
ATENCIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT  

A L’ AULA ORDINÀRIA 

El centre educatiu té com objectiu acollir aquest 
alumnat, procurar el seu benestar, afavorir la seva 

integració escolar  i planificar el seu itinerari 
d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

Quines són les funcions  del professor/a 
CLIC, especialment si el centre escolar no 

disposa d’aula d’acollida? 



 

 

 

Alumnat nouvingut i alumnat de suport lingüístic i 
 social. 

 

Afavorir un entorn inclusiu. 

 

 Acolliment. 

 

 Aprenentatge de la llengua i estratègies  
 d’intervenció. 

 

 Avaluació i itineraris d’aprenentatge. 

 

 Atenció individualitzada 
 

Dossier d’atenció a l’alumnat 

nouvingut acollit en l’aula ordinària 





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

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


Podem establir estratègies inclusives 

 de  rebuda inicial i  preparació del 

 grup receptor de l’aula ordinària. 

 

Podem establir estratègies inclusives 

 de relació. 

 

Podem establir estratègies inclusives 

 d’aprenentatge i treball a l’aula. 



L'acollida 

Acompanyament d'alumnat 

nouvingut. ( Fundació Bofill) 



ALUMNAT NOUVINGUT A L’AULA ORDINÀRIA 

COM ENTOMEM L’ARRIBADA? 

RECOMANACIONS BÀSIQUES PER ATENDRE 

L’ALUMNAT NOUVINGUT 
 

 

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.  

http://theblackberryalarmclock.com/ 



 Aprenentatge de la llengua i estratègies  

 d’intervenció. 

 

 Avaluació i itineraris d’aprenentatge. 

 

 Atenció individualitzada 



DOCUMENTS/MATERIALS 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/
http://www.xtec.cat/crp-badalona/recursos/acollida0506/documentacio/nivell_inicial.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou




En quins aspectes es pot centrar la 

intervenció del/la  Coordinador/a de 

Llengua, Interculturalitat i Cohesió 

Social? 
  

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.  

 

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. 

 

 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 grups de conversa i organitzar-ne d’específiques com l’assignació 

de companys guia . 

 

 També és molt important assegurar la planificació de l'atenció 

d'aquests alumnes des de l‘ Equip d’atenció i orientació  i les activitats 

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 especifiques. (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. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ DEL DOSSIER 





MOLTES GRÀCIES 

mgarrigo@xtec.cat 


