
Equip LIC  Vallès Occidental 

Setembre i Octubre 2020 

Jornades de Noves Tutores d’Aula     

d’Acollida  (2ª part) 



Aprenentatge lingüístic 

o Una bona acollida és imprescindible per l’aprenentatge de la nova 
llengua. 

o És molt important que es valori i s’incorpori sempre que es 
pugui allò que saben els nens com la pròpia llengua. 

o S’aprèn la llengua parlant-la. Intentar planificar més activitats orals, 
situacions comunicatives reals, funcionals,...  



http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/avaluacio/inicial2/ 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/s 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/s 

 

• Competències de L1  

• Coneixement del principi alfabètic 

• Coneixements de matemàtiques 

Instruments d’avaluació inicial 

Llengües 

Alemany 

Anglès 

Àrab 

Armeni 

Búlgar 

Francès 

Ful 

Italià 

Lituà 

Neerlandès 

Panjabi 

Polonès 

Portuguès 

Variant estàndard Brasil 

Romanès 

Rus 

Tagal 

Ucraïnès 

Urdú 

Wòlof 

Xinès 
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L’aula d’acollida ha de ser un recurs i una estratègia... 

Flexible 

          Oberta 

                    Intermèdia 

                              Intensiva 

                                        Inclusiva 



Organització de l’aula d’acollida 

• Gestió de l’aula 

• Característiques de l’alumnat nouvingut 

• Organització horària 

• Espais 

• Materials 



Característiques de l’alumnat nouvingut 

 



Criteris de selecció de l’alumnat 

ALUMNES : PRI: 6è, 5è, 
4t i 3r // 

 
 ESO: 4t, 3r, 2n i 1r  

ALUMNES : PRI: 6è, 5è, 
4t i 3r // 

 
 ESO: 4t, 3r, 2n i 1r  
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A 
N 
Y 

DE L’ANY 
PASSAT 

MÀXIM 10 ALUMNES 



Agrupament d’alumnes a l’AA 

 
PER NIVELLS DE 
COMPETÈNCIA: 
0,1,2, Alfabe3/- 

tització, ... 

HETEROGENIS: 
En petit grup,  

cooperatiu 

 

 HOMOGENIS: per  
coneixements, 

... 

GRAN GRUP : 
Treball d’expressió 

Oral, jocs,  
dinàmica de grups  

 EDAT : organitza- 
ció per cicles, ... 

 ESTRATÈGIES 
D’ATENCIÓ 
ALUMNAT 

NOUVINGUT 



 
 
 
 

Gestió de l’aula 
 

•Tasques del tutor/a  de l’AA. 

 

•Pla de treball. 

 

•Memòria 



Organització horària 

o Horari d’atenció a l’alumnat  

 

o Horari del tutor/a 

 

o Horari d’altres professionals que participen en 

l’atenció a l’alumnat nouvingut 



El marc horari de l’AA  

o Hauria d’estar oberta tot l’horari lectiu. 

 

o L’alumnat, d’entrada, hi pot assistir un màxim de mitja 

jornada i, a mesura que avança en els aprenentatges, s’ha 

d’anar  reduint. 

 

o Cal procurar que l’horari individual de l’alumne respecti les 

recomanacions d’inici de curs sobre matèries. 

 

o Aquestes matèries seran totes les que permetin afavorir la 

socialització de l’alumnat. 
 



Espais 

o Han de facilitar estratègies de treball diversificades: racons, 

tallers, projectes, treball cooperatiu...  

o Han de facilitar diferents tipus d’agrupament: treball per 

parelles, petit grup, treball individual... 

o Han de ser acollidors i contenir referents de les cultures de 

procedència de l’alumnat. 

 



•Aprenentatge funcional de la llengua catalana d’acord amb el Marc Europeu 

Comú de Referència 

 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/s 

 

•Reforçar activitats d’AO, sobretot coneixement del medi natural i social. 

 

•Coneixement de la cultura catalana. 

 

•Recollir elements de les diferents llengües i cultures. 

Activitats dins l’Aula d’Acollida 



•Donar a conèixer els diferents països dels alumnes i les llengües d’origen.  

 

•Explicació de notícies i altres activitats treballades a l’AA 

 

•El suport de la tutora d’AA dins l’AO. 
 

Activitats dins l’Aula Ordinària 



• Explicar contes a altres cicles. 

• Representació d’obres de teatre. 

 

Activitats de centre 



 

• Visita al mercat municipal.  

• Visita a la biblioteca municipal.  

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aula d’acollida de l’escola l’Olivera 
Sant Cugat del Vallès 

Curs 2009-10 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les sortides per conèixer l’entorn 


