
 

 
 

 

 

Presentació  

Aquest curs 2014-2015 fa 10 anys que es van posar en funcionament les aules d'acollida. Per 
tant, és un bon moment per valorar el que han representat i el que representen en el sistema 
educatiu a Catalunya i de plantejar-ne l'evolució, en el marc d'una escola inclusiva que vol 
garantir l'èxit escolar i social de tot l'alumnat. 

La Jornada serà un espai de reflexió conjunta, de debat i d'intercanvi d'experiències, així com 
de presentació de les actuacions previstes per part del Departament d'Ensenyament en relació 
a l'atenció de l'alumnat de procedència estrangera.   

 

Objectius 

 Compartir reflexions,  experiències i línies d'intervenció en relació al procés d'escolarització 
de l'alumnat nouvingut (acollida inicial, aula d'acollida, accés al currículum ordinari). 

 Presentar resultats sobre les aules d'acollida des de la seva creació (curs 2004-2005),  tant 
pel que fa a la manera com s'ha implementat el recurs com als resultats obtinguts pels 
alumnes en les proves de llengua i en les enquestes d'integració escolar.    

 Presentar recursos i estratègies per atendre l'alumnat de procedència estrangera incorporat 
plenament a l'aula ordinària i que necessita suport per accedir al currículum ordinari i per 
adquirir el llenguatge acadèmic. 
 

Eixos temàtics 

 Acollida inicial de l'alumnat de procedència estrangera.  

 El recurs de les Aules d'acollida per a l'atenció de l'alumnat nouvingut: acollida emocional i 
aprenentatge inicial de la llengua. 

 La incorporació de l'alumnat de procedència estrangera als nostres centres: factors 
emocionals, socials i culturals. 

 El Suport lingüístic com a estratègia d'intervenció per afavorir l'èxit escolar de l'alumnat de 
procedència estrangera 
 

Lloc i horari 

CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona de 8:45 a 14:00 hores 

 

 

 

 

 

 

Places limitades: l’adjudicació es farà per ordre d’inscripció. 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

Alumnat de procedència estrangera: de l'aula d'acollida al currículum ordinari 

22 de juny de 2015 

 

Inscripció telemàtica 

Del 21 de maig al 17 de juny de 2015 

 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/infoservicios_ca.html
http://www.xtec.cat/web/projectes/projectes;jsessionid=07C2BEDB0CF6BEA92BCB1F2C5A8A402D.liferay4


 

Programa   

8:45h Recepció i signatures 

9:15h Benvinguda i presentació de la Jornada  

9:30h 

 

2004-2014: 10 anys d'aula d'acollida 
Josep Maria Serra, Universitat de Girona. 

Balanç de les aules d'acollida a partir de la informació recollida en les 
proves de llengua i dels qüestionaris d’integració que apliquen els centres 
amb aula d'acollida. 

10:15h El suport lingüístic a l'alumnat de procedència estrangera a l'aula ordinària 
Mònica Pereña, Subdirectora de Llengua i Plurilingüisme del Departament 
d'Ensenyament 

Presentació del recurs de suport lingüístic adreçat a l'alumnat de 
procedència estrangera que ja no assisteix a l'aula d'acollida i que encara 
no domina el llenguatge acadèmic necessari per accedir al contingut de les 
matèries curriculars.  

10:45h Pausa 

11:15h 

 

Taula rodona: De l'aula d'acollida a l'aula ordinària  
Conduïda per Pere Mayans, Cap del Servei d'Immersió i Acolliment 
Lingüístics del Departament d'Ensenyament  

 Ramon Barlam, professor de l’INS Cal Gravat de Manresa, projecte 
Espurn@ 

 Mercè Castellà, directora de l’Escola Antoni Botey de Badalona 

 Andreu Porta, tutor de l’aula d’acollida de l’INS Premià de Mar 

 Montserrat Bertran, assessora LIC del ST de Girona 

12:15h Presentació d'experiències dels centres següents: 

 Escola Marillac de Barcelona, a càrrec de Gisel Llapart, tutora de l’aula 
d’acollida  

 Institut Jaume Mimó de Cerdanyola, a càrrec de Jordi Bayo, tutor de l’aula 
d’acollida 

 Institut Joan Oró de Lleida, a càrrec de Lídia Bell-Lloc, tutora de l’aula 
d’acollida  

 Col·legi Joan Roig de Tarragona, a càrrec de Rosa Maria Garcia, tutora de 
l’aula d’acollida 

 Escola Beethoven de Santa Coloma de Gramenet, a càrrec de Lluïsa 
Mañanas, tutora de l’aula d’acollida 

13:30h 

 

Lectura en veu alta 

 Mariia Sieiz, alumna de l’Institut Escola Lloret de Mar de Lloret de Mar 

 Muntaha Rahman, alumna de l’escola Joan Salvat Papasseit de Santa 
Coloma de Gramenet  

 Siqi Wang, alumna de l’escola Nadal de Sant Feliu de Llobregat  

 Emmanuel Jiménez, alumne de l’Institut Secretari Coloma de Barcelona 

13:45h Cloenda 

Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament 

 

 


