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L’atenció de l’alumnat nouvingut 

als centres sense AA 





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 tot l’alumnat 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 el/la tutor/a de l’aula ordinària i amb 

aquelles persones que puguin fer atenció individualitzada a l’alumne 

nouvingut ja sigui des de l’Educació Especial, reforços, SEP...  



Primer de tot: l’acollida 

A la Família per part del centre. 

A l’alumne abans d’entrar al centre. 

Presentació Al/s tutor/s de l’aula 

ordinària. 

Presentació als companys de l’aula 

assignada. 

Planificar l’adaptació al centre. 

Planificar i programar els suports que 

rebrà l’alumne. 

 

 



Primer de tot: l’acollida 

El centre disposa d’un Pla d’Acollida dins el 

Projecte de Convivència? 

 



Tenir ben registrat l’alumnat nouvingut 

Imprescindible! 

Registre 

d'alumnes 

(RALC).  

Cal tenir al 

dia el 

registre de 

tot 

l’alumnat, 

especialment 

l’alumnat 

nouvingut  
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L’AVALUACIÓ INICIAL  

OBJECTIU: 

 Conèixer el nivell d’alfabetització de 

l’alumnat nouvingut en la seva 1a llengua. 

 Saber quin domini, si s’escau, té l’alumne de 

la llengua d’escolarització (català). 

 Saber quin domini té l’alumne de les habilitats 

bàsiques en matemàtiques. 



L’AVALUACIÓ INICIAL  

 El model de prova va destinat a alumnat d’orígens 
múltiples, de 8 a 16 anys, amb el qui no és possible 
la comunicació. 

 Instruccions per al professorat per a l'avaluació 
inicial de les competències de L1 i del 
coneixement del principi alfabètic de 
l'alumnat de nova  incorporació al sistema educatiu 
català. Document en PDF  

 Instruccions per al professorat per a la prova de 
coneixements curriculars de Matemàtiques 
per a conèixer les habilitats bàsiques d'alumnes de 6 
a 14 anys. Document en PDF  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0030/eca1e631-b7f7-49c7-aaae-2625e1981eef/Instruccions_lleng.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0019/6cf5e08a-2718-45e3-8f34-05b540b26b4b/Instruccions_mat.pdf


L’AVALUACIÓ INICIAL  

http://xtec.gencat.cat/ca/proj

ectes/alumnat-origen-

estranger/alumnatnou/avaluaci

o/inicial2/  

Per 

llengües 

d’origen 
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L’AVALUACIÓ INICIAL  

 QUÍ HA DE PASSAR LES PROVES INICIALS? 

 Això ho decideix la DIRECCIÓ DEL CENTRE 

 Pot ser: 

Coordinador/a LIC del centre (CLIC) 

 Mestre/a Educació Especial (primària) 

L’orientador/a (secundària) 

Tutor/a de l’aula ordinària 

Qualsevol altre professional que decideixi la 

direcció del centre. 



La programació: Pla Individualitzat (PI) 

 Article 12:   El pla de suport individualitzat (PI) 

 1. El pla de suport individualitzat (PI) és un document que 
recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents —
amb la participació de la família i de l'alumne—, sobre la 
planificació de mesures, actuacions i suports per donar 
resposta a situacions singulars de determinats alumnes en 
tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. 

 2. Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a 
l'educació secundària obligatòria el PI s'ha d'elaborar per als casos 
següents: 

 b) Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema 
educatiu a Catalunya. 

 c) Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida però que 
reben suport lingüístic i social per seguir el currículum amb el seu 
grup classe. 

 

DECRET 

150/2017, 

de 17 

d'octubre, 

de 

l'atenció 

educativa 

a 

l'alumnat 

en el marc 

d'un 

sistema 

educatiu 

inclusiu. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799722&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799722&language=ca_ES


La programació: Pla Individualitzat (PI) 

 Qui elabora un PI?  

 L'equip docent ha d'elaborar el PI en el termini màxim de dos mesos 

des del moment en què se'n determini la necessitat. 

 El tutor de l'alumne és el responsable d'elaborar el PI i de fer-ne el 

seguiment, amb la col·laboració de l'equip docent i, si escau, amb 

l'assessorament dels serveis educatius i, o també, de l'orientador del centre 

educatiu i prenent en consideració els informes que aportin altres professionals 

de l'àmbit sanitari i sociosanitari, i ha d'actuar com a principal interlocutor amb 

els pares, mares o tutors legals i l'alumne. 

 Correspon a la direcció dels centres, amb el vistiplau de la CAD, o l'òrgan 

equivalent, aprovar el pla, i vetllar per la coordinació i col·laboració dels 

professionals que hi intervenen, i pel seu compliment. 

 Els pares, mares o tutors legals i l'alumne han d'estar informats del 

procés i han de col·laborar en l'elaboració dels acords del PI i en el 

seguiment d'aquest. 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/pla-de-suport-individualitzat-pi/#bloc2


La programació: Pla Individualitzat (PI) 

Pel que fa a la llengua catalana 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf  

Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjH_oae7-rhAhWCShUIHYt-DP0QFjABegQIBhAC&url=http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf&usg=AOvVaw27_GFtfgZ8y3to2FSwgHJW
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf


La programació: Pla Individualitzat (PI) 

Pel que fa a la llengua catalana 
 

https://blocs.xtec.cat/licvallesoc

cidental/formacio-nous-tutors-

aa-1617/  

https://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/formacio-nous-tutors-aa-1617/
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La programació: Pla Individualitzat (PI) 

 Pel que fa a les altres àrees curriculars. 

 S’han d’incloure dins el PI. 

 
 



AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT 

  Igual que qualsevol alumne. 

  Totes les àrees curriculars. 

  Si té un PI s’avalua en funció dels objectius i 

continguts del PI. 

 Decisió temporal de NO AVALUAR: 



AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT 

En el cas dels alumnes que excepcionalment no cursen una matèria d'acord amb el seu PI, cal 

indicar sense qualificació (SQ). 



Materials i recursos a la WEB 

http://xtec.gencat.cat/ca/p

rojectes/alumnat-origen-

estranger/alumnatnou/inde

x.html  
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Materials i recursos a la WEB 

http://xtec.gencat.c

at/ca/projectes/alu

mnat-origen-

estranger/suport-

linguistic-social/  
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Materials i recursos a la WEB 

Primària 

https://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/seminari-clic-16-17/  
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Materials i recursos a la WEB 

http://ateneu.xtec.c

at/wikiform/wikiexp

ort/cursos/index  

Ateneu és l'espai que recull els 

materials elaborats per a les 

activitats formatives, recursos 

metodològics i documentals, 

eines per treballar a les aules i 

tutorials.  

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/index
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Materials i recursos a la WEB 

http://www.xtec.cat/serveis/se/a8870405/mod

7/m7/recursos.htm  

http://www.auladecatala.com/catala-

inicial/recursos/  
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Materials i recursos  a la WEB 

http://www.edu365.cat/acollida/  

https://sites.google.com/site/materialdauladacollida/home/dos

siers/comencem-dossier-alumnat  

http://recursosnouvinguts.blogspot.com/  

https://sites.google.com/site/atencioaladiversitat/nouvinguts  
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Materials i recursos  a la WEB 

www.caib.es/govern/rest/arxiu/3242400  

http://bibianlenoreclectura.blogspot.com/p/nouvinguts.html  

https://www.symbaloo.com/mix/acollida-nouvinguts  
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Materials i recursos  a la WEB 

https://www.slideshare.net/191268/recursos-en-

xarxa-per-a-lalumnat-nouvingut  

www.lecturafacil.net/media/resources/Dossier_Lectura_Facil_BAIXA.pdf  
https://www.pinterest.es/pin/330662797614026899/?lp=true  
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