
 

 
 
L’acollida de les famílies 
 

L’acollida és el conjunt sistemàtic d’actituds i actuacions que el centre educatiu posa 

en funcionament per acompanyar els nous membres de la comunitat educativa en la 

vida i la cultura quotidiana del centre i, alhora, fer-los partícips dels projectes que s’hi 

desenvolupen. 

 

Perquè les famílies participin del projecte educatiu del centre, cal que el puguin sentir 

com a propi i sentir-se vinculats i part activa des d’un primer moment. En aquest sentit, 

el centre ha de preveure en el seu Pla d’acollida de centre actuacions específiques per 

a l’acollida de les famílies. D’altra banda, el mateix Pla també ha de preveure la 

manera de respondre a les famílies en tots els moments en que s’acosten al centre, de 

forma que hi hagi una bona relació i entesa.   

 

Els processos d’acollida mereixen una atenció especial perquè, com a primer moment 

de socialització, poden esdevenir un element clau per a la creació de vincles, per 

establir un bon clima relacional i per afavorir la implicació en el centre de tots els seus 

membres. Per aquest motiu, els protocols d’acollida de centre han de contemplar el 

procés en la seva totalitat i no quedar restringits a un primer contacte o trobada inicial, 

sinó esdevenir processos graduals i ben seqüenciats en el temps.  

 

Una bona acollida ha d’afavorir i permetre compartir què es fa en el centre, per què es 

fa i de quina manera, com i quan poden participar les famílies en tot el procés. A més, 

és un bon moment per conèixer i compartir les expectatives, necessitats, 

responsabilitats... d’ambdues parts i iniciar els primers compromisos, que poden 

quedar recollits en la carta de compromís educatiu. 

 

A continuació es proposen, a mode d’exemple, uns documents que formen part dels 

Plans d’acollida de centre. 

 

Escola La Sínia de  Vic. Document on es detallen els protocols d’acollida de les noves 

famílies al centre. 

Escola El Martinet de Ripollet.  Document on es reflexiona sobre la importància d’una 

bona acollida a les famílies. 
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http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34a6649a-cbc1-4454-b13b-3d3e6d6531f2/LA SINIA ACOLLIDA FAMILIES.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/74fc0e20-2261-4602-9364-dfdb81873e1b/EL MARTINET ACOLLIDA FAMILIES.pdf

