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Introducció 

Acollir significa rebre, admetre a casa, en la nostra companyia. En resum, 

acceptar a l’altre, conviure i compartir. Des d’aquest punt de vista rebre un nou 

membre a la nostra comunitat significa donar-li cabuda, tant dins el nostre 

espai, l’escola, com en la nostra companyia (companys, mestres, famílies, 

personal no docent ...). 

Alhora acollir significa acceptar aquest nou membre  en la seva totalitat, amb el 

que tenim en comú i el que ens diferència. Significa “incloure’l”. 

Vivim un moment complex i nocions com “pertinença”, “respecte”, 

“convivència”, “vinculació” tenen més rellevància que mai en un marc tan 

divers. 

En el procés d’acollida hi ha una dimensió més tècnica de les actuacions a 

realitzar i una dimensió de tipus relacional. El temps dedicat a l’acollida dels 

membres nous no és un temps perdut, ben al contrari, és una inversió de futur. 

Amb aquest document pretenem un seguit d’objectius que abasten a qualsevol 

persona que arribi al nostre centre i alhora impliquen un canvi tant d’aptitud i 

mirada com d’organització i estratègies. 

Acollida a les famílies. 

Les relacions entre la família i l’escola només poden ser constructives si hi ha 

respecte mutu i confiança. És bàsic fer una bona acollida a les famílies i 

l’estructurarem en base a tres paràmetres: 

 Entorn 

 Centre 

 Aula 
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 Accions a nivell d’entorn ordinàries 

Carta 

L’ajuntament de Santa Maria de Palautordera, en coordinació amb els centres 

educatius del municipi, adreça una carta de l’alcalde a totes les famílies que 

tenen infants en edat d’iniciar el segon cicle d’Educació Infantil. 

Així mateix se’ls convida a participar d’unes jornades educatives del municipi, on 

tots els centres educatius de la localitat col·laboren per tal de mostrar l’oferta 

educativa del poble.  

Jornades educatives 

En aquestes jornades educatives cada centre hi participa amb un membre de 

cada sector de la comunitat educativa (pare/mare, mestra i AMPA). Cada centre 

disposa d’un espai on les famílies poden adreçar-se i preguntar dubtes i 

inquietuds sobre el procés de preinscripció, del projecte educatiu de centre, de 

l’oferta educativa... 

Aquestes jornades es valoren anualment i es proposen els canvis oportuns per a 

millorar-les. 

Reunions a la llar d’infants municipal 

Previ al procés de preinscripció, es porta a terme una reunió a la llar d’infants 

municipal on hi participen conjuntament l’equip docent de l’alumnat de P2 i un 

membre de l’equip docent de parvulari de cadascuna de les escoles del 

municipi. L’objectiu d’aquestes reunions és poder compartir amb les famílies 

com es fa el procés d’acollida i adaptació dels nens, resolent els dubtes que hi 

pugui haver i donant-los tranquil·litat i confiança envers la nova etapa educativa 

que començaran. Les intervencions per donar contingut a la reunió, en cap cas 

es fan a nivell d’escola sinó que es fan a nivell d’etapa educativa.  
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Aquestes accions tenen una segona intenció que és la de promoure que 

l’alumnat que resideix en el municipi s’escolaritzi en les escoles d’aquest i no en 

les dels pobles veïns. 

Accions a nivell d’entorn extraordinàries 

L’Ajuntament es responsabilitzarà d’informar a les famílies nouvingudes dels 

centres educatius del municipi quan aquestes arriben fora dels períodes de 

preinscripció ordinaris, alhora que informarà d’aquestes possibles 

incorporacions a les direccions.  

Així mateix, per evitar retard en l’escolarització dels infants, en cas de detectar-

se alumnat en edat escolarització obligatòria en el moment de 

l’empadronament, la regidoria vetllarà per verificar que s’està gestionant la 

matriculació de l’infant. 

Accions a nivell de centre 

Jornada de portes obertes 

Uns dies abans d’iniciar-se el procés de preinscripció l’escola obre les portes a 

les famílies. Ho fem en dos moments:  

 Un dissabte al matí, on es mostren les instal·lacions, el funcionament, 

l’organització del centre... 

 Una tarda en horari lectiu on, a més, es podrà veure in situ l’activitat 

escolar. 

Aquestes jornades tenen la finalitat de donar a conèixer el Projecte Educatiu del 

Centre, els seus trets característics, quines metodologies d’aprenentatge i 

socialització s’utilitzen, quins programes educatius impulsa, en quins projectes 

comunitaris participa, amb quins recursos humans i tècnics compta, quins 

serveis i activitats complementàries ofereix, de quines instal·lacions i 

equipaments disposa, com funciona l’AFA i el Consell Escolar, quins centres té 
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adscrits per la continuïtat dels estudis en finalitzar l’etapa de Primària..., amb la 

intenció de facilitar-los l’elecció de centre. 

Suport de la direcció del centre en el procés de preinscripció 

En el procés telemàtic de preinscripció, si s’escau, les famílies seran ateses per 

la direcció del centre per donar les orientacions pertinents de cara a la 

formalització d’aquest procés. 

Reunió de matriculació 

Una vegada finalitzat el procés de matriculació es convoca a les famílies a una 

reunió amb la direcció, la coordinadora de l’etapa i l’AFA, on s’aprofundeix en 

aspectes organitzatius, pedagògics, curriculars ... amb l’objectiu de tenir un 

coneixement més concret dels trets d’identitat del centre i alhora respondre als 

dubtes que se’ls hi plantegin. 

Reunió SAP 

Una vegada formalitzada la matriculació el servei d’Atenció i Prevenció 

Municipal (SAP) integrat per una psicòloga i una logopeda, convoquen de 

manera individual a les famílies amb l’objectiu d’obtenir informació de l’alumne 

i de l’entorn familiar. Aquesta informació serà compartida amb les tutores i serà 

un dels referents a l’hora de confeccionar els agrupaments en el cas d’haver-hi 

dos nivells. 

Reunió EAP (si s’escau) 

Una vegada realitzada l’entrevista amb direcció i  amb el SAP, en cas de ser un 

alumne NESE es procedirà a efectuar una reunió amb l’EAP per tal de fer una 

avaluació de les necessitats educatives. 
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Reunió per comunitats 

Al setembre, abans d’iniciar el curs escolar, es fa una reunió amb totes les 

famílies amb l’objectiu de presentar l’equip docent i exposar l’organització i els 

objectius generals de curs, així com donar resposta a les inquietuds i 

necessitats. 

Prèviament a la reunió es comparteix el guió amb les famílies per tal 

d’incorporar a aquest, aquells punts que siguin d’interès propi del sector pares i 

mares. 

Acollida AFA 

La funció de l’AFA és facilitar la participació de les famílies en el Projecte 

educatiu de centre i de les diferents actuacions que s’hi desenvolupin (serveis 

de menjador, acollida matinal, activitats extraescolars...), tot vetllant per la 

integració de les noves famílies que s’han incorporat a la comunitat escolar. 

(Festa de Benvinguda) 

Accions a nivell d’aula 

Tutoria noves incorporacions 

Prèvia incorporació d’un alumne/a a un grup classe, a excepció de P3, es farà 

una tutoria amb la família i l’infant amb l’objectiu de facilitar l’adaptació 

d’aquest en la seva incorporació al centre, fent incidència en conèixer els espais 

i la mestra. 

Reunions d’inici de curs de nivell 

Durant el mes d’octubre es realitzarà una reunió per nivell on s’especificaran els 

objectius del nivell, les sortides, les dinàmiques pròpies... on famílies i tutors 

podran compartir aspectes més concrets del nivell, casuístiques... 
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Reunions d’acció tutorial 

El centre, en la finalització del primer i tercer trimestres (gener i juny), realitza 

una acció tutorial individual amb les famílies, amb l’objectiu de compartir el 

procés maduratiu i d’aprenentatge dels infants. Més enllà d’aquestes accions 

tutorials, cada mestre té una franja horària setmanal d’acció tutorial amb les 

famílies que pot ser sol·licitada per ambdues parts. El contingut de totes elles 

queda registrat en la carpeta virtual del grup classe, així hi ha un historial de les 

accions tutorials efectuades. 

Durant les primeres setmanes de l’adaptació de l’alumnat nouvingut l’acció 

tutorial amb les famílies s’intensificarà amb l’objectiu de compartir i alhora fer 

partícip a la família d’aquest procés. 

Acollida al professorat 

En aquest escenari d’acollida del professorat assistim a una situació que posa en 

joc un entramat d’expectatives recíproques: la persona nouvinguda arriba a 

l’escola amb un conjunt d’expectatives pel que fa a la manera com s’hi trobarà, 

quina feina farà ... i, simultàniament, els professionals del centre també es 

formen les seves expectatives sobre la manera com s’adaptarà, el treball que hi 

farà... Per aquest motiu és imprescindible que la comunicació entre ambdues 

parts sigui oberta i transparent, en l’establiment de la qual, l’equip directiu hi té 

una responsabilitat singular. 

Els objectius que orienten el procés d’acollida del nou professorat es poden 

agrupar en tres àmbits: 

 Ajut a la persona nouvinguda 

 Garantir el funcionament organitzatiu 

 Introduir la línia d’escola 
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Hem de distingir dos moments d’acollida: 

 A l’inici de curs  

 Durant el curs (substitucions de curta durada) 

Acollida inici de curs 

Dies abans o el mateix dia d’inici de curs, la direcció del centre s’entrevista amb 

el professorat nouvingut amb l’objectiu de donar-li la benvinguda, conèixer la 

seva trajectòria professional, les seves inquietuds, preferències, formació..., tot 

complimentant un full de dades. 

Alhora, la direcció l’informa de la tasca que desenvoluparà en el centre, la línia 

pedagògica/metodològica d’aquest (PEC), els trets d’identitat, tipologia de 

centre... així mateix li facilitarà tots els documents organitzatius i curriculars 

pertinents, que li permetin conèixer la realitat de l’escola. 

Posteriorment es procedirà a la presentació al Claustre i a l’assignació d’un 

tutor/a que preferentment serà el paral·lel, el company d’especialitat o el 

coordinador de cicle, en el cas que aquests no coneguin suficientment la 

dinàmica del centre.  

Aquest tutor tindrà la funció de facilitar al professorat nouvingut: 

 Informació sobre els aspectes principals de la tutoria, els trets essencials 

del procediment d'avaluació i els criteris i descriptors que la regeixen. 

 Informació sobre l'organització i el funcionament del centre i els seus 

òrgans de govern i de participació, sobre la coordinació didàctica 

establerta pel centre i el projecte educatiu. 

 Suport i estratègies per desenvolupar la tasca professional amb plena 

satisfacció. 

 Inserció professional i integració en la comunitat educativa. 
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 Assessorament respecte de la planificació i la programació de les tasques 

docents i tutorials, de la implementació de la programació didàctica, de 

l'adequació a les característiques de l'alumnat del centre i de l'avaluació 

de l'alumnat. 

 Models, si s'escau, de gestió de l'aula, de treball en grup, de resolució de 

conflictes, de tutoria individual o de grup, de relació amb les famílies ... 

Acollida durant el curs (substitucions de curta durada)  

En el moment de la incorporació la direcció del centre s’entrevista amb el 

professorat nouvingut amb l’objectiu de donar-li la benvinguda, conèixer la seva 

trajectòria professional, les seves inquietuds, formació..., tot complimentant un 

full de dades. 

Alhora, la direcció l’informa de la tasca que desenvoluparà en el centre i 

convidarà a l’interessat a que consulti la web del centre on hi ha els documents 

referents (PEC, NOFC, Carta de Compromís...) 

Posteriorment es procedirà a la presentació a l’equip de Cicle i en especial al 

paral·lel/a que serà qui assumirà les tasques de tutor/a durant la seva estada al 

centre. 

Acollida alumnat 

El procés d’acollida comprèn el conjunt de mesures i actuacions que el centre 

educatiu posa en funcionament, d’acord amb l’ensenyament i l’edat dels 

alumnes, per acompanyar aquests en el procés d’incorporació al centre 

educatiu. 

L’acollida dels alumnes té diversos objectius:  

 Transmetre confiança mútua i seguretat. 

 Promoure mecanismes de comunicació i suport. 
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 Donar i rebre informació que ajudi els alumnes a situar-se en el moment 

en què es troben i en les possibilitats que se’ls ofereix en endavant.  

Les mesures i actuacions derivades d’aquests objectius fomenten la creació del 

vincle, la interacció i la implicació de l’alumne amb l’aprenentatge, amb el 

centre i amb l’entorn. 

Acció tutorial 

Entenem la tutoria com un aspecte bàsic de la tasca educativa; una tasca 

d’ajuda, sistemàtica i contínua, que té com a objectiu acompanyar i orientar els 

processos d’aprenentatge de l’alumnat en tots els àmbits del seu 

desenvolupament. 

Aquesta tasca tutorial s’abordarà en tres àmbits:  

 Tutoria grupal. 

 Tutoria individual. 

 Coordinació de l’acció docent. 

Tutoria grupal 

Per començar l’acollida, la tutora ha de pensar com farà la presentació de 

l’alumne/a i també ha de tenir pensades algunes activitats perquè hi hagi un 

caliu inicial on l’infant pugui conèixer els seus companys i companyes de classe. 

Per exemple, podem proposar-li que desenvolupi un càrrec senzill, com ara 

passar llista...  

Així mateix se li assignarà un company o companya que li faci de guia durant els 

primers dies amb la finalitat d’assessorar-lo i d’introduir-lo en la dinàmica 

escolar. 
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Tutoria individual 

En paral·lel es portaran a terme sessions dedicades a parlar personalment amb 

l’infant per detectar i conèixer millor les seves necessitats i ajudar-lo a integrar-

se en la comunitat escolar. 

Coordinació de l’acció docent 

La funció tutorial l’hem de practicar basant-nos en criteris de responsabilitat 

compartida amb la resta de l’equip docent i amb tota la comunitat educativa.  

Tanmateix, la funció tutorial no recau en exclusiva en la figura del professorat 

tutor sinó que es tracta d’una funció plenament col·legiada de tot l’equip 

docent, és a dir, del conjunt complert dels professors que exerceixen docència 

en un determinat grup classe. 

No es tracta que el conjunt de professors de cada matèria s’oblidi del currículum 

disciplinar d’aquesta matèria, i passi a fer activitats pròpies de les hores de 

tutoria (coneixença d’un mateix, dinàmiques de grup, tècniques d’estudi, 

informació sobre recursos professionals i acadèmics de la zona, coneixença dels 

interessos i aptituds professionals ...), sinó que hi hagi una coresponsabilitat i 

una manera de fer compartida. 

Aquesta responsabilitat compartida amb l’equip docent també s’ha de fer 

extensiva a la família, per acompanyar l’infant en aquest procés i aconseguir la 

seva complicitat. 

Acollida estudiants en pràctiques 

La direcció del centre abans de l’inici de la fase de pràctiques s’entrevistarà amb 

l’estudiant amb l’objectiu de: 

 Exposar els trets que ens defineixen com a centre 
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  Facilitar la documentació de funcionament del centre 

  Definir les condicions en les que desplegarà la seva activitat. 

 El  referent administratiu en el cas dels alumnes universitaris serà la cap 

d’estudis que assumeix el càrrec de coordinadora de mestres de centres 

formadors, essent la seva funció: 

 Avaluar conjuntament amb els mentors (tutors) les competències 

docents que els estudiants han desenvolupat al llarg del pràcticum. 

Alhora se li assignarà una mestra tutora que tindrà les següents funcions: 

 Garantir una bona acollida i l’acompanyament dels i les estudiants en 

pràctiques. 

 Comprovar l’adequació del projecte formatiu de la universitat amb el del 

centre (en el cas dels estudiants de grau universitari). 

 Oferir un model docent i professional de referència i facilitar l’observació 

d’altres models de bones pràctiques educatives. 

 Observar i valorar les actuacions dels estudiants i compartir reflexions 

sobre l’aprenentatge i la pràctica professional. 

 Afavorir l’aportació de propostes dels i les estudiants en la vida del 

centre i orientar-los en les activitats de l’aula. 

 Elaborar un informe i col·laborar en l’avaluació dels i les estudiants en 

pràctiques conjuntament amb el tutor. 

 


