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https://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI&feature=youtu.be


1. Normativa 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/


Alumnat nouvingut Alumnat d’origen estranger 

Alumnes de nacionalitat 
estrangera que s’han incorporat 
als centres després  de l’inici de 
l’escolaritat en els últims 24 
mesos o, excepcionalment, en 
els últims 36 mesos, a partir de 
3r de primària.  

Aula d’acollida  Suport lingüístic i social  
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• De CI no castellanoparlants.  
• De CM, CS i d’ESO que no dominen el 

llenguatge acadèmic.  
• De primària i secundària que, tot i 

haver estat escolaritzats a Catalunya, 
han tingut una interrupció d’aquesta 
escolarització. 

• Alumnes que han accedit 
directament als ensenyaments 
postobligatoris. 

 

2. Alumnat destinatari 



3. Professionals implicats 

• Equip directiu  

• CAD 

• Tutor/a aula ordinària 

• Equip de docents que atén l’alumne/a 

• Tutor/a de Suport Lingüístic i Social 
• Coordinador/a LIC del centre 

• Altres professionals implicats 

De qui és 
responsabilitat? 

SLS 



4. Objectius de SLS 

Pel que fa a l’alumne 
 

Proporcionar una atenció 
personalitzada i adequada a 
l’alumne per satisfer tant les 

necessitats lingüístiques, 
acadèmiques i cognitives com les 
afectives, emocionals, relacionals, 

identitàries i de pertinença.  

Pel que fa al grup 
 
 
 
 

Afavorir l’equitat i l’èxit educatiu 
per a tot l’alumnat. 

 



AA 
 

  

SLS 
 
 
 
 

 

Garantir el 

llenguatge 

inicial i 

comunicatiu 

de la llengua 

 

 

 

OBJECTIUS 

COMPARTITS: 

 
• Garantir la 

competència 

comunicativa. 

 

• Facilitar la 

incorporació 

al nou entorn 

educatiu. 

 

• Incorporar la 

diversitat 

lingüística i 

cultural als 

centres. 

 

 
 

Facilitar 

l’accés al 

llenguatge 

acadèmic i al 

currículum 

ordinari 



Objectius lingüístics 

 

AULA ORDINÀRIA 

 

AULA D’ACOLLIDA 

           Currículum  

+5 anys 3r any 1r any 

A1 A2 B1 +B1 

     Suport lingüístic 

Plans educatius d’entorn 
Foment de l’ús de  

la llengua  

 
  

 



Objectius socials  

AULA ORDINÀRIA 

 

AULA D’ACOLLIDA 

DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL / 

IDENTITAT MÚLTIPLE 

 
SOCIALITZACIÓ:  

RELACIÓ I 

PARTICIPACIÓ 

 

PERSPECTIVA  

INTERCULTURAL 

• Foment de l’ús de la llengua catalana 

• Educació Intercultural 

• Equitat 
PEE 

 Currículum  

SUPORT SOCIAL 

  



5. Organització del Suport lingüístic i social 

El suport lingüístic i social es pot estructurar de manera flexible, en funció de les 
característiques dels alumnes que s'han d'atendre i d'acord amb la cultura 
organitzativa de cada centre. 

 

 

 
Dos docents  

a l’aula 

Agrupaments 
reduïts 

Atenció 
individualitzada 

... 

Tutoria entre 
iguals 

Treball per 
àmbits o racons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dos docents a l’aula 

Adaptació del llibre de Teresa Huguet (2006) Aprendre 

junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona. Graó. 

  El mestre de suport porta l’activitat 

Els dos mestres porten l’activitat conjuntament 

Reforçar el treball cooperatiu en grups heterogenis 

El mestre de suport es mou dins l’aula i va ajudant 
diversos alumnes 

Agrupar temporalment uns alumnes dins de l’aula 

Ajudar diversos alumnes augmentant progressivament la 
distància 

Seure a ajudar un alumne 
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Metodologies per a l’aplicació del recurs 

Immersió 
lingüística 

Enfocament 
competencial 

Enfocament 
comunicatiu de 

l’aprenentatge de 
segones llengües 

Aprenentatge 
cooperatiu 

Ensenyament 
personalitzat 

Tractament 
integrat de llengua 

i continguts 
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Suport lingüístic i social en 
aules multilingües 

Quaderns 

Orientacions per a 
l’EI i el CI de 

primària 

 

Adequar el 
currículum 

Aprendre la 
llengua de les 

matèries 

Educació 
intercultural 

Desenvolupament 
personal 

6. Recursos i orientacions 
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Suport lingüístic i social en 
aules multilingües 

Pautes 

d’observació 

Integració i participació en 
l’àmbit escolar i social 

Nivells A1, A2 i B1 



Adequar el currículum, pas a pas  

Carpeta 2/Adaptar_151217.pdf


PRIMER PAS: PLANIFICAR 

SEGON PAS: ACOMPANYAR 

TERCER PAS: AVALUAR 

Pas a pas 

A. Fer la 
valoració 

inicial 

B. Establir els 
objectius i fixar 

fites a curt 
termini 

C. Seleccionar 
els continguts 

que es 
treballaran 

D.Analitzar 
l'exigència 

lingüística dels 
continguts 

E. Ajustar 
l'encàrrec de 

feina 

F. Activar els 
coneixements 

previs 

G. Garantir la 
comprensió de 
la informació i 

de les 
consignes 

H. Garantir la 
motivació per 

a 
l’aprenentatge 

I. Proporcionar 
ajuts 

J. Estimular la 
reflexió 

K. Avaluar 
l’aprenentatge 

Ajustar 
l’adequació 



Primer pas: planificar 

Nivell de llengua A2 

• Objectius 
alternatius 

Nivell de llengua B1 

• Objectius 
adaptats 

Nivell de llengua B1+ 

• Objectius    
comuns 

Objectius alternatius 

• Fer una tasca alternativa 

Objectius adaptats 

• Fer una tasca adaptada 
encaminada als mateixos 
objectius que la resta del 
grup 

Objectius comuns 

• Fer la mateixa tasca que els 
companys amb ajudes 



Segon pas: acompanyar 
Un recurs fonamental: les bastides de suport 

Què són? 

De quins tipus poden ser? 

Com s’ajusten? Els quadrants Cummins 

El procés d’acompanyament gradual 



Més 
autonomia 

Menys 
suport 

Què són les bastides de suport? 

http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/ 

http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/
http://www.equipmentworld.com/construction-dead-in-the-water/


De quins tipus poden ser? 

• Intervenció directa de l’expert. 

• Ajudes verbals o escrites 

• Adaptació de la lectura o de l'encàrrec 

• Materials 

Tipus de suport que es pot donar 

• Interacció docent-alumne 

• Interacció entre iguals 

• Materials de suport 

Qui o què proporciona el suport 



Com s’ajusten? Els quadrants Cummins 



El procés d’acompanyament gradual 

RETIRADA DE LES BASTIDES 



Tercer pas: avaluar 

Què avaluar? Com avaluar? 
Amb quins 

instruments? 

Consells per ajudar 
l’alumne a 

demostrar què ha 
après 



Per a cada pas 

Orientacions i exemples 



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

linguistic-social/ 

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




7. Documents de referència 

Documents d’organització i gestió de centres 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/ofensiva-pais-exit-escolar/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
http://carap.ecml.at/CARAPinAndorra/tabid/3042/language/en-GB/Default.aspx
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/intercultural/documentacio/
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/Normativa/DOIGC/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp?
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/pla-govern/pais-mes-just/4.html


Els alumnes immigrats i l’escola. Facilitar el 
camí cap a la integració (OCDE, 2015) 

Consell Superior d’Avaluació 

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm?utm_content=buffer732f2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus.htm
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/informes_avaluacio/20_-_pisa_2012_equitat/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp?
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/informepl/arxius/IPL-2014.pdf


Recomanacions bibliogràfiques 



https://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI&feature=youtu.be 

Projecció del vídeo “Immersion” i establiment d’un debat.  

https://www.youtube.com/watch?v=I6Y0HAjLKYI&feature=youtu.be


Moltes gràcies per la 
vostra atenció!! 


