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Professionals implicats 



L’arribada a Catalunya d’alumnat d’origen estranger ha suposat nous reptes educatius 

Entre els anys 2000 i 2012, Catalunya va rebre més d’un milió d’immigrants 

L’alumnat d’origen estranger a Catalunya 



Avaluació 4t ESO - 2013 

               PISA 2012 
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            El món vist des d´Occident 



              El món vist des d´Orient 
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Aula d’acollida 
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¿QUANT DE TEMPS IMPLICA? 

Competent al nivell del parlant 
nadiu de la mateixa edat 

Aprenentatge 
Inicial 
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http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
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Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida  

 

o Coordinar l’avaluació inicial 

o Col·laborar amb l’elaboració dels PI 

o Gestionar l’aula d’acollida 

o Aplicar estratègies d’immersió  lingüística 



Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida  

o Facilitar l’accés al currículum ordinari.  

 

o Promoure l’adaptació de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 

referència.  

 

o Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació 

intercultural . 

 

o Coordinar-se amb la CLIC i l’assessora LIC . 

 

o Participar en les reunions dels equips docents i comissions 

d’avaluació per tal de garantir la coherència educativa.  



Estratègies del tutor/a de l’AA 

• Ha de ser un model lingüístic, interlocutor, dinamitzador i corrector 

subtil. 

 

o Ha de valorar la llengua materna de l’alumne, doncs forma part de 

la seva identitat . 

 

o Ha de saber adaptar el ritme del discurs a la comprensió de 

l’alumnat i, a més,completar-lo amb gests, referents visuals,etc.. 

 

o Ha d’anar dels mots planers als més complexos i de les frases 

senzilles i simples a les més llargues i compostes. 

 

o Ha de donar temps per a la resposta, ha de saber anticipar el 

tema,preparar la informació de l’alumnat en la conversa,i s’ha 

d’assegurar que tots hi participen. 

 
 

 



Funcions del Coordinador/a de llengua, 

interculturalitat i cohesió social (CLIC) 
 

o Sensibilitzar, fomentar i consolidar  l’educació 

intercultural i la llengua catalana. 

  

o Coordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les 

llengües pròpies de l’alumnat. 

 

o Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC. 

 

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

dels documents d’organització del centre, l’educació 

intercultural i la convivència en el centre. 

  
 



Funcions del Coordinador/a de llengua, 

interculturalitat i cohesió social (CLIC) 

o Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb 

l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la 

llengua catalana i l’educació  intercultural. 

 

o Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a 

l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. 

 

o Participar en el Pla educatiu d’entorn. 

 

o Participar en la CAD del centre 

 

 

 



 

 

o És més una actitud que uns protocols, ha de suposar 

uns comportaments càlids. 
 

Acollida 



A qui va dirigida? 

o A l’alumnat nouvingut. 

 

 

o A les seves famílies. 

 

 

o A tota aquella persona que per canvi de residència o lloc de 

treball té dificultats d’ instal·lació o acomodació entre nosaltres: 

nous mestres, conserges, monitors, personal extern,...  



Qui ha de fer l’acollida? 

 
o L’hem de fer tots, no només la tutora de l’aula d’acollida, la 

CLIC o l’equip directiu. 

 

o Tots els membres de la comunitat educativa: conserges, 
tutors, especialistes, monitors, famílies i la resta dels 
alumnes. 



ÚTIL     DINÀMIC    INTEGRAT     CONSENSUAT 

que contempli 

Tràmits administratius i acolliment 

Mesures organitzatives i metodològiques  

Pla d’acollida 



QUÈ QUAN QUI COM  

Rebuda A l’arribada de 

la família al 

centre 

Conserge Primera impressió que s’emporta la família del 

centre. Ser càlids en l’acollida 

Acompanya la família a reunir-se amb el director/a  

Director/ 

Altres prof. 

Primera entrevista amb la família 

Recull informació bàsica  i les dades de l’alumne/a 

Facilita informació sobre el centre  

Matrícula Formalització 

de la matrícula 

Secretaria Recollida de la informació aportada per la família. 

Omplir la sol·licitud de matrícula  

Entrevista 

família 

Posterior a la 

matrícula 

Tutor/a  AA 

Tutor/a AO 

Presentació del tutor/a d’acollida/Tutor/a AO 

Obtenir informació de la família i de l’alumne/a 

Entrevista 

alumne/a 

Abans 

d’incorporar-se 

al centre 

Tutor/a AA 

 

Observació de l’alumne/a durant l’entrevista 

Completar la informació de la família... 

Avaluació 

inicial 

Després de 

l’entrevista amb 

el tutor/a  AA 

Tutor/a AA i 

CAD  

Passar proves i instruments d’avaluació per 

determinar el nivell de competències bàsiques... 

Pla d’acollida 



Alumnat nouvingut 

o L’esforç d’aquestes nenes i nens massa sovint no es pot 

dedicar a l’aprenentatge. 

o Cal un clima i una atmosfera de qualitat i respecte 

 



Alumnat nouvingut 

o La síndrome d’ Ulisses o dol migratori.  

o Posar per davant la necessitat de l’alumne i confiar 

absolutament en les seves possibilitats. 

o Afavorir el manteniment de la llengua familiar com una 

riquesa col·lectiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hi ha 7 dols en la migració:  

 

• la família i els éssers estimats 

• la llengua  

• la cultura 

• la terra 

• l’estatus social 

• el contacte amb el grup  

• els perills per la integritat física.  

 

 

Aquests dols es donarien, en major o en menor grau en tots els processos 

migratoris, però no és el mateix viure’ls en bones condicions què en situacions 

extremes. 

 

https://josebaachotegui.com/ 

 

 

                                Dol migratori 

https://josebaachotegui.com/


 

•El dol simple: el que es dona en bones condicions i que pot ser elaborat.     

      

•El dol complicat: quan existeixen sèries dificultats per l’elaboració del dol. 

        

•El dol extrem: és tan problemàtic que no és elaborable, ja que supera les 

capacitats d’adaptació del la persona. Aquest seria el dol propi del Síndrome 

d’Ulisses. 

 

ESTRESSORS: 

• La soletat 

• Fracàs en el projecte migratori 

• La lluita per la supervivència (alimentació, vivenda) 

• La por (física, màfies, prostitució, abús, detenció, expulsió) 

 

Aquests estressors poden provocar un dol extrem quan se’n donen varis, durant 

molt de temps i sense suport social i sanitari 

 

 

                                Dol migratori 


