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Qui som?
De quin centre venim? 

Quins nouvinguts tenim al nostre 
centre i com els atenem?



Què volem saber?
Quins dubtes tenim? 

Quines preguntes necessiten 
resposta?



Atenció de l’alumnat nouvingut 

El centre educatiu té com a objectiu acollir aquest alumnat,
procurar el seu benestar, afavorir la seva integració escolar
i planificar el seu itinerari d’aprenentatge.

• Acollida en centre
• Estratègies que afavoreixen la integració
• Tasca a l’aula ordinària
• Coordinació de les tasques individualitzades 

Actuacions decisives



Com entomem l’arribada de 
nouvinguts?

Pinterest

� Primer de tot, calma, paciència i 
expectatives positives. 

� El contacte entre llengües i 
bagatges culturals diversos és un 
valor afegit, no un obstacle.

� Els docents han de tenir molt 
presents els aspectes emocionals 
implicats en l’aprenentatge d’una 
nova llengua. 

� L’acolliment afectiu, la 
comunicació no verbal i el 
contacte amb la família són 
fonamentals. 



Com entomem l’arribada de 
nouvinguts?

Idees clares

• Nacionalitats més freqüents.
• Tipus alumnat i nivells de 

llengua.
• Diferència “oficial” entre 

alumnat nouvingut i alumnat 
de suport lingüístic.

• Diferència entre alumnes que 
necessiten EE i alumnat 
nouvingut.

Pinterest



Nacionalitats més freqüents



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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• D’EI i 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 directa-
ment als ensenyaments postobli-
gatoris.

Diferents tipus d’alumnat
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Alumnat nouvingut i nivells de llengua

� Quant es triga a tenir un nivell bàsic col·loquial 
de la nova llengua?

� Quan es comença a tenir base en l’adquisició 
del llenguatge acadèmic?



Objectius lingüístics
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Nivell 0:  Pre-alfabetització. 

Alumnes sense o poc 

escolaritzats al seu país.

Nivell 1: Alfabetització. 

Alumnes procedents de països 

amb codis alfabètics diferents 

al nostre. No coneixen cap 

llengua romànica.

Ens cal fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral.

Iniciarem l’alfabetització. Activitats per adquirir el domini de 

l’escriptura; percepció, grafisme i cal·ligrafia, assegurant la 

comprensió de frases i posteriorment petits textos orals i 

escrits i l’aprenentatge de les estructures de la frase.

Nivells de llengua



Nivell 2: Alumnes escolaritzats. 

Alfabetitzats en la seva llengua i 

en contacte amb l’alfabet llatí, 

però que no coneixen la llengua 

catalana.

Ens cal fer èmfasi en 

l’aprenentatge del català oral.

Començar assegurant la 

correspondència so-grafia i 

treballar la comprensió de 

textos escrits i el coneixement 

de l’estructura de la frase.



Nivell 3: Alumnes  escolaritzats  

en llengua romànica que 

coneixen la llengua castellana . 

Ens cal fer èmfasi en 

l’aprenentatge del català oral.

Correspondència so-grafia en els 

fonemes i lletres diferencials. 

Activitats per assegurar la 

comprensió de la lectura des 

del primer moment. Fer un 

treball global de llengua fent 

èmfasi en la gramàtica.



Acolliment afectiu

En l’acolliment que fem a l’alumnat nouvingut hi ha
un factor determinant, cal tenir molt present que
l’alumnat nouvingut no podrà aprendre llengua ni
tindrà ganes de comunicar-se si no se sent
acollit en els aspectes emocionals.

Francesc Carbonell



Tenir les coses clares





Descripció d’habilitats lingüístiques en 
els nivells A1 i A2 



Descripció d’habilitats lingüístiques 
en els nivells A1 i A2



Escola Ciudad del Mar. Torrevieja 
https://www.youtube.com/watch?v=oCYsgkK_kew



Materials de la Fundació Jaume Bofill 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFtZz4b3kGM



� Estratègies de rebuda inicial i preparació del  
grup receptor de l’aula ordinària.

� Estratègies de relació.

� Estratègies d’aprenentatge i treball a l’aula.

Estratègies inclusives 



Per exemple
� Donar ordres simples i 

directes, d’una o dues 
instruccions, i assegurar que 
l’alumne manté el contacte 
ocular.

� Verificar que ha entès la 
consigna i deixar que ho 
expliqui amb els seus gestos  
paraules.

� Acompanyar les explicacions 
amb suports visuals i 
vivencials.

� Facilitar material de 
referència a l’alumnat 
nouvingut



Matèries i actuacions que 
afavoreixen l’aprenentatge

- En les matèries amb activitats 
experimentals i dinàmiques com 
poden ser la música o l’esport 
no ens cal adaptació.
- El treball cooperatiu afavoreix 
l’aprenentatge.
- Les activitats d’observació 
directa i experimentació  tenen 
un pes molt important per a 
aquest alumnat.

Com organitzem les sessions a l’aula?



Quan la sessió és 
dirigida cal estructurar

el temps

� Una primera part de la sessió dedicada a treballar 
el tema de la matèria que s’ha adaptat pel que fa a 
vocabulari bàsic i estructures.

� Una segona part de la sessió dedicada al treball 
individual de llengua fent les tasques preparades.

� Una altra part de la sessió de treball en línia 
realitzant exercicis interactius de parla o  de cerca.

Escola el Carrilet



Dues consideracions 
bàsiques

� L’alumnat nouvingut no 
coneix el català, però 
coneix la seva llengua . 
Necessitem activitats 
que integrin les 
llengües.

� En les activitats de les 
matèries ens cal integrar 
coneixements dels 
països d’origen.



En quins aspectes es pot centrar
la intervenció del CLIC?

- La figura del CLIC és bàsica en els centres que no tenen 
dotació d‘aula d’acollida.

- Ha de vetllar per tots els alumnes nouvinguts, pel Pla d’ 
Acollida en el Centre i també pot assumir algunes de les 
funcions dels tutors d‘aula acollida. 

- Pot compartir les tasques amb la tutora o tutor i amb 
aquelles persones que puguin fer atenció individualitzada 
a l’alumne nouvingut ja sigui des de l’Educació Especial, 
el SEP... 



Què és important en l’acollida
i l’itinerari d’aquest alumnat?

- Fer el seguiment de l‘acollida i ajudar a passar les proves 
d'avaluació inicial si cal o bé organitzar qui les passa. 

- Col·laborar en avaluar el nivell de coneixement de la llengua 
catalana.

- Vetllar per la seva participació en les activitats escolars 
organitzades, com ara grups de conversa, i organitzar-ne 
d’específiques com ara l’assignació de companys guia.

- Assegurar la planificació de l'atenció d'aquests alumnes des 
de l‘equip d’atenció a la diversitat i les activitats del SEP.



Quina col·laboració puc oferir
al tutor/a de l’aula ordinària?

- Col·laborar en elaborar l’itinerari d’aprenentatge (PI).

- Col·laborar en establir els objectius generals i els 
objectius específics de comprensió oral, escrita, interacció 
expressió i les competències comunicatives específiques. 
(nivells de referència A1, A2).

- Oferir recursos i materials pel que fa a la intervenció a 
l’aula i a l’avaluació dels alumnes nouvinguts.

- Coordinar l’atenció individualitzada en el cas que n’hi 
pugui haver.



En cas de donar atenció

• Adaptar els objectius al 
nivell de l’alumnat i nivell 
de llengua.

• Prioritzar l’aprenentatge 
de l’ús comunicatiu de la 
llengua.

• Intervenir a l’aula. En 
concret a EI  i CI.

• Col·laborar com a 
professionals en els 
itineraris d’aprenentatge.

• Programar la nostra 
intervenció en l’adquisició 
dels continguts 
d’expressió oral 
(funcions i exponents), 
comprensió oral, lèxic i 
coneixement sociocultural 
.





RECURSOS

https://www.symbaloo.com/mix/acollida-nouvinguts

https://clic.xtec.cat/repo/



http://edu365.cat/acollida/index.htm



http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-
estranger/alumnatnou/materials/recursos/



ELS LLIBRES DE LA NUR

http://www.puntinterc

anvi.fortuny.ws/catala/

educarenladiversitat.ht

m#nur

Comencem

Ara i adés

https://sites.google.com/

site/materialdauladacolli

da/home/dossiers/come

ncem-dossier-alumnat



https://agora.xtec.cat/ieaoriolmartorell/moodl

e/mod/folder/view.php?id=28150





Com podem avaluar l’alumnat nouvingut?

Avaluació inicial de les àrees instrumentals:

- Alumnes de 8 a 16 anys. Competències de L1 i del 
coneixement del principi alfabètic.
- Alumnes de 6 a 14 anys. coneixements curriculars de 
Matemàtiques.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/avaluacio/inicial2/



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





Per recuperar tota la 
informació

https://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/semi
nari-clic-16-17/



Propera i última sessió: 9 de maig

Compartirem les vostres presentacions que contindran:

- Breu justificació del vostre pla de treball d’enguany 
com a CLIC al vostre centre.

- Explicació de com heu fet la trasferència dels 
continguts del Seminari CLIC al vostre claustre.

- Presentació d’una activitat o actuació que, com a 
CLIC, heu liderat al vostre centre i que considereu 
especialment reeixida.






