideixi la valoració concreta de cada ítem. En 

aquest document es proposen una sèrie de descriptors que es poden tenir en compte 

                                                           

1
 Vegeu informació sobre els seguiment del Suport Lingüístic i Social a la web: 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social
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per als apartats d’integració escolar i social. En funció del nombre de respostes (gens, 

poc, bastant o molt, sí o no) es valora globalment el grau de relació amb els companys i 

el grau de participació a l’escola i a l’entorn. 
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PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA 

 GENS POC BASTANT MOLT 

Forma part dels 

diferents espais 

de participació 

del centre 

(delegat, consell 

escolar, revista 

escolar, comissió 

de festes…). 

Rep informació per part del centre sobre les 

diferents vies de participació.     

Des de l’acció tutorial se li dóna a conèixer la 

importància de formar part de diferents espais 

de participació del centre. 
    

Mostra interès a formar part de diferents espais 

de participació del centre.     

Té presents les opinions i les idees dels altres.     

Usa arguments sòlids per defensar les seves 

opinions.     

Menciona arguments a favor i en contra 

respecte d’un tema.     

És conscient de les diverses perspectives 

respecte d’un tema.     

Fa intervencions pertinents a la qüestió sobre la 

qual es tracta.     

Té voluntat d’enfrontar-se amb diverses formes 

de percebre/d’expressar-se/de comportar-se.     

Participa en les 

activitats 

complementàries. 

Manifesta inquietud per les necessitats 

personals i col·lectives més enllà de l’aula.     

Té informació suficient sobre les diferents 

activitats complementàries.     

Participa activament de les activitats 

proposades pel centre.     

Té voluntat per intentar gestionar les 

frustracions/emocions generades per la 

participació en una cultura que no és la seva. 
    

ALUMNE/A:                                                                                             CURS:  

RELACIONS ENTRE IGUALS 

 GENS POC BASTANT MOLT 

Es relaciona 

amb tots els 

companys de 

l’aula. 

Respecta els companys.     

Es mostra receptiu envers les aportacions dels 

altres.     

Ajuda els companys del grup.     

Accepta les decisions del grup.     

Mostra una disposició col·laboradora en els 

treballs de grup.     

Destaca i aprecia elements i valors comuns a les 

diverses identitats.     

Mostra voluntat d’adaptació/flexibilitat del propi 

comportament en la interacció amb les persones 

lingüísticament/culturalment diferent d’ell. 
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 SÍ NO 

Participa en 

activitats 

organitzades per 

l’AMPA. 

Té informació sobre les diferents activitats que ofereix 

l’AMPA.   

Des de l’acció tutorial se li dóna a conèixer la conveniència 

de participar en activitats organitzades per l’AMPA.   

Participa activament i voluntàriament de les activitats que 

ofereix l’AMPA.   

 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE L’ENTORN 

 SÍ NO 

Coneix les entitats o 

associacions 

socioeducatives de 

l’entorn. 

Té informació sobre les diferents entitats i associacions de 

l’entorn.   

Coneix l’oferta d’activitats de les entitats o associacions 

educatives de l’entorn.   

Participa en alguna 

entitat o associació 

socioeducativa de 

l’entorn. 

Des de l’acció tutorial se li dóna a conèixer la conveniència 

de participar en activitats organitzades per entitats o 

associacions de l’entorn. 
  

Participa activament i voluntàriament en les activitats que 

ofereixen les entitats o associacions de l’entorn.   
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Referències i altres recursos 

 

Departament d’Ensenyament. “Competències bàsiques” 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/compet
encies-basiques/ 

 

Departament d’Ensenyament. “Projecte de convivència” 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/0
1d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf 

 

Consell d’Europa. Govern d’Andorra. MAREP_CARAP (Marc de Referència perals Enfocaments 
Plurals de les Llengües i de les Cultures) 

http://carap.ecml.at/CARAPinEurope/Andorra/tabid/3042/language/en-
GB/Default.aspx 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a27-4017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf
http://carap.ecml.at/CARAPinEurope/Andorra/tabid/3042/language/en-GB/Default.aspx
http://carap.ecml.at/CARAPinEurope/Andorra/tabid/3042/language/en-GB/Default.aspx
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