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5.1. Acollida per a les famílies 

 
Definició d’acollida 

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 del centre i, alhora, fer-los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. 

 

Introducció 

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 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 què s’acosten al centre, de forma que hi hagi una bona 

relació i entesa que fonamentin les bases d’una bona col·laboració. 

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

contacte, esdevenen un element clau per a la creació de vincles, per establir un bon clima 

relacional i per afavorir la participació i implicació en el centre de tots els seus membres. Per 

aquest motiu, el Pla d’Acollida de centre ha de crear una estructura organitzativa que permeti 

plantejar l’acollida com un procés gradual i ben seqüenciat en el temps, no quedant 

restringida a un primer contacte o trobada inicial. Dins d’aquest procés, la carta de compromís 

educatiu és un document clau que permet a les famílies formalitzar la seva coresponsabilitat i 

implicació amb el centre educatiu. 

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. És un bon moment 

per tenir coneixement de les circumstàncies familiars i compartir les expectatives, necessitats, 

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

recollits en la carta de compromís educatiu. 

Aquest apropament es fa especialment rellevant en els casos de famílies nouvingudes o en 

risc d’exclusió social. Construir ponts de confluències, tant personals com culturals, i mirades 

Acollida per a les famílies 2
 



 

compartides, entre família i escola, pot aportar a l’alumne el marc necessari per desenvolupar 

altes expectatives d’èxit educatiu. 

El Departament d’Ensenyament, a més de les orientacions que proposa en aquesta aplicació 

informàtica, dóna instruccions i orientacions per afavorir el desenvolupament del centre 

educatiu acollidor en la normativa d’inici de curs. De la mateixa manera, dedica un tema en el 

Projecte de Convivència a desenvolupar l’acollida en els centres educatius. 

 

Normativa de referència
 
DIAGNOSI, PROPOSTES D’ACTUACIÓ I RECURSOS. 

Els centres educatius poden valorar la seva situació respecte a la línia d’intervenció, indicant a cada 

afirmació o ítem de diagnosi (A,B,C…) el grau d’assoliment o acord (gens, poc, bastant, molt). A partir 

de les seves respostes, l’aplicació Escola i Família genera els punts forts i febles i proposa unes 

actuacions de millora (A1, A2…B1,B2,B3…) juntament amb recursos relacionats amb cadascuna. 

 

ACOLLIDA   Àmbit CENTRE

A  Considerem l’acollida de les famílies com un element fonamental per promoure la seva 
implicació i participació en els processos educatius. 

Sensibilitzar el claustre i la resta de la comunitat escolar de la importància dels 
processos d’acollida de les famílies per a la seva implicació i participació posterior.   

CARBONELL, F.  “L’acollida” (2006). Fundació Bofill 
En la introducció d’aquest llibre, l’autor planteja la necessitat d’acollir alumnes i famílies 
(pàg.10) i reflexiona sobre la relació família-escola per afavorir els processos d’adaptació i 
d’inserció social dels alumnes i de les seves famílies (pàg.80-83).  

A1 

La participació de les famílies en un centre acollidor. Caixa d’Eines 3, del Departament 
d’Ensenyament.  
En aquesta publicació es presenta l’experiència d’un centre on tota la comunitat educativa 
impulsa el procés d’acollida de les famílies i on l’AMPA participa activament en la seva 
implicació (pàgina 96). 

Informar i formar el professorat i el personal d’administració i serveis per afavorir 
l’acollida i la implicació de les famílies. 

A2 

Protocol d’acollida. Institut Sta. Margalida de Manacor 
En aquesta pàgina es pot veure un protocol senzill amb els passos que cal tenir en compte per 
fer l’acollida de famílies i alumnes als centres. 
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http://educacio.gencat.cat/portal/pls/portal/ide_utils_pkg.download_fitxer?p_file=31590032258146065&p_cod_norma=12931
http://educacio.gencat.cat/portal/pls/portal/ide_utils_pkg.download_fitxer?p_file=31590032258146065&p_cod_norma=12931
http://educacio.gencat.cat/portal/pls/portal/ide_utils_pkg.download_fitxer?p_file=31590032258146065&p_cod_norma=12931
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia
http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia/normativa
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=437&submenu=false&SC=12012007050833&titol=&autor=&ordenat=&num_pag=2&paginas=2&tags=
http://www.xtec.cat/alfresco/download/direct?path=/Company%20Home/Projectes/xtec_public/caixaeines3_2.pdf
http://iessantamargalida.org/departaments/palic/pagines/protocol.html


 

 
B  Recollim en els documents del centre l’acollida de les famílies com un element fonamental 

per promoure la seva implicació i participació en els processos educatius. 

Recollir el caràcter acollidor del centre en el Projecte Educatiu. 

Desenvolupament del centre acollidor. Document per a l’organització i el funcionament dels 
centres, del Departament d’Ensenyament. 
En l’apartat 2 d’aquest document es poden trobar indicacions sobre el centre acollidor i com organitzar 
l’acollida a les famílies en els centres educatius. Es refereix a aspectes organitzatius, tenint en compte el 
tractament de la interculturalitat, l’equitat, la convivència... Les seves orientacions i enllaços a pàgines 
relacionades, ajuden a l’elaboració de documents propis de cada centre. 

B1 

Projecte Educatiu de Centre. Escola Collasso i Gil de Barcelona 
En el PEC d’aquest centre, s’especifica en l’apartat d’acollida que la finalitat d’aquesta és donar 
als alumnes i a les seves famílies una bona rebuda des del respecte i la tolerància. 

Elaborar un Pla d’acollida específic per a famílies que faciliti la implicació i participació 
posterior de la família en els processos educatius dels fills i en el funcionament del centre. 

Pla d’acollida del centre CP Pacual Andreu d’Almoradí (Alacant) 
En aquest Pla es pot trobar una programació molt pormenoritzada de com fer l’acollida en diferents 
àmbits: centre, aula i comunitat escolar. En el punt 3.1.s’especifica l’acollida a les famílies.  

B2 

Pla d’Acollida. Escola Les Cometes de Llorenç del Penedès 
En aquest Pla d’Acollida s’especifiquen totes les actuacions a fer amb les famílies, en el 
moment de l’acollida i al llarg del curs. 

Recollir les accions a realitzar per a l’acollida de les famílies en la Programació General 
Anual de Centre. 

B3 

Organització escolar. Escola Municipal Tres Pins de Barcelona 
En la Programació General Anual (PGA) d’aquest centre queden recollides les actuacions a fer 
respecte la relació amb les famílies. 

Concretar en el Pla d’Acció Tutorial, les accions a realitzar per a l’acollida a les famílies 
(entrevistes amb el tutor i/o equip docent, informacions a donar, acompanyament i 
orientacions per dur a terme la tutoria compartida tutor-família...). 

L’acollida dins del Pla d’Acció Tutorial. Escola JM Serrat de Barcelona 
En aquest Pla d’Acció Tutorial s’especifiquen, entre d’altres, les actuacions a fer amb les 
famílies per tal que es realitzi un bon procés d’acollida al centre.  

B4 

Plan de acción tutorial: la acogida del alumnado. Model elaborat i consensuat per alguns 
CEIPS i Instituts de Sevilla. 
En aquest Pla s’especifiquen les actuacions a fer amb les famílies en el procés d’acollida i 
l’avaluació d’aquest procés.  

Recollir en el Pla d’Acció Tutorial accions per facilitar la implicació de les famílies en el 
procés escolar i educatiu dels fills. 

B5 

Acció Tutorial. Document d’Instruccions d’inici de curs, del Departament d’Ensenyament.  
En aquest document s’indica el paper de les famílies en l’acció tutorial i quines accions ha de preveure el 
centre per fer efectiva la col·laboració tutor-família per fer un bon acompanyament escolar. 

Incloure, a la Memòria Final de curs, la valoració de l’acollida a les famílies realitzada, 
així com les possibles propostes de millora. 

B6 
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http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-collaso/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=3
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/Pla_de_acollida.pdf
http://www.xtec.cat/centres/e3001361/documents/pla d%27acollida .pdf
http://www.bcn.cat/trespins/organitzacioEscolarRelacioFamiliesEscola.html
http://www.xtec.cat/serveis/crp/e3990104/crp/convivencia/pat/cornado/pat.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo22.pdf
http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2006001:32:4364588627341255::YES::P32_COD_APARTAT,P32_PAGE_RETURN:5524347,40


 

C  Preveiem una imatge acollidora del centre (ambient i tracte humà). 

Tenir cura dels diferents ambients relacionals del centre: espais d’espera o d’entrevista 
còmodes i adequats, rètols o taulells informatius actualitzats a l’entrada del centre, etc. 

C1 

L’espai. Marta Barrera i altres. Guix núm. 325. 
En aquest article es proposa una reorganització dels espais del centre per fer-ne un millor ús i 
aconseguir un clima familiar i acollidor en el que les famílies també se sentin implicades. 

Proporcionar a l’equip docent i al personal d’administració i serveis, pautes i estratègies 
per donar una imatge acollidora del centre: rebuda a consergeria, secretaria, moments 
d’entrada o sortida del centre, etc. tant pel que fa al llenguatge verbal com no verbal. 

Orientacions per a les entrevistes tutorials. Universitat de les Illes Balears 
En aquest document es donen orientacions sobre els aspectes a tenir en compte en les 
relacions amb les famílies: el llenguatge verbal, no verbal i les actituds del professional amb la 
finalitat de millorar la comunicació amb les famílies.  

C2 

Guia para trabajar con familias gitanas el éxito escolar de sushijos e hijas. Fundación 
Secretariado Gitano. 2013. 
En aquesta guia, des de la pàgina 110 a la 120, es pot consultar quines han de ser les actituds 
i competències dels professionals que treballen amb famílies en risc d’exclusió. 

Tenir cura de l’acollida emocional de les famílies en els processos d’acollida, fomentant 
en les entrevistes un clima de confiança que permeti crear un context relacional positiu. 

SÁINZ, N i altres.(2011) Entrevista familiar en la escuela. Ed.Pirámide. 
En aquest llibre els autors donen estratègies per preparar les entrevistes i aconseguir la 
col·laboració de les famílies. En el capítol 2 trobem recursos per fer la primera entrevista amb 
la família. 

Model de Pla d’Acollida. Escola Sant Gil de Torà 
En aquest Pla es facilita una seqüenciació de totes les entrevistes i reunions amb les famílies de nova 
incorporació per facilitar la seva acollida, a partir de la creació d’un context i clima de confiança. 

C3 

Aspectes emocionals del dol migratori a l’escola. Escola Labouré de Barcelona.  
En aquest dossier de l’escola s’analitzen els aspectes emocionals a tenir en compte per un 
possible dol migratori. 

D  Tenim sistematitzats els processos d’acollida a les famílies: moment d’arribada al centre, 
accions posteriors, finalització… 

Elaborar el Pla d’Acollida de les famílies des d’una perspectiva global, no només com un 
moment concret i aïllat en el temps, sinó com a part important d’un procés més llarg de 
relació i col·laboració. 

Tothom a l’AMPA: Guia d’acollida a les famílies. FAPAC.  
En aquest document es troben reflexions sobre l’acollida de les famílies a l’AMPA i per extensió 
al centre: qui l’ha de fer, com ha de ser, dificultats que es poden trobar. A més posa a l’abast 
de les AMPA un mètode senzill perquè puguin elaborar el seu propi Pla d’Acollida.  

D1 

Pla d’Acollida. Escola Les Cometes de Llorenç del Penedés 
En aquest Pla d’Acollida s’especifiquen totes les actuacions per fer amb les famílies en el 
moment de l’acollida i al llarg del curs. 

Dur a terme accions amb les famílies dels centres adscrits perquè coneguin el centre 
(visites, informacions...). 

D2 

La mateixa actuació és el recurs. 
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http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_02elsespais.pdf
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/214/214635_orientacions-generals-entrevistes.pdf
http://www.gitanos.org/publicaciones/guiafamiliasyeducacion/index.html
http://www.seraporlibros.net/403091/Entrevista-familiar-en-la-escuela
http://www.seraporlibros.net/403091/Entrevista-familiar-en-la-escuela
http://www.xtec.net/ceipsantgil/documents/Pla acollida.pdf
http://www.jornadeseducacioemocional.com/wp-content/uploads/mat_anterior/iii_jornades/comunicacions/aspectes_emocionals_del_dol_migratori.pdf
http://www.fapac.cat/webfm_send/1831
http://www.xtec.cat/centres/e3001361/documents/pla d%27acollida .pdf


 

 
Incloure en el Pla d’Acollida a les famílies un protocol que defineixi les funcions de cada 
professional en els diferents processos d’acollida. 

D3 

Model de Pla d'acollida  Escola Sant Gil de Torà 
En els punts 4 i 6 del Pla d’Acollida d’aquesta escola es planifiquen en el temps, les actuacions 
i les funcions de cada professional del centre en el procés d’acollida de l’alumne i  de la família. 

Fer de les jornades de portes obertes un primer espai d’interacció i contacte que faciliti 
la informació i l’acollida a les famílies. 

D4 

La mateixa actuació és un recurs. 

Fer de la pàgina web de centre un espai de contacte i informació per a l’acollida de les 
famílies. 

D5 

Espai d’informació i acollida pera la les famílies. Escola Cervantes de Barcelona 
En aquest web es pot trobar un espai virtual per afavorir l’acollida de les noves famílies al 
centre. Contempla tots els recursos organitzatius per acollir-les en qualsevol moment del curs. 

Planificar i elaborar un protocol d’acollida per a les famílies per als processos de 
preinscripció i matrícula. 

D6 

 

Disposar d’un document d’acollida de centre per a les famílies amb informacions útils i 
facilitar-lo en el primer moment d’arribada al centre.  

D7 

Etapes educatives. Web Família i Escola. Junts x l’Educació del Departament d’Ensenyament 
En aquest apartat del web es poden trobar informacions generals sobre les diferents etapes 
educatives, així com les preguntes més freqüents que es fan els pares, orientacions sobre els 
tràmits a fer, nocions de la seguretat als centres i informacions sobre les funcions dels 
membres del centre escolar. 

Sistema Educatiu a Catalunya. Departament d’Ensenyament 
En aquest espai s’ofereix un document en diversos idiomes on s’informa sobre els trets 
generals del sistema educatiu català.  

Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. Departament 
d’Ensenyament 
En aquest espai el es faciliten notes en diversos idiomes per propiciar la comunicació i la 
relació amb la família de l’alumnat nouvingut. Es donen models per a diferents situacions 
quotidianes dels centres; autoritzacions per a sortides, demanda d’entrevista, horaris 
d’activitats. 

Proposta d’informacions a les famílies. Departament d’Ensenyament 
En aquest document s’ofereix un llistat de les informacions que cal facilitar a les famílies 
perquè coneguin el funcionament del centre. 

Web d’acollida a Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web s’ofereix, en deu llengües diferents, informació bàsica sobre l’ensenyament a 
Catalunya i altres aspectes com convivència, serveis socials, salut, participació... 

 

DVD d’acollida. Educació. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web, el Departament de Benestar Social i Família posa a l’abast material 
audiovisual (traduït a diferents llengües) on s’explica el funcionament del sistema educatiu 
català i altres aspectes com la participació de les famílies en l’educació dels fills i filles. 
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http://www.xtec.cat/ceipsantgil/documents/Pla acollida.pdf
http://www.xtec.cat/centres/a8001789/admissio/admissio.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.82e2b6f868f86ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=a4d9f9f8d4cb0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a4d9f9f8d4cb0310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/acollida/informacio2
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/acollida/notes
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b54ee429-6b52-478b-a25a-0331695b6cc0/informacions acollida.pdf
http://www10.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=de9327dfcd275210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de9327dfcd275210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

 
Facilitar a les famílies informació sobre els projectes de centre i com les famílies hi 
poden participar (Pla d’impuls de la llengua, Escoles verdes, Pla educatiu d’entorn, etc.).

D8 

Models de dossiers d'acollida per a les famílies. Institut d’Aran de Vielha
En aquest centre es faciliten uns dossiers generals d’acollida a les famílies d’alumnes de 6è, 
ESO i Batxillerat amb informació, entre d’altres, dels projectes en què el centre participa. 

Facilitar al tutor/a i a la resta de l’equip docent tota la informació disponible sobre les 
famílies dels alumnes nous abans que s’incorporin a l’aula. 

D9 

Model de recollida de dades. Escola Teresa Altet de Rubí 
En el web d’aquesta escola se sistematitza la recollida de dades de les famílies que 
s’incorporen al centre per poder facilitar la informació a l’equip docent. 

Preveure en el Pla d’Acollida espais i actuacions orientades a fer conèixer i promoure 
els canals de participació de les famílies a la vida del centre. 

D10 

Model de dossier per a les famílies. Escola Els xiprers de Barcelona. 
Aquest centre elabora un dossier explicatiu per a les famílies sobre l’organització del centre i 
com participar-hi. 

Preveure en el Pla d’Acollida a les famílies, actuacions per detectar les possibles 
necessitats i les expectatives familiars. 

D11 

La mateixa actuació és el recurs. 

Facilitar a l’AMPA informació sobre la incorporació de noves famílies per facilitar la 
seva participació a l’associació. 

D12 

La mateixa actuació és el recurs. 

Establir mitjans per fer un seguiment del procés d’adaptació de les famílies al centre 
(entrevistes equip directiu-família per fer seguiment del procés, famílies guia i/o 
acollidores...). 

D13 

 

E  Promovem la participació de l’AMPA en els processos d’acollida a les famílies. 

Alinear i coordinar el Pla d’Acollida de centre amb el Pla d’Acollida de l’AMPA. 

AMPA Farigola del Clot. Barcelona
Aquesta AMPA ha col·laborat amb d’altres en l’elaboració d’una guia d’acollida a les famílies que ha 
publicat la FAPAC. En aquesta pàgina es recullen algunes de les seves valoracions al respecte. 

E1 

Ajude les famílies nouvingudes!. FAPAES
En aquest document es dóna suport a les AMPA per a l’acollida i la integració de famílies nouvingudes. 

Promoure la participació de les AMPA en el Pla d’Acollida del centre. E2 

El procés d’acollida a les famílies nouvingudes des de l’AMPA. M Barrachina i altres. Guix, número 373 
En aquest article s’explica l’experiència de l’escola Jaume I de Barcelona, que promou 
trobades d’acollida a les famílies amb la col·laboració de l’AMPA. 

Designar una persona del centre encarregada de coordinar i dinamitzar, conjuntament 
amb l’AMPA, els processos d’acollida a les famílies. 

E3 

La mateixa actuació és el recurs. 
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http://www.iesaran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=72
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dae6d7a5-da83-4ccd-808b-120828d09aa5/Teresa Altet fitxa 0.pdf
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/files/2011/07/pla-acollida-families-11-12.pdf
https://sites.google.com/site/ampafarigoladelclot/Noticies/guiad%E2%80%99acollidadelesfamilies
http://www.fapaes.net/pdf/LlibretImmigracioobert.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2bf291da-dee3-4299-af5a-24cac6c3ace9/GUIX373_AMPA.pdf


 

Potenciar les relacions informatives i de coordinació entre les AMPA d’ESO i les 
famílies dels alumnes de sisè de primària per facilitar l’acollida quan s’incorporin al nou 
centre. 

E4 

Pla de transició de Primària a Secundària. Institut BIAR i Escola Mare de Déu de Gràcia, València 
En l’apartat 2 d’aquest document s’expliquen tots els passos que segueixen per fer el traspàs 
d’informacions entre els dos centres, així com l’acollida a l’institut dels alumnes de 6è i de les seves 
famílies. En l’apartat 3 es concreta com es fa la col·laboració entre els centres i les famílies.

F  Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i integració en 
el centre. 

Fomentar el paper de les famílies acollidores per acompanyar en els primers processos 
d’acollida al centre.  

Famílies acollidores Escola Rocafonda de Mataró 
En aquest document s’explica l’acció de famílies acollidores, que acullen i acompanyen les 
famílies de nova incorporació. 

F1 

Jo + ells = Nosalres. Famílies guia. Ajuntament de Vic 
En aquest projecte de la ciutat de Vic s’ impulsa l’actuació de famílies guia dins de l’escola, 
amb el suport dels diferents agents educatius i socials, per ajudar a tirar endavant l’actuació 
d’aquestes famílies en el centre. 

Facilitar l’organització de parelles lingüístiques entre les famílies del centre i les famílies 
nouvingudes. 

F2 

Parelles lingüístiques i mares. Escola Els Convents de Martorell 
En aquesta escola tenen organitzades parelles lingüístiques i mares que fan d’enllaç entre elles. 

Fomentar les famílies guies, és a dir, famílies voluntàries que proporcionen 
acompanyament i orientació a les noves famílies en diversos àmbits (escolar, lleure, 
serveis...). 

F3 

Jo + ells = Nosaltres. Famílies-guia. Ajuntament de Vic  
En aquest projecte s’impulsa la figura de família-guia, s’assenyalen les seves funcions i la 
seva importància de cara a l’acollida i la integració de les famílies. 

G  Preveiem actuacions i orientacions específiques per a aquelles famílies que presenten 
circumstàncies que dificulten la seva integració. 

Col·laborar amb les famílies supervisant les sol·licituds de beques i ajuts que presenten 
per garantir que es realitzen correctament. 

G1 

La mateixa actuació és el recurs. 

Utilitzar diferents mitjans de comunicació per fer arribar les convocatòries de reunions 
(trucades telefòniques, sms, agenda escolar, traductor...) per aconseguir que les 
famílies en risc d’exclusió hi assisteixin. 

Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. Departament d’Ensenyament
En aquest espai es faciliten notes en diversos idiomes per propiciar la comunicació i la relació 
amb la família de l’alumnat nouvingut. Es donen models per a diferents situacions quotidianes 
dels centres: autoritzacions per a sortides, demanda d’entrevista, horaris d’activitats. 

G2 

Proposta d’informacions a les famílies. Departament d’Ensenyament 
En aquest document s’ofereix un llistat de les informacions que cal facilitar a les famílies 
perquè coneguin el funcionament del centre. 
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Guia de recursos web per a comunicar-se amb les famílies. Departament d’Ensenyament 
En aquesta guia s’ofereix un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la comunicació 
de les famílies amb l’escola, i destaca el valor afegit que aporten cadascuna d’aquestes eines. 

Incorporar en el document d’acollida per a les famílies les guies que el Departament de 
Benestar Social i Família ha publicat en diferents llengües. 

Web d’acollida a Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web s’ofereix, en deu llengües diferents, informació bàsica sobre l’ensenyament a 
Catalunya i altres aspectes com convivència, serveis socials, salut, participació... 

G3 

DVD d’acollida. Educació. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web es posa a l’abast material audiovisual (traduït a diferents llengües) on s’explica 
el funcionament del sistema educatiu català i altres aspectes com la participació de les famílies 
en l’educació dels fills i filles. 

Facilitar informació a les famílies sobre activitats extraescolars. G4 

La mateixa actuació és el recurs. 

H  Utilitzem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l’acolliment de les 
noves famílies al centre. 

Recollir, a la carta de compromís educatiu, les informacions més rellevants del centre i 
els possibles canals de participació de les famílies. 

H1 

Carta de compromís. Web Família i Escola. Junts x l’Educació del Departament d’Ensenyament.  
En aquest apartat del web es donen orientacions per les famílies sobre quins són els objectius 
de la carta de compromís i quan s’ha de formalitzar. 

Especificar, en els continguts comuns de la carta de compromís educatiu, els 
compromisos per facilitar l’acollida de les noves famílies (p.ex. per part del centre 
compromisos informatius i de seguiment; per part de la família compromisos de 
participació). 

H2 

Orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu. Departament d’Ensenyament 
En aquest document es donen orientacions sobre els continguts que es poden recollir a la carta de 
compromís.  

Tenir en compte les possibilitats horàries de les famílies a l’hora de convocar reunions 
col·lectives. 

H3 

La mateixa actuació és el recurs. 

I   Comptem amb recursos per millorar la comunicació i la relació amb la família (idioma, nivell 
cultural, dèficits específics, no assistència a reunions…) en els processos d’acollida. 

Traduir el document d’acollida a diverses llengües familiars i preveure que contingui 
informació visual suficient. 

I1 

Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. Departament 
d’Ensenyament 
En aquest espai es faciliten notes en diversos idiomes per propiciar la comunicació i la relació 
amb la família de l’alumnat nouvingut. Es donen models per a diferents situacions quotidianes 
dels centres: autoritzacions per a sortides, demanda d’entrevista, horaris d’activitats. 
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Proposta d’informacions a les famílies. Departament d’Ensenyament 
En aquest document s’ofereix un llistat de les informacions que cal facilitar a les famílies 
perquè coneguin el funcionament del centre 

Guia de recursos web per a comunicar-se amb les famílies. Departament d’Ensenyament 
En aquesta guia s’ofereix un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la 
comunicació de les famílies amb l’escola, i destaca el valor afegit que aporten cadascuna 
d’aquestes eines. 

 

Web d’acollida lingüística. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web s’ofereixen diferents tipus de recursos en l’àmbit de l’acollida lingüística. 

Elaborar actuacions específiques per a aquelles famílies que presenten circumstàncies 
(lingüístiques, culturals..) que dificulten el seu acostament, garantint que totes les 
famílies puguin rebre el suport necessari i participar del procés d’acolliment en igualtat 
de condicions (reunions informatives amb mediadors culturals, elaboració de dossiers 
informatius en diversos idiomes i/o amb criteris de lectura fàcil, etc.). 

I2 

Projecte de mediació cultural en l’àmbit escolar de Salt
En aquest municipi, la figura del mediador cultural intervé en els centres educatius per facilitar 
l’acollida i la integració de famílies i alumnes nouvinguts en els centres educatius de la localitat. 

J  Planifiquem i sistematitzem les entrevistes inicials amb les famílies. 

Establir uns objectius clars i un guió model a seguir, que permeti unificar criteris i 
optimitzar el recurs entre tots els professors i mestres del centre. 

J1 

Guió d’entrevista inicial a famílies. Bloc dels equips LIC del Vallès Occidental.  
En aquest document es proposa un model per a l’entrevista inicial amb la famílies d’alumnes nouvinguts. 

Tenir cura que l’entrevista inicial amb la família no sigui només un qüestionari de dades 
o informacions sobre la història de l’alumne (facilitar qüestionari perquè el contestin a 
casa, recollir dades a partir del diàleg, etc.). 

Model d’entrevistes amb pares.  Equipo AMEI 
En aquest espai es troben models d’entrevistes per a famílies segons l’edat dels seus fills. 

 
J2 

Model d’entrevista inicial a famílies nouvingudes. Govern de les Illes Balears 
En aquest model d’entrevista es recullen moltes dades de l’alumne i de la família, informacions 
que es poden traspassar al tutor. 

Recollir i sistematitzar la informació recollida durant l’entrevista per tal de transmetre-la 
oportunament, amb rigor i professionalitat, al tutor/a i a la resta de l’equip docent abans 
que els alumnes nous s’incorporin a l’aula. 

J3 

La mateixa actuació és el recurs. 

K  Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida del centre, les quals es valoren i 
reculllen en la Memòria Anual del centre. 

Disposar de canals d’informació per compartir les experiències d’acollida que es duen a 
terme amb la resta de professorat del centre. 

K1 

La mateixa actuació és el recurs. 
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Aportar les experiències que es duen a terme en el centre als seminaris de traspàs 
primària-secundària, a les reunions amb altres centres de l’entorn, a espais virtuals 
d’intercanvi o pràctica compartida, etc. 

K2 

Recursos Bones Pràctiques
En aquest espai de la XTEC trobareu orientacions i un model de fitxa per fer arribar les bones 
pràctiques que es desenvolupen en els centres educatius en relació a la implicació i 
participació de les famílies. 

L  Avaluem el funcionament del Pla d’acollida per a famílies i ho recollim en la memòria. 

Recollir el grau de satisfacció que tenen les famílies sobre el seu procés d’acollida. 

Qüestionari de satisfacció de famílies. L’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega 
En aquest qüestionari es demana opinió a les famílies sobre com reben les informacions i 
aspectes organitzatius del centre. 

L1 

Models de qüestionaris sobre la participació de les famílies 
En l’informe Parent involvement in schools. Best practicebriefs (2004) de la Outreach University de 
Michigan es proposen diversos qüestionaris perquè el centre reflexioni sobre la participació de les 
famílies. 

Avaluar el funcionament del Pla d’Acollida del centre i recollir la valoració en la Memòria 
Anual, elaborant, si escau, propostes per millorar-lo. 

L2 

La mateixa actuació és el recurs. 

 
 

ACOLLIDA Àmbit AULA

A Disposem d’estratègies organitzatives i metodològiques per facilitar l’acollida a les famílies 
del grup classe. 

Establir i difondre entre els tutors unes orientacions bàsiques, senzilles i adequades al 
context sobre com ha de ser el tracte humà en les relacions amb les famílies, tant pel 
que fa al llenguatge verbal com al no verbal, amb la finalitat de crear un clima de 
confiança. 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació, del Departament d’Ensenyament. 
En aquesta guia s’assenyalen els objectius de l’entrevista inicial i les habilitats comunicatives a 
tenir en compte per crear un ambient de confiança amb la família. També es proposen models 
d’entrevista per a diferents etapes educatives. 

A1 

Orientacions per a les entrevistes tutorials. Universitat de les Illes Balears 
En aquest document es donen orientacions sobre els aspectes a tenir en compte en les 
relacions amb les famílies: el llenguatge verbal, no verbal i les actituds del professional amb la 
finalitat de millorar la comunicació en les entrevistes. 

Tenir cura dels espais per a les reunions amb les famílies per tal de crear un ambient 
acollidor (disposició de les taules, berenar, previsió de recursos, participació de les 
famílies en la preparació...). 

A2 

L’espai. Marta Barrera i altres. Guix núm. 325. 
En aquest article es proposa una reorganització dels espais del centre per fer-ne un millor ús i 
aconseguir un clima familiar i acollidor en el que les famílies també se sentin implicades.  
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L’escola oberta a les famílies. Escola Congrés-Indians de Barcelona 
En aquest centre hi ha diferents espais acollidors perquè les famílies puguin relacionar-se entre 
elles i comunicar-se d’una manera distesa amb els mestres. 

Crear un clima de confiança a partir del diàleg positiu. A3 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. Departament d’Ensenyament 
En aquesta guia s’assenyalen les habilitats comunicatives a tenir en compte per crear un clima 
de confiança en les entrevistes amb famílies. 

B  Utilitzem els processos d’acollida a les famílies per implicar-les en el procés escolar dels 
seus fills. 

Fer coincidir la signatura (família-tutor/a) dels continguts específics addicionals de la 
carta de compromís educatiu amb el moment de tancament del procés d’acollida, donant 
al procés d’acollida un sentit complet. 

B1 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu . Departament 
d’Ensenyament. Juny 2011 
En aquest document s’ofereixen orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís 
educatiu que cada centre ha d'elaborar en funció de les seves necessitats i context. També 
inclou models de cartes de compromís dels continguts comuns i models d’addendes de 
compromisos específics addicionals. 

Promoure, en els cursos inicials d’escolarització, la participació de les famílies en el 
procés d’adaptació dels nens i nenes a l’aula. 

B2 

Pla d’acollida al centre. CP Pascual Andreu d’Almoradí (Alacant) 
En aquest Pla trobareu una descripció de com fan l’acollida a les famílies dins l’aula. 

Aprofitar la participació de les famílies, en el procés d’adaptació de l’alumnat més petit, 
per conèixer-les i que aquestes coneguin el treball que es fa a l’aula i per què. 

B3 

Pas a pas. Iniciar l’escola. Escola dels Encants de Barcelona 
En aquesta pàgina es pot veure com les famílies participen en l’entrada a l’escola i 
contribueixen a crear un espai de seguretat pels nens.  

C Disposem de diferents estratègies per fer de la reunió d’inici de curs un espai d’acolliment i 
integració de les famílies. 

Elaborar, per dur a terme la reunió o reunions d’inici de curs, un guió sistematitzat i 
temporitzat per tal que aquesta actuació esdevingui un espai d’informació, d’orientació i 
de coneixença mútua entre les famílies i el tutor/a del grup. 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. del Departament d’Ensenyament 
En aquesta guia s’ofereix un llistat de tots els ítems a tenir en compte per a l’entrevista d’inici 
de curs, elaborats per a cada etapa educativa.  

C1 

Model de recollida de dades. Escola L’Espiga de Lleida. 
En aquesta escola es proposa un model de recollida de dades per a l’entrevista inicial amb la 
família. 
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Incorporar, en la reunió d’inici de curs, les informacions, orientacions i recursos que 
facilita el web Família i Escola. Junts x l’Educació per facilitar l’acollida de les famílies i 
orientar-les en el seu ús. 

C2 

Acollida familiar amb l'espai web Família i Escola. Departament d’Ensenyament. 
En aquest document trobareu orientacions sobre com utilitzar els recursos de la pàgina per 
organitzar l’acollida de les famílies al centre. S’indiquen aspectes com les Preguntes més 
freqüents de les famílies sobre l’escolaritat, l’apartat de les Etapes educatives o la Carta de 
compromís. 

Sensibilitzar les famílies de la importància de participar en la formació de pares i mares 
que el centre realitzi com un espai d’integració i aprenentatge entre iguals, i per fer un 
adequat seguiment escolar dels fills. 

Escola de pares i mares. Formació en els centres educatius. Web Família i Escola. Junts x 
l’Educació del Departament d’Ensenyament. 
En aquest web es poden trobar mòduls formatius que ajudaran a organitzar la formació per a 
pares i mares en les escoles.  

Formació per a pares i mares. Departament de Benestar Social i Família 
En aquest web s’ofereixen espais per a formació de pares i mares.  

Espai formació. Oferta formativa per a pares i mares. Departament de Benestar Social i Família
En aquest web es pot trobar tota la oferta formativa que ofereixen les diferents Federacions de 
mares i pares.  

C3 

Escola de Pares. FAPAC 
En aquest web s’informa sobre un dels serveis que ofereix la FAPAC: facilitar la formació dels 
pares i les mares pel que fa als aspectes relacionats amb la seva activitat com a membres de 
la comunitat escolar, així com també en qualitat de responsables de l’educació dels seus fills. 

Fer participar les famílies en la preparació de la reunió d’inici de curs preguntant sobre 
els temes dels quals voldrien que es parlés. 

C4 

La mateixa actuació és el recurs. 

Tenir en compte les possibilitats horàries de la família a l’hora de convocar-los a les 
entrevistes o reunions. 

C5 

La mateixa actuació és el recurs. 

Fomentar el traspàs d’informació entre iguals en les primeres reunions de pares i mares 
del grup classe. 

C6 

Famílies acollidores. Escola Rocafonda de Mataró. 
En aquesta escola, amb la col·laboració de l’AMPA, es promouen les famílies acollidores que 
acullen i acompanyen les famílies de nova incorporació. 
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D  Preveiem diferents canals de comunicació (correu electrònic, circular, dossier traduït a 

diversos idiomes...) per tal que la informació que es dóna a la reunió d’inici de curs arribi a 
totes les famílies, hagin assistit o no. 

Promoure l’ús de tecnologies (sms, email, skype, gmail amb webcam...) en casos 
necessaris. 

D1 

Guia de recursos web per a comunicar-se amb les famílies. Departament d’Ensenyament. 
En aquest document trobareu un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la 
comunicació de les famílies amb l’escola, així com el valor afegit que aporten cadascuna 
d’aquestes eines. 

Disposar d’un protocol específic per fer arribar les informacions donades, en la reunió 
d’inici de curs i en les entrevistes, a les famílies que no hagin assistit. 

D2 

 

E Disposem de diferents formats d’entrevista inicial segons l’edat dels alumnes i 
característiques de les famílies. 

Elaborar diferents formats d’entrevista inicial amb el tutor o tutora del grup (entrevistes 
individuals, de diverses famílies, amb la participació d’altres famílies per fer de suport..., 
segons l’edat de l’alumne i les característiques de les famílies, el moment del curs en 
què s’incorpora, procedència, etc.). 

E1 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació, del Departament d’Ensenyament 
En aquesta guia s’assenyalen els objectius de l’entrevista inicial, les habilitats comunicatives a 
tenir en compte i es proposen models d’entrevista per a diferents etapes educatives. 

Tenir en compte la diversitat de les famílies per adequar aspectes dels continguts de les 
entrevistes o reunions de curs (formats de les reunions, canals de comunicació, 
traductor, horaris, etc.). 

E2 

Pla d’acollida al centre. Escola Pascual Andreu d’Almoradí (Alacant) 
En aquest Pla d’Acollida trobareu una programació molt pormenoritzada de com fer l’acollida 
tenint en compte les diferents realitats socials de les famílies. 

F  Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida del grup classe. 

Promoure la col·laboració de les famílies en l’acompanyament de les noves famílies 
(famílies guia, acollidores, parelles lingüístiques...). 

F1 

Famílies acollidores. Escola Rocafonda de Mataró 
En aquesta escola, amb la col·laboració de l’AMPA, es promouen les famílies acollidores que 
acullen i acompanyen les famílies de nova incorporació. 

Promoure l’acompanyament entre famílies nouvingudes del mateix país d’origen per 
facilitar l’acollida i la integració dels fills al grup classe. 

F2 

El procés d’acollida a les famílies nouvingudes des de l’AMPA. Maria Barrachina i altres. Guix, 
número 373 
En aquest article s’explica l’experiència de l’escola Jaume I de Barcelona sobre l’acollida a les 
famílies nouvingudes en diferents llengües, amb participació de l’AMPA i de les famílies que ja 
són a l’escola. 
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Definir les funcions dels pares i mares delegats de classe i informar a totes les famílies 
de la seva existència. 

Delegados y delegadas de padres i madres. CODAPA (Confederació Andaluza de 
Asociaciones de Madres y Padres) 
En aquesta guia s’explica com organitzar i potenciar la figura del pare o mare delegat de 
classe.  

Funcions del delegat de classe en un centre d’educació primària. CEIP Vila Olímpica de 
Barcelona 
En aquesta guia s’explica el significat de ser pare o mare delegat de classe, els seus objectius i 
el seu funcionament. 

F3 

Acord marc del delegat. Escola Santa Maria de Cervelló i AMPA del mateix centre. 
En aquest document es presenta l’acord marc elaborat per l’escola i l’AMPA per donar 
orientacions als pares delegats i delegades sobre les seves funcions i la seva actuació al 
centre. 

Convidar, a les diferents reunions, a famílies delegades d’altres cursos perquè expliquin 
la seva experiència i la importància del seu rol. 

F4 

La mateixa actuació és un recurs. 

 

ACOLLIDA Àmbit ENTORN

A  Tenim en compte els recursos de l’entorn del centre en la planificació d’estratègies per 
afavorir l’acollida i integració de les famílies. 

Utilitzar els recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida (traductors, mediadors, 
voluntariat cultural, promotors escolars, entitats, associacions...). 

PEE de l’Ajuntament de Castelldefels
En aquest Pla s’ofereix informació sobre l’ús dels recursos de l’entorn per a afavorir l’acollida 
de les famílies. 

A1 

Borsa de traducció. PEE d’Olot 
En aquesta Bona Pràctica es potencia i facilita la comunicació família-escola en tots els casos, 
sobretot en el de les famílies nouvingudes. Es valora la implicació i voluntat municipal de tenir 
una borsa de traductors pròpia, regular, autònoma i que conegui l’entorn 

Comptar amb els professionals de diferents serveis externs (EAP-LIC...) en el procés 
d’acollida de les famílies. 

A2 

La mateixa actuació és el recurs. 

B Ens coordinem amb les administracions locals i entitats de l’entorn del centre per facilitar 
l’acollida de les noves famílies. 

Promoure, conjuntament amb l’administració local, plans d’acollida municipals 
(complementaris del Pla d’Acollida del centre) que fomentin la participació activa dels 
nous membres en els espais comunitaris, i l’arrelament al territori. 

B1 

PEE de Girona Est
En aquest municipi, centres de primària i secundària amb un alt nombre d’alumnes provinents 
de diferents països, es coordinen mitjançant el PEE per facilitar l’acollida de les noves famílies. 
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Plans locals d’acollida. Departament de Benestar Social i Família.  
En aquests plans s’impulsen actuacions coordinades al voltant de polítiques d’igualtat i 
d’acomodació en el territori de les famílies nouvingudes. 

Consell Municipal per la Convivència i la ciutadania. Ajuntament de Viladecans  
En aquest organisme hi participen entitats de la ciutat. Un dels seus objectius es centra en 
fomentar la participació de les famílies nouvingudes. 

Incorporar en els processos d’acollida per a famílies els recursos publicats a la localitat 
relacionats amb aquesta temàtica (guies d’acollida, coneixement de l’entorn...). 

B2 

Atenció als Immigrants. Benvinguts. Ajuntament de Roses 
En aquesta pàgina l’Alcalde del municipi dóna la benvinguda a la ciutat en diferents llengües i 
presenta aquesta guia d’acollida pels nouvinguts. 

Col·laborar amb el servei de primera acollida del municipi. B3 

La mateixa actuació és el recurs. 

Sistematitzar la comunicació i intercanvi d’informació amb les entitats i organismes que 
treballin amb les famílies que s’incorporen al centre (Serveis Socials, OME, Centre 
d’Atenció Primària, etc.).   

B4 

 

Comunicar els casos de famílies en risc d’exclusió detectats a organismes, serveis o 
entitats per tal que tinguin el coneixement adequat i puguin intervenir (EAP, Serveis 
Socials...). 

B5 

La mateixa actuació és el recurs. 

Col·laborar en la sensibilització dels mitjans de comunicació locals perquè fomentin la 
inclusió de la nova ciutadania. 

B6 

La mateixa actuació és el recurs. 

Promoure activitats comunitàries perquè les famílies de diferents centres es coneguin i 
comparteixin experiències respecte a l’educació dels fills. 

Taller de famílies. PEE de Calaf 
En aquest taller, una tarda a la setmana en horari lectiu, es reuneixen famílies autòctones i 
nouvingudes de les diferents etapes educatives a la biblioteca de l’escola Alta Segarra per a 
tractar diversos temes. 

B7 

La xarxa facilitadora de l’aprenentatge i impulsora del servei. Escola Maria Cortina de Reus 
En aquest centre es fomenta la relació entre centres educatius amb diferents realitats 
socioculturals, realitzant activitats lúdico-educatives de manera coordinada entre els centres 
educatius, les famílies i les entitats. 

C  Donem a conèixer a les famílies els projectes comunitaris en els que participem. 

Incloure en el Pla d’Acollida a les famílies la presentació dels projectes comunitaris en 
què el centre participi. 

C1 

La mateixa actuació és el recurs 

En el cas de pertànyer a un Pla educatiu d’entorn, donar a conèixer el projecte a les 
famílies i com participar-hi. 

C2 

La mateixa actuació és el recurs. 
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Treballar conjuntament amb l’AMPA per informar de les activitats que realitza amb altres 
AMPA i entitats de l’entorn. 

C3 

La mateixa actuació és el recurs. 

D  Facilitem que les famílies tinguin informació sobre les entitats de l’entorn, així com del 
serveis que els poden oferir (beques, ajuts, lleure, cultura…). 

Informar les famílies sobre serveis i possibilitats d’ajuts existents a l’entorn del centre. 

Associacions i entitats culturals i de lleure. Web Família i Escola. Junts x l’Educació del 
Departament d’Ensenyament 
En aquest web, es pot trobar una relació d’agrupacions de lleure i d’associacions així com un 
buscador d’altres entitats.  

D1 

Caminem plegats. PEE de Mataró 
En aquesta experiència es recull com s’organitzen activitats per a famílies de P3 fins a 6è 
propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i dels espais més significatius 
de la ciutat. 

Organitzar activitats que facilitin el coneixement de l’entorn per part de les famílies 
nouvingudes. 

D2 

DVD d’Acollida. Departament de Benestar Social i Família 
En aquesta col·lecció de 6 DVD editats en deu llengües es facilita informació sobre Catalunya i 
la societat catalana a les persones nouvingudes. 

Incloure en el pla d’acció tutorial l’acompanyament de les famílies per informar-les de 
les entitats i associacions de lleure, amb la finalitat de facilitar la integració social dels 
alumnes. 

D3 

PAT Maristes 
En aquest Pla es fa referència a les activitats de lleure que s’organitzen des del centre. 

Potenciar la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i el 
coneixement de l’entorn de les famílies (famílies guia, famílies acollidores,etc.). 

D4 

Famílies guia. Ajuntament de Vic 
En aquest projecte es promou l’acció coordinada entre les diferents famílies d’una mateixa 
escola amb el suport dels diferents agents educatius i socials de la ciutat . 

Promoure jornades al centre amb la participació de les entitats de l’entorn per tal que es 
donin a conèixer a les famílies noves. 

D5 

Xerrada de coneixement de l’entorn.  Cerdanyola del Vallès 
En aquest espai es pot trobar la convocatòria d’una xerrada que es fa en un centre educatiu 
per donar informacions de l’entorn a totes les famílies nouvingudes del municipi. 

E Avaluem la satisfacció de les famílies sobre les accions realitzades en el procés d’acollida a 
l’entorn. 

Recollir el grau de satisfacció de les famílies sobre les informacions d’entitats de 
l’entorn en el procés d’acollida. 

E1 
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Incloure, en la Memòria de curs, la valoració del funcionament del Pla d’Acollida del 
centre respecte l’entorn, elaborant, si escau, propostes de millora. 

E2 

 

Recollir bones pràctiques d’altres centres del territori sobre experiències d’acollida que 
incloguin la relació amb l’entorn. 

E3 

Jornada d'intercanvi d'experiències. PEE de Granollers 
En aquest Pla d’Entorn es contempla la realització d’una Jornada anual d’intercanvi 
d’experiències entre professionals de diferents centres de la població amb la intenció de 
compartir les activitats que es porten a terme. 

 

Acollida per a les famílies 18
 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/565ed051-9d6c-4cf8-b539-1b6dbbd7e483/55_JIE_PEEGranollers.pdf

	5.1. Acollida per a les famílies
	Model de Pla d'acollida  Escola Sant Gil de Torà
	Models de dossiers d'acollida per a les famílies. Institut d
	Famílies acollidores Escola Rocafonda de Mataró
	En aquest document s’explica l’acció de famílies acollidores
	En aquest qüestionari es demana opinió a les famílies sobre 
	Models de qüestionaris sobre la participació de les famílies
	Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís edu


	Xerrada de coneixement de l’entorn.  Cerdanyola del Vallès

