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1. Presentació 

Segons la legislació vigent, tots els centres, han de tenir un conjunt d'actuacions sistemàtiques i 

consensuades, que permetin que l'alumnat nouvingut pugui participar plenament de l'àmbit escolar i 

seguir, amb relativa o plena normalitat, el currículum escolar de l’edat. 

A tal efecte cal que disposin d’un pla d'acollida, consensuat i operatiu, que doni pautes sobre el 

procés d'integració de l'alumnat nouvingut a l'aula i al centre a cadascuna dels cicles de l’Educació 

Primària. 

És per això que el CEIP Mestre Lluís Andreu, presenta aquesta revisió del seu pla d’acollida. 

2. Objectius del pla d’acollida 

El present pla d’acollida vol recollir el conjunt de les actuacions que l’escola du a terme  per tal de 

facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora al centre, sense un adequat nivell de llengua 

catalana i /o castellana. 

També es vol sistematitzar i donar publicitat a les actuacions que queden recollides en el present 

document, per tal que sigui el punt de referència per a tot l’equip docent. 

L’objectiu final és aconseguir que l’alumne/a nouvingut a la nostra escola s’integri el més aviat 

possible en el funcionament del centre, i s’adapti als nous companys/es i professors/es. 

3. Objectius específics i eixos fonamentals d’actuació 

-Respecte a les famílies 

Les famílies  són  un col·lectiu que ha de participar en la vida del centre, han de sentir-se membres 
actius de la comunitat escolar i això és així , perquè entenem  que l’educació de l’alumnat és una 
tasca compartida de tots/es. 
 
En aquesta línia plantejam: 
 
- Donar a conèixer a les famílies i a l’alumnat els aspectes bàsics del centre: llengua vehicular del 
centre,  activitats extraescolars, serveis del centre (pla de reutilització, bus escolar, escola 
matinera) , participació de les famílies a l’APIMA.    
-  Donar a conèixer les instal·lacions del centre. 
- Facilitar l’escolarització i assessorar-los per aconseguir beques, ajudes i altra informació que 
pugui ser important per a ells. 
- Contribuir a què les famílies en general i en particular les de l’alumnat nouvingut gaudeixin d’un  
entorn acollidor, tot respectant els principis que regeixen el nostre sistema educatiu i en especial tot 
allò que fa referència a la inclusió de tothom. 

 
-Respecte als alumnes 

L’alumnat és el col·lectiu més nombrós d’un centre educatiu i sovint  el més vulnerable, per tant es 
proposen mesures per tal de facilitar  la seva adaptació al centre. 
 
Aquestes inclouen: 
 
- Atendre les necessitats de l’alumnat en el moment de l’arribada. 
- Assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre. 
- Establir un clima que faciliti la interrelació e integració de l’alumnat amb els seus companys. 
- Aconseguir que l’alumnat conegui el funcionament del centre, i s’hi adapti juntament amb el seu 
grup de referència. 
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- Evitar la tendència a l’autoaïllament que sovint mostra l’ alumnat nouvingut. 

-Respecte al professorat 

El present pla d’acollida busca donar al claustre eines i estratègies  per tal de fer més fàcil i 

operativa  la tasca de tots els implicats en l’acolliment de l’alumnat nouvingut, promovent un treball 

global i d’equip. 

-Respecte a l’organització del centre 

En aquests temps de canvis i arrel de la situació generada, aquest curs 2019-20 pel Covid-19  i 

davant la incertesa de l’escenari educatiu per al proper curs 2020-21, el present pla busca 

optimitzar els recursos humans i materials de la nostra escola per tal de garantir una correcta 

acollida de l’alumnat nouvingut. 

Per aconseguir-ho, entre d’altres mesures, caldrà avaluar i revisar, si s‘escau, el present pla 

d’acollida. 

4. Descripció i funcions del mestre/a   que farà les funcions  d’acollida 

El/s mestre/a/es  d’acollida seran nomenats  per l’Equip Directiu del Centre, amb preferència 

d’entre els mestres de PT de l’Equip de suport (UOEP) i preferentment entre e ls docents amb 

destinació definitiva al centre. Aquest s’encarregaran  de l’aula o espai d’acollida, si així es 

determina. 

En el supòsit de no existir aula o espai  d’acollida, es considerarà mestre/a d’acollida el/la mestre/a 

de PT del cicle que correspongui segons l’edat de l’infant nouvingut. 

En cas d’absència d’aquesta figura  i/o necessitat, el Cicle podrà proposar a l’Equip Directiu del 

Centre el nomenament d’un mestre/a d’acollida alternatiu, en funció de les necessitats 

pedagògiques, i per garantir  l’atenció de l’alumnat. 

Als cursos d’Educació Infantil de 3, 4  i 5 anys, les funcions del mestre d’acollida les farà el tutor/a 

de l’aula ordinària on l’infant sigui adscrit, amb la col·laboració, si cal, del referent de suport adscrit 

a aquest Cicle. 

Tant a Educació Infantil com als  Cicles d’Educació Primària es prioritzarà que  el mestre/a 

d’acollida treballi amb l’infant nouvingut dins l’aula ordinària, respectant aquest tipus de reforç i el 

principi d’inclusivitat tal com està recollit a la normativa vigent i seguint les recomanacions del pla 

de contingència per al curs 2020-21, que com a centre hem de posar en marxa. 

Aquest principi general es podrà revisar quan l’alumne nouvingut estigui matriculat a segon cicle 

d’educació primària, sempre prèvia valoració dels professionals de l’Equip de suport /UOEP i es 

podrà fer fora de l’aula, prioritzant l’atenció en grup reduït a l’atenció individualitzada  en el marc del 

que estigui recollit a l’esmentat Pla de contingència. 

Es recomana un període d’acolliment, entre 1-2 mesos, on es farà  l’avaluació inicial de l’alumnat , 

així com una immersió en llengua catalana per part del mestre/a  d’acollida. En aquest període 

d’acolliment la coordinació entre mestre/a d’acollida i tutor/a ha de ser freqüent i sistemàtica,per tal 

d’avaluar les necessitats de l’infant i ajustar el seu pla de reforç i/o ACS/ACNS. 

Passat aquest període el suport i avaluació  inicial per part del mestre/a d’acollida, el reforç n’ha de 

quedar assegurat i es donarà preferentment dins l’aula  ordinària. Aquest suport es donarà fins que  
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l’alumne hagi adquirit la competència en llengües, reservant una part de l’ horari del professorat de 

PT per garantir un mínim d’hores d’atenció. 

Així mateix, en el repartiment d’hores de suport, dins el cicle, es prioritzarà el reforç oral i escrit en 

català de l’alumnat nouvingut. 

El/la  mestre/a  d’acollida, juntament amb els mestres del cicle on estigui adscrit l’alumne, i amb la 

col·laboració del/la  Cap d’Estudis, elaboraran l’horari de l’alumne/a, on constaran les hores de 

treball individualitzat ( si s’escau), on les fa, amb qui i les estones que romandrà dins el grup classe. 

Posteriorment el mestre d’acollida, el tutor de l’aula on sigui adscrit definitivament l’alumne/a 

programaran reunions per poder reflexionar sobre els progressos que aquest alumne haurà fet, així 

com les dificultats que sorgeixin, i els ajustaments curriculars necessaris per superar-les. 

A aquestes reunions s’hi afegiran, si s’escau, la resta de professors que intervenen en l’atenció a 

l’alumne/a.  

El mestre d’acollida junt amb el tutor/a de l’alumne nouvingut/da dissenyarà l’avaluació inicial i 

l’atenció individualitzada del període d’adaptació i vetllarà per la correcta integració al grup-classe 

on estigui adscrit l’infant. Un cop acabada l’avaluació inicial col·laborarà amb el tutor/a del curs, en 

l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries. 

Hi haurà la màxima coordinació entre el mestre/a d'acollida i la resta de professorat que intervingui 

en l’educació de l’infant nouvingut, especialment amb el/la  tutor/a del grup de referència. Entre 

altres actuacions, fomentarà, entre tot l'alumnat del centre, el coneixement de les diferents cultures, 

del respecte a la diversitat, el diàleg i la convivència, en el marc de les activitats educatives i 

celebracions i vetllarà per la potenciació de la participació de l'alumnat nouvingut en les activitats 

del centre, ordinàries, extraescolars i complementàries. 

5. Orientacions sobre les actuacions a realitzar amb  l’alumnat nouvingut 

5. 1 Primer contacte amb la família 

Què Quan Qui Com 

Entrevista 

amb la 

família 

Quan arriba per 

primer cop al centre, 

després de la 

notificació de l’Oficina 

d’Escolarització en el 

moment de  

formalitzar la matrícula. 

Un, o més, 

membres de 

l’Equip 

Directiu. 

Preferentment 

la Secretària del 

Centre 

S’utilitzarà el document creat a tal 

efecte.  

Obtenir tota la informació possible i el 

major nombre de dades, sense 

oblidar les referides a: 

Escolarització anterior 

 Situació econòmica i laboral 

Llengua familiar 

 Altres  
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Informar sobre 

-Llengua vehicular del centre, aspectes curriculars del centre (projectes que es duen a terme, 

ensenyament de les llengües, etc), serveis del centre (bus escolar, escola matinera, pla 

reutilització), horaris del centre (entrades i sortides, horari d’atenció a famílies) i mostrar el centre 

mitjançant una visita guiada. 

-Presentar l’infant al mestre/a d’acollida, tutor/a  i/o grup de referència i resta d’equip docent de 

l’alumne. 

-Passar la informació recollida al mestre/a d’acollida i al tutor/a, que en faran una Entrevista 

(segons model de l’annex) junt amb la col·laboració dels serveis d’orientació del Centre. 

Observacions 

Sol·licitarà un servei de traducció, si cal ajornant l’entrevista inicial, en el cas que la comunicació 

amb la família sigui impossible pel desconeixement de la llengua. 

Haurà de ser molt clara en les seves informacions. Les famílies respondran millor a les nostres 

demandes si els hem sabut comunicar de manera entenedora qui som, què fem i què n’esperem. 

Tindrà present informar-los sobre els ajuts oficials que poden demanar, com ara beques, serveis 

socials i altres. Per tant és necessari que tingui un coneixement bàsic de com i on gestionar aquest 

ajuts. Per donar aquesta informació es pot comptar amb la figura del/la PTSC de la zona, o bé 

incloure la mateixa en el tríptic informatiu del Centre. 

En cas de manca de documentació es poden considerar vàlids i acceptar  documents alternatius o 

informes elaborats pels serveis socials oficials. 

S’ha d’assegurar el màxim intercanvi de dades i informació (preferentment, per escrit.). Les dades 

obtingudes tindran caràcter confidencial i s’arxivaran a l’expedient personal de l’alumne/a. 

És molt important que en aquesta primera entrevista se’ls mostri l’escola i les seves instal·lacions, 

sent molt recomanable que l’alumne/a hi sigui present. 

Si hi ha diverses famílies nouvingudes, es pot plantejar una reunió informativa per tot el grup, però 

només i en el supòsit que les necessitats d’informació són semblants i parlen la mateixa llengua. 

 

5. 2 Establir la persona de referència 

Què Quan Qui Com 

Establir la persona 

de referència 

Abans de la incorporació 

al centre 

El mestre d’acollida serà, 

en principi, la persona de 

referència, conjuntament 

amb  el tutor/a del grup- 

classe. 

Es recomana però,  que 

sempre  sigui  la persona 

que tindrà més relació 

amb l’infant durant els 

primers dies. 
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5.3 Adscripció al curs i  grup 

Què Quan Qui Com 

Adscriure 

l’alumne/a a un 

curs i un grup. 

El mateix dia de la 

incorporació al 

centre. 

Abans de l’avaluació 

Inicial. 

 

Secretària, 

amb el suport 

del Cicle 

En primer moment  l’alumne es matricula en 

el curs que li correspon per any de 

naixement.  

Així i tot,  en casos excepcionals l’alumne es 

pot matricular en un nivell anterior del que li 

correspon per edat segons els següents 

criteris: 

 Alumnes que no han estat mai 

escolaritzats. 

 Alumnes que no  coneixen el nostre 

sistema alfabètic. 

  Alumnes  amb un desnivell de coneixents 

de + 2 anys i  que amb molta dificultat  

podrà seguir les classes.  

Aquest canvi de matrícula s’ha de 

realitzar com a molt el dia després de la 

incorporació de l’alumne, avisant a 

escolarització. 

El mestre d’acollida s’encarrega de fer 

l’avaluació.  

En relació a l’assignació de grup: 

 Grup amb menys alumnes. 

 Ordre A – B  

 Altres factors com conflictivitat de 

l’aula, nombre de NESE. 

La secretària s’encarrega d’avisar al tutor/a 

on es matricula d’alumne i resta d’equip 

docent implicat. 
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5.4  Avaluació Inicial 

Què Quan Qui Com 

Avaluar l’alumne/a i 

les seves 

competències. 

El mateix dia de 

la incorporació al 

centre. 

El mestre d’acollida 

serà, en principi, la 

persona de referència 

per a l’avaluació inicial, 

amb la col·laboració, si 

cal, del tutor/a del 

grup-classe on 

s’adscriurà, els 

especialistes del cicle i 

l’Equip de suport 

(UOEP). 

En el seu defecte, ho 

serà el tutor/a del grup-

classe on s’adscriurà 

provisionalment. 

Mitjançant els models de prova 

d’avaluació inicial . 

Cal obtenir el màxim de dades 

possibles de l'alumne pel que fa al 

seu nivell de llengua i 

matemàtiques, nivell de 

procediments bàsics, estil 

d'aprenentatge, nivell d'altres àrees i 

coneixement d'altres llengües. 

Un cop acabada l’avaluació, el 

mestre/a d’acollida informarà a 

l’Equip Directiu, al cicle i al tutor/a 

del grup classe on quedarà 

s’adscrit/a. 

 

Observacions 

L’avaluació inicial es imprescindible per adscriure l’infant a un grup-classe de manera definitiva. 

Cal, com a mínim avaluar les matèries instrumentals, el seu nivell de llengua nativa oral i escrita, 

les matemàtiques i la llengua estrangera, per poder planificar el seu itinerari escolar. 

Es important recordar  que el desconeixement de la llengua, no significa que no tingui coneixement 

d'altres àrees.  

Cal contemplar les diferències dels sistemes educatius, com ara diferents maneres de calcular, 

dibuix poc treballat, desconeixement de puzzles, etc. 

En principi, sempre s’ha de considerar com a criteri prioritari l’edat. També cal valorar els 

aprenentatges previs, el coneixement de la llengua catalana i el seu desenvolupament evolutiu. 

S’ha de tenir en compte triar un grup que faciliti la socialització, la relació i l’adquisició de dels 

hàbits  i rutines escolars. 

Si el desfasament d’aprenentatge i maduració és significatiu, es recomana  l’adscripció a un nivell 

per sota de la seva edat. 
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5.5 Traspàs d’ Informació 

Què Quan Qui Com 

Traspassar la 

informació  

recollida tutor/a del 

grup classe 

Al llarg del procés 

d’acolliment i 

avaluació inicial  

El/la  mestre/a 

d’acollida i l’Equip 

Directiu. 

Es traspassa la informació recollida en les 

entrevistes i l’avaluació inicial, així com 

l’elaborada pel mestre/a d’acollida i 

l’expedient de l’alumne/a en una reunió 

on intervindran: un membre de l’Equip 

Directiu, el tutor/a del grup-classe, l’equip 

docent,  el mestre/a d’acollida i, si s’escau 

els serveis d’orientació. 

En la reunió, fent servir aquestes 

informacions, es valoraran: 

-Els trets culturals que poden incidir en el 

procés d'adaptació i d'aprenentatge. 

-La situació familiar 

-El  nivell  de coneixements 

-Els hàbits escolars i l’estil d'aprenentatge 

-Les expectatives futures. 

 

Observacions 

S’ha de facilitar tota la informació de què es disposi als professionals que hagin d’atendre 

l’alumne/a nouvingut i, també a tots aquells/es que hi han de conviure. 

Al cicle per tal d’establir actuacions comunes per part de tots els mestres i la resta dels membres 

de la comunitat educativa que puguin tenir contacte amb l’alumne/a nouvingut cal programar un 

nombre suficient de reunions de coordinacions. 

5.6 Entrada a l’aula i coneixement del grup-classe de referència 

Què Quan Qui Com 

Preparar l’alumnat 

del grup-classe per 

rebre el nou 

company/a 

Si pot ser abans 

de la incorporació 

de l’alumne/a. 

Si no s’ha pogut 

fer amb 

anterioritat el 

primer dia de 

classe que 

l’alumne/a 

s’incorpora 

El tutor/a del 

grup-classe, amb 

la col·laboració, si 

cal, del mestre/a 

d’acollida i l’Equip 

Directiu. 

Informar als alumnes de la incorporació 

d'un nou company/a.  

Explicar els  trets culturals més 

significatius del país d’orígen. 

Sensibilitzar-los sobre com es pot sentir i 

com el podem ajudar. 

Demanar-los la seva col·laboració per tal 

de facilitar l’acollida de l’alumne/a 
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nouvingut/da  

Fer-los present el seu desconeixement de 

la nostra llengua i cultura, de les normes 

del centre, etc 

Explicar-los que ha hagut de deixar el seu 

país, família, amics,... i el desgast 

emocional que això comporta. 

 

Observacions 

Sempre s’anticiparà l’entrada de l’alumne/a nouvingut/da als companys, fomentant actituds 

d’interès per conèixer aspectes del seu país i de la seva cultura mitjançant activitats que els ajudin 

a valorar-la. 

Es recomana que  l’aula incorpori un rètols, fotografies, murals amb molta imatge... etc, sobre 

rutines escolars i aprenentatges bàsics. Es recomana l’ús de les imatges i els pictogrames per 

facilitar-ne l’enteniment. En aquesta línia es proposa avançar en el projecte de pictografiar el 

Centre. 

També es podran organitzar activitats senzilles de dinàmica de grups i jocs que permetin incorporar 

des del primer moment les estructures comunicatives de presentació de l’alumne/a nouvingut/da. 

Es procurarà incloure en les activitats d’aprenentatge algunes en les quals el nou alumne/a pugui 

participar. El tutor/a plantejarà i potenciarà les estratègies que comportin la col·laboració entre els 

alumnes. 

Es recomana que un alumne/a (company tutor/a), o un grup, sigui el referent per al nouvingut/da 

davant de qualsevol dificultat quotidiana, ajudant-lo en les activitats concretes d’aprenentatge, i si 

pot ser, fins i tot, fora de l’aula, a les hores de pati, sortides, activitats extraescolars, etc 
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5.7 Disseny de l'itinerari  i activitats curriculars 

Què Quan Qui Com 

Dissenyar el 

Currículum de 

l’alumnat 

nouvingut 

El  1r mes a partir 

de la seva 

incorporació al 

Centre i 

posteriorment  a 

l’avaluació inicial 

per part de la 

mestra PT i/o 

mestra d’acollida. 

El tutor/a del grup-

classe, amb la 

col·laboració, si cal, del 

mestre/a PT i /o 

mestre/a d’acollida, 

dels especialistes, de 

l’UOEP, els 

professionals 

d’orientació educativa i 

l’equip directiu del 

Centre. 

Certs aspectes,com 

establir les persones 

encarregades de reforç 

i els seus horaris, per 

la seva complexitat 

podran ser tractades 

en una reunió de cicle 

o, si calguès, de 

Claustre. 

Establir les àrees que cal treballar i com 

caldrà fer-ho (Adaptacions) 

Els coneixement de català , castellà i 

llengua estrangera que cal assolir 

(mínims).. 

Establir el tipus i intensitat de reforç que 

necessita. 

Establir els mínims de llenguatge oral i de 

lecto-escriptura. 

Concretar les metodologies que poden 

afavorir els seus aprenentatges. 

Potenciar el treball cooperatiu, treball per 

parelles o amb els companys/es tutors/es, 

sempre i quan la situació generada pel 

Covid-19 permeti  aquests tipus de 

metodologies afavoridores de 

l’aprenentatge i en funció de les 

instruccions de Centres per al curs 2020-

21. 

Fer les explicacions d'aula més visuals i 

no només orals, i potenciar el treball  

manipulatiu. 

Programar els objectius mínims a assolir 

de totes les àrees. 

Elaborar o cercar els materials adaptats a 

les necessitats de l'alumnat 

Establir les reunions de seguiment  i 

establir què i com avaluarem (graella 

avaluació de les adaptacions realitzades) 

 

Observacions 

S’ha de recordar que la llengua vehicular del centre és el català i per tant ens hem de dirigir a 

l’alumne en català en tot moment, encara que vengui de països castellanoparlants. 

Els companys/es han de col·laborar amb l’alumnat nouvingut/da i ajudar-lo/a a entendre les 

tasques escolars ( company tutor, treball per parelles, cooperatiu, etc). 
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S’ha de facilitar la seva participació en totes les activitats de l’aula, quan més aviat millor,prioritzant 

aquelles  on es treballi la llengua oral i que impliquin comunicació. 

És molt important que cada professional que intervingui per primera vegada amb l’alumne sigui 

presentat pel tutor/a. 

És important que des del primer moment l’alumne/a nou s’atengui a les pautes, normes de 

convivència del centre. 

S’han de planificar activitats per a donar a conèixer la seva cultura al grup classe, com ara escriure 

el nom dels companys en la seva llengua, llegir un text i comparar les diferències, fer jocs, aprendre 

música, penjar fotografies de diferents països i salutacions i textos en diferents llengües. 

Cal assegurar-nos que quan parlem ens escolta, parlar-li directament; encara que no ens entengui. 

S’ha de parlar a poc a poc, amb frases curtes i estructures correctes. S’ha de repetir, si cal, una 

explicació. 

Cal reforçar la informació bàsica amb codis verbals, gestuals i d’imatges i afavorir totes aquelles 

activitats que suposin  immersió lingüística, com ara veure vídeos, escoltar cançons i aprofitar les 

eines TIC. 

S’ha d’aprofitar els espais i temps de pati i/o lleure  per a practicar l’ús de la llengua en situacions 

de joc, reforçant  el mínim intent de comunicació i de fer-se entendre, evitant caure en un procés de 

correcció que pot limitar a l’alumne/a les ganes d’expressar-se. 

S’ha li ha de donar temps per a interioritzar la nova llengua. No és recomanable forçar aquesta 

interiorització. 

Es recomana que en el seguiment de l’alumnat nouvingut hi estigui especialment implicat l’UOEP i 

el seu referent de suport, tant alhora de planificar els aprenentatges i les adaptacions curriculars 

necessàries com d’aportar i adaptar materials.. 

6.  Avaluació del pla d’acollida  
 

És fonamental  que aquestes actuacions recollides als punts anteriors  s'avaluïn per tal d’establir 
mecanismes de  millora continua del  Pla i fer-ne el seguiment.  
Aquest avaluació de seguiment del Pla  és  responsabilitat tot el Claustre i s’ha d’impulsar des  de 
l’Equip directiu, amb la col·laboració de l’Equip de suport (UOEP) i els serveis d’orientació del 
Centre. El proper curs 2020-21 es desenvoluparà un instrument de recollida de dades i avaluació 
del mateix mitjançant l’eina de creació de qüestionaris Google Forms. Aquesta plataforma permetrà 
una revisió ràpida i compartida de  tots i cadascun dels apartats exposats anteriorment. 
 
Aquesta avaluació i les modificacions del Pla proposades arrel de la mateixa es faran el 3r trimestre 
del curs  i amb la participació de tots els implicats: tutor/es, especialistes, equip de suport (UOEP), 
professionals d’ orientació i equip directiu. 
 
Igualment es proposa fer una avaluació del mateix Pla per part de les  famílies i l’alumnat implicat, 
utilitzant el mateix sistema que per a la avaluació per part del claustre. En aquells casos on no sigui 
possible el Centre facilitarà a les famílies un qüestionari en paper que en farà la mateixa funció.   
L'objectiu serà recollir les propostes de millora per a la revisió del Pla d’acollida. 
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7. Creació de recursos  i  materials en xarxa compartida 

Què Quan Qui Com 

Crear un fons de 

material  en xarxa 

(drive) per atendre 

la diversitat amb 

recursos específics 

per  l’alumnat 

nouvingut 

De forma 

permanent  i amb 

revisions anuals i 

actualitzacions 

dels materials 

produïts 

El mestre/a de PT i/o 

d’acollida amb la 

col·laboració dels 

tutors/es, 

especialistes, l’OUEP 

(Equip de suport, el 

coordinador TIC  i si 

s’escau l’Equip 

directiu. 

Tot tipus de materials i adaptacions 

per facilitar l’atenció a la diversitat i en 

particular l’atenció a l’alumnat 

nouvingut. 

Creació de recursos amb suport 

visual per facilitar l’aprenentatge i 

l’adquisició de competències per vies 

complementaries a la oralitat i el 

llenguatge. 

Llibres, vídeos, recursos i material 

TIC referent a les àrees instrumentals, 

la  lecto-escriptura, l’expressió oral i 

d’altres continguts contemplats al 

currículum  

Llistats,reculls i webs d’interès. 

 

 

 

 

Observacions 

S’ha de procurar tenir prou materials amb suport informàtic i accès al  mateixos. 

Molt d’aquest material pot ser utilitzat en altres circumstàncies per a l’atenció a la diversitat del 

conjunt d’alumnat del centre, i per això s’aconsella centralitzar-lo físicament  a l’aula de PT de 

l’escola i a un espai compartit dins la xarxa del Centre i/o Drive. Aquest espai estarà sota la 

supervisió del coordinador TIC i el coordinador/a de l’UOEP (Equip de suport) 
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ANNEX 1 

QÜESTIONARI  D’ACOLLIDA PER ALUMNAT NOUVINGUT DOCUMENTACIÓ  

 Si No 

Full de matricula   

Certificat d’estudis o expedient acadèmic   

Fotocòpia del llibre de família o equivalent   

DNI, NIE, Passaport o equivalent   

Cartilla de la seguretat social o equivalent   

Certificat mèdic   

Altres   

   

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom:  

Cognoms:  

Data Naixement : 

Lloc de naixement:       Lloc de procedència: 

Adreça:        Telèfon: 

 

DADES FAMILIARS 

Pare / Mare 

Nom i cognoms : 

Data Naixement :      Nacionalitat : 

Adreça: 

Circumstàncies familiars:  

 

DADES ACADÈMIQUES 

Anys d’escolarització: 

Domini d’altres idiomes: 
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DADES MÈDIQUES 

Malalties d’interés patides: 

Necessita atencions especials?      Quines? 

Pren medicaments?        Quins? 

És al·lèrgic/a?        A què? 

Té problemes visuals, auditius, respiratoris, etc? 

Altres         Vacunes  

Usa alguna pròtesi?        Quines? 

PERSONA DE CONTACTE 

Amb qui és fàcil comunicar-se?  

Nom i cognoms: 

Adreça:         Telèfon:  

Tipus de relació amb l’alumne. 
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ENTREVISTA FAMILIAR 

 

Data: Sol·licitada per: 

 

 

Assistents: 

 

DADES DE L’ALUMNE/A: 

Nom:  Llinatges:   

Data de naixement:  Lloc:   

Domicili  Telèfon   

Centre   Curs   Tutor/a   

 

DADES SOCIOFAMILIARS: 

Composició familiar i altres persones que viuen a casa: 

 

 

 

 

 

 

Pare: Professió  Estudis   

Situació  laboral: actiu, en atur,  Llengua   

Mare: Professió  Estudis   

Situació  laboral: actiu, en atur,  Llengua   
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Relació entre els membres de la família: 

Persona/es amb les que l'alumne roman més temps? 

Rutines establertes a casa 

Autonomia:  

Hàbits:          Responsabilitats: 

Activitats a casa i fora de l'entorn escolar i familiar? 

Relació amb altres nens/es de la seva edat? 

Conductes negatives i positives a casa: 

Com reaccioneu davant aquestes conductes? 

A què atribuïu les actituds negatives? 

Com creieu que podria millorar l'actitud del vostre fill? 

Quins canvis podríeu introduir en la vostra organització familiar?  

ANTECEDENTS FAMILIARS:  

- Genètics o hereditaris, deficiències sensorials, tr. mentals, tr. metabòlics, infeccions, alcoholisme, 

toxicomanies,  

 

Trast

orns actuals de salut (mental i emocional)  

ANTECEDENTS PERSONALS: 

 

 

Resposta familiar i social 
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HÀBITS 

Son:  

Durada: poc / normal / excessiva Intensitat: lleugera / profunda / interrompuda 

Símptomes: rituals / estereotipes / pors / malsons / terrors / verbalitzacions /  

Resposta familiar  

Control d’esfínters:  

Encopresi des de:   Enuresi des de:  

Resposta familiar:   

Altres:  

Menjar:  

Vestir-se i despullar-se:   

Ordre de juguetes i roba:  

Col·laboració a casa:   

Desplaçaments (sol?):   

ANTECEDENTS PATOLÒGICS PERSONALS: 

Malaltia Edat Complicacions 

   

   

 

ANTECEDENTS D’ESCOLARITZACIÓ: 

ESCOLETA:   Edat  Reacció    

ESCOLA:  Centres anteriors    

  Cursos repetits   

  Dificultats (rendiment, relacions)   

  Intervencions de l’escola    
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COMPORTAMENT:  

ES: hiperactiu, passiu, irritable, impulsiu, agressiu, dòcil, caparrut, sensible, afectuós, amistós, solitari, alegre, 

trist, dominant, reflexiu, criticador, rebel, molest,  

CONDUCTES PSICOPATOLÒGIQUES: fòbies, agressivitat, rabietes, autopunició, deambulació i manipulació 

excessiva, mentides, cleptomania, tics, onicofàgia,  

JOCS:  

Juga sol / en grup Comparteix les joguines   

QUÈ FA L’HORABAIXA? 

 

 

Quantes hores mira la televisió / video consola   

Activitats extraescolars:   

escola  

barri  

EL QUE MÉS LI AGRADA FER 

 

 

EL QUE MENYS LI AGRADA FER 

 

 

INTERESSOS I HABILITATS 

Resposta social i familiar 
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SOCIALITZACIÓ: 

Interrelacions matrimonials i ambient familiar   

Relació amb el pare   

Relació amb la mare   

Relació amb els germans 

Relació amb els amics (són majors o més petits) 

Relació amb els professors    

Apreciació socio-afectiva global   

ACTITUD I COMENTARIS DELS PARES I DEL SUBJECTE: 

 

 

IMPRESSIÓ DE L’ENTREVISTA: 

 


