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Acollida a les famílies 

Definició 

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, dins un context 

social multicultural divers.  

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. 

L’arrelament i la creació de llaços amb la comunitat són clau per superar les barreres de la 

participació. en aquest sentit, 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. 

La diversitat de famílies és un fet, i això requereix que el centre educatiu adopti camins diferents 

per acollir, atendre i acompanyar aquesta diversitat.  

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 

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

expectatives d’èxit educatiu. 

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

informàtica, ofereix un altre aplicatiu per l’elaboració del projecte per la convivència, que dedica un 

tema a l’acollida. 

Normativa de referència 

Diagnosi, propostes d’actuació i recursos 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/acollida/normativa/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/acollida/normativa/
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Els centres educatius poden valorar la seva situació respecte a la línia d’intervenció, indicant a cada 

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

respostes, l’aplicació Escola i Famílies genera els punts forts i febles i proposa unes actuacions de 

millora i ofereix uns recursos relacionats amb cada tema. 

ACOLLIDA. ÀMBIT CENTRE 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Considerem l’acollida de les famílies com un element fonamental per promoure la seva 

implicació i participació en els processos educatius. 

ACTUACIÓ: 

o Sensibilitzar, informar, formar 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. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. 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. 

ACTUACIONS: 

o Recollir el caràcter acollidor del centre en el Projecte Educatiu. 

o 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. 

o Recollir les accions a realitzar per a l’acollida de les famílies en la Programació General 

Anual de Centre. 

o Concretar en l’Acció Tutorial Compartida, les accions a realitzar per a l’acollida a les 

famílies al grup classe. 

o Incloure, a la Memòria Final de curs, la valoració de l’acollida a les famílies realitzada, així 

com les possibles propostes de millora. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Dissenyem una imatge acollidora del centre. 

ACTUACIONS: 

o 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. 

o Proporcionar a l’equip docent i al personal d’administració i serveis, estratègies 

comunicatives i pautes per donar una imatge acollidora del centre, fomentant un clima de 

confiança. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Tenim sistematitzats els processos d’acollida a les famílies ( moment d’arribada al centre, 

accions posteriors, finalització... ) 

ACTUACIONS: 

o Incloure en el Pla d’Acollida a les famílies un protocol que defineixi les funcions de cada 

professional en els diferents processos d’acollida. 
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o Dur a terme accions amb les famílies dels centres adscrits perquè coneguin el centre 

(visites, informacions...). 

o Fer de les jornades de portes obertes un primer espai d’interacció i contacte que faciliti la 

informació i l’acollida a les famílies. 

o Planificar i elaborar un protocol d’acollida per a les famílies per als processos de 

preinscripció i matrícula. 

o Fer de la pàgina web de centre un instrument per a l’acollida de les famílies. 

o 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. 

o Facilitar a les famílies informació sobre els projectes de centre i com les famílies hi poden 

participar. 

o 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. 

o Preveure en el Pla d’Acollida espais i actuacions orientades a fer conèixer i promoure els 

canals de comunicació i participació de les famílies a la vida del centre. 

o Preveure en el Pla d’Acollida a les famílies, actuacions per detectar les possibles 

necessitats i les expectatives familiars. 

o 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...). 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

ACTUACIONS: 

o Alinear i coordinar el Pla d’Acollida de centre amb el Pla d’Acollida de l’AMPA, designant 

una persona del claustre, que realitzi aquesta tasca. 

o Facilitar a l’AMPA informació sobre la incorporació de noves famílies per facilitar la seva 

participació a l’associació. 

o 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. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

centre. 

ACTUACIONS: 

o Fomentar el paper de les famílies acollidores per acompanyar i orientar en els primers 

processos d’acollida al centre. 

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

nouvingudes. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

7. Preveiem actuacions, orientacions específiques i recursos per a aquelles famílies que 

presenten circumstàncies que dificulten la seva acollida i la integració. 

ACTUACIONS: 

o Traduir el document d’acollida a diverses llengües familiars i preveure que contingui 

informació visual suficient. 
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o Col·laborar amb les famílies supervisant les sol·licituds de beques i ajuts que presenten 

per garantir que es realitzen correctament. 

o 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, amb el suport dels promotors 

escolars, els educadors socials, tècnics d’integració social, elaboració de dossiers 

informatius en diversos idiomes i/o amb criteris de lectura fàcil, etc.). 

o Utilitzar diferents mitjans de comunicació per fer arribar les convocatòries de reunions 

(trucades telefòniques, agenda escolar, correu electrònic, traductors...) per aconseguir que 

les famílies en risc d’exclusió hi assisteixin. 

o Incorporar en el document d’acollida per a les famílies les guies que el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat en diferents llengües. 

ÍTEM DE DIAGNOSI 

8. Utilitzem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l’acolliment de les noves 

famílies al centre. 

ACTUACIONS 

o Recollir, a la carta de compromís educatiu, les informacions més rellevants del centre i els 

possibles canals de participació de les famílies. 

o Especificar, en els continguts comuns de la carta de compromís educatiu, els 

compromisos per facilitar l’acollida de les noves famílies (per part del centre compromisos 

informatius i de seguiment; per part de la família compromisos de participació). 

o Tenir en compte les possibilitats horàries de les famílies a l’hora de convocar reunions 

col·lectives. 

ÍTEM DE DIAGNOSI 

9. Planifiquem i sistematitzem les entrevistes inicials amb les famílies. 

ACTUACIONS 

o 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. 

o Procurar que l’entrevista inicial sigui un moment per establir una relació cordial i de 

confiança amb la família, que permeti donar a conèixer el que fem, recollir informació, a 

partir del diàleg,  que ens ajudi a detectar necessitats, objectius i expectatives. 

o 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. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

ACTUACIONS: 

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

o Avaluar el funcionament del Pla d’Acollida del centre i recollir la valoració a la Memòria 

Anual. 
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ÍTEM DE DIAGNOSI: 

11. Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida del centre, les quals es valoren i recullen en 

la Memòria Anual del centre. 

ACTUACIONS: 

o Disposar de canals d’informació per compartir les experiències d’acollida que es duen a 

terme amb la resta de professorat del centre. 

o 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. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

12. Planifiquem accions de coordinació entre l’escola i l’institut per garantir una bona acollida a 

les famílies dels alumnes que comencen l’ESO. 

ACTUACIÓ: 

o Establir mecanismes de coordinació entre l’etapa d’educació primària i l’educació 

secundària. 

RECURSOS: 

Eina de sensibilització per a l'elaboració del projecte Escola i Família 

En aquest document del Departament d’Educació hi ha unes dinàmiques i uns qüestionaris 

adreçats a cada sector de la comunitat educativa amb els que es pretén sensibilitzar a tota la 

comunitat escolar i educativa de la importància de la relació amb les famílies i identificar els punts 

forts i febles de les sis línies d’intervenció, entre elles l’acollida a les famílies. 

Convivència i clima escolar. Document per a l’organització i el funcionament dels centres.  

En l’apartat 5 d’aquest document del Departament d’Educació “El centre educatiu acollidor” 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. 

Pla d’acollida per a famílies. Protocol d’actuacions. 

En aquest document del Departament d’Educació s’especifiquen les actuacions que el centre ha 

de tenir presents per elaborar un pla d’acollida per a famílies 

Participació de la comunitat educativa. Documents per a l'organització i la gestió dels centres  

En aquest document del Departament d’Educació s’indica el paper de les famílies en 

l’acompanyament i implicació en la tasca d’educar i la participació en el procés escolar dels fills i 

filles. 

Proposta d’informacions per la web d’un centre educatiu. 

En aquest document del Departament d’Educació hi trobareu recomanacions a tenir en compte 

per que el web del centre educatiu sigui informatiu i funcional per a les famílies. 

Com utilitzar l'espai Famílies en els processos d’acollida en els centres educatius. 

En aquest document del Departament d’Educació s’explica com utilitzar el web Famílies en els 

processos d’acollida. 

Sistema Educatiu a Catalunya. 

En aquest espai web del Departament d’Educació s’ofereixen documents en diversos idiomes on 

s’informa sobre els trets generals del sistema educatiu català. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/aplicacio/eina-sensibilitzacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Convivencia_clima.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs/00-protocol-actuacions.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/PEC_Participacio_comunitat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acollida/eines/documents/Informacions-pel-web-dun-centre-educatiu.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acollida/eines/documents/Acollida-amb-lespai-Families-del-web-dEducacio.pdf
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/informacio2/
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Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. XTEC. 

En aquest espai web es faciliten models de notes en diversos idiomes per propiciar la 

comunicació i la relació amb la família de l’alumnat nouvingut en situacions quotidianes dels 

centres; autoritzacions per a sortides, demanda d’entrevista, horaris d’activitats. 

Proposta d’informacions a les famílies. 

En aquest document del Departament d’Educació s’ofereix un llistat de les informacions que cal 

facilitar a les famílies perquè coneguin el funcionament del centre 

Web d’acollida a Catalunya. 

En aquest web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ofereix, en deu llengües 

diferents, informació bàsica sobre l’ensenyament a Catalunya i altres aspectes com convivència, 

serveis socials, salut, participació... 

Aspectes emocionals del dol migratori a l’escola. 

En aquest dossier del Departament d’Educació s’analitzen els aspectes emocionals a tenir en 

compte per un possible dol migratori. 

Guia de recursos en línia per comunicar-se amb les famílies. 

En aquest document del Departament d’Educació s’ofereixen diversos canals d’informació i 

comunicació. 

Materials Audiovisuals d’Acollida. 

En aquest web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 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. 

Orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu. 

En aquest document del Departament d’Educació s’ofereixen orientacions i models als centres 

per elaborar la carta de compromís educatiu en funció de les seves necessitats i context. També 

inclou models per a l’elaboració dels continguts específics addicionals. 

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària. Documents per a 

l'organització i la gestió dels centres. 

En el punt 7 d’aquest document del Departament d’Educació s’expliquen de forma general les 

accions a realitzar per dur a terme la coordinació entre l'educació primària i l'educació secundària 

obligatòria.  

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b54ee429-6b52-478b-a25a-0331695b6cc0/informacions%20acollida.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/web_dacollida/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/publicacions/quadern-SLS-desenvolupament_personal.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/inf_comunic/eines/Guia-recursos-en-linia-families.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/dvd_dacollida/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0046/47b3b709-675a-4693-bf60-5bfcde80f87b/orientacions_carta_compromis.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Infantil_primaria.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Infantil_primaria.pdf
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ACOLLIDA. ÀMBIT AULA 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Disposem d’estratègies organitzatives i comunicatives per facilitar l’acollida a les famílies del 

grup classe. 

ACTUACIONS: 

o Establir i difondre entre els tutors unes orientacions per millorar 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. 

o 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, horari...). 

o Fomentar el traspàs d’informació entre iguals en les primeres reunions de pares i mares 

del grup classe. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

fills i filles 

ACTUACIONS: 

o Elaborar durant el primer trimestre l’addenda de la carta de compromís educatiu i signar-la 

amb la família, donant per tancat el procés d’acollida i començar el seguiment. 

o Promoure, en els cursos inicials d’escolarització, la participació de les famílies en el 

procés d’acollida i familiarització dels nens i nenes a l’aula. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Disposem de diferents estratègies per fer la reunió d’inici de curs amb les famílies del grup 

classe més acollidora, dinàmica i participativa. 

ACTUACIONS: 

o 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. 

o Incorporar, en la reunió d’inici de curs, les informacions, orientacions i recursos que facilita 

l’espai Famílies del web del Departament d’Educació per facilitar l’acollida de les famílies i 

orientar-les en el seu ús. 

o Fomentar la participació de les famílies en el disseny de la reunió d’inici de curs. 

o Fomentar la participació de l'alumnat en l’organització i difusió de la reunió. 

o Donar a conèixer a les reunions allò que fem a l’escola mitjançant dinàmiques 

participatives. 

o Treballar a la reunió d’inici de curs 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 i filles. 
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ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Preveiem diferents canals de comunicació (correu electrònic, circular, dossier traduït a diversos 

idiomes...) per tal que la informació que es dona a la reunió d’inici de curs arribi a totes les 

famílies, hagin assistit o no. 

ACTUACIONS: 

o Promoure l’ús de tecnologies ( email, videotrucades, moodle... ) en casos necessaris. 

o 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. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

de les famílies. 

ACTUACIONS: 

o 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.). 

o 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.). 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

ACTUACIONS: 

o Promoure la col·laboració de les famílies en l’acompanyament de les noves famílies 

(famílies guia, acollidores, parelles lingüístiques...). 

o Promoure l’acompanyament entre famílies nouvingudes del mateix país d’origen per 

facilitar l’acollida i la integració dels fills al grup classe. 

o Definir les funcions dels pares i mares delegats de classe i informar a totes les famílies de 

la seva existència. 

o Convidar, a les diferents reunions, a famílies delegades d’altres cursos perquè expliquin la 

seva experiència i la importància del seu rol. 

RECURSOS: 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. 

En aquesta guia del Departament d’Educació 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. 

Orientacions sobre pares i mares delegats de classe 

El Departament d'Educació ha elaborat aquestes orientacions per ajudar els centres a concretar 

les funcions i rellevància d'aquesta figura. Una de les seves funcions és la dinamització de les 

famílies del grup-classe. 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialeines/documents/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/participacio/eines/Pares-i-mares-delegats-de-classe-Orientacions.pdf
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I3, comencem l’escola. 

En aquest apartat del web Famílies trobareu orientacions per acompanyar els infants durant el 

procés d’adaptació a l’escola 

Espai Famílies del Departament d’Educació. 

Ofereix informacions i recursos sobre temes d’escolaritat, ajuts, formació, acompanyament 

escolar, etc per a les famílies. 

Com fer les reunions d'inici de curs més participatives. 

En aquest document del Departament d'Educació hi trobareu orientacions per a redissenyar les 

reunions amb les famílies i fer-les més participatives 

  

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/families-escola/escolaritat/p3-comencem-escola/
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/participacio/eines/Redissenyar-la-reunio-dinici-de-curs-.pdf
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ACOLLIDA. ÀMBIT ENTORN 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Tenim en compte els recursos de l’entorn del centre en la planificació d’estratègies per afavorir 

l’acollida i integració de les famílies. 

ACTUACIONS: 

o Utilitzar els recursos de l’entorn per millorar el procés d’acollida (traductors, mediadors, 

voluntariat cultural, promotors escolars, entitats, associacions...). 

o Comptar amb els professionals de diferents serveis externs (EAP-LIC...) en el procés 

d’acollida de les famílies. 

o 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...). 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Ens coordinem amb les administracions locals i entitats de l’entorn del centre per facilitar 

l’acollida de les noves famílies. 

ACTUACIONS: 

o 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. 

o 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.).  

o 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...). 

o Col·laborar en la sensibilització dels mitjans de comunicació locals perquè fomentin la 

inclusió de la nova ciutadania. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

ACTUACIONS: 

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

el centre participi. 

o En el cas de pertànyer a un Pla educatiu d’entorn, donar a conèixer el projecte a les 

famílies i com participar-hi. 

o Treballar conjuntament amb l’AMPA per informar de les activitats que realitza amb altres 

AMPA i entitats de l’entorn. 

o Promoure activitats comunitàries perquè les famílies de diferents centres es coneguin i 

comparteixin experiències respecte a l’educació dels fills i filles. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Fem difusió dels serveis i entitats de l’entorn a totes les famílies (beques, ajuts, lleure, 

cultura…) 
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ACTUACIONS: 

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

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

nouvingudes. 

o Incloure en l’acció tutorial compartida 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. 

o 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.). 

o Promoure jornades al centre amb la participació de les entitats de l’entorn per tal que es 

donin a conèixer a les famílies noves. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

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

l’entorn. 

ACTUACIONS: 

o Incloure, en la Memòria Anual, la valoració del funcionament del Pla d’Acollida a les 

famílies respecte l’entorn, elaborant, si escau, propostes de millora. 

o Recollir bones pràctiques d’altres centres del territori sobre experiències d’acollida que 

incloguin la relació amb l’entorn. 

RECURSOS: 

Plans locals d’acollida. 

En aquests plans del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’impulsen actuacions 

coordinades al voltant de polítiques d’igualtat i d’acomodació en el territori de les famílies 

nouvingudes 

Servei de primera acollida. 

En aquesta web del Departament de Treball, Afers socials i Famílies s’ofereix el servei de primera 

acollida que consisteix en donar informació i formació a les persones immigrades per ajudar-los a 

integrar-se en la societat. 

Mediateca d’Acollida. 

En aquesta col·lecció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 6 DVD editats en 

deu llengües es facilita informació sobre Catalunya i la societat catalana a les persones 

nouvingudes. 

Passem temps en família. El lleure 

En aquest apartat de l’espai Famílies trobareu orientacions per famílies i un llistat de recursos de 

lleure familiar. 

Beques i ajuts Web Departament d’Educació 

En aquest apartat es pot trobar informació sobre les beques i els ajuts als que poden accedir. 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/03_plis/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/servei-de-primera-acollida/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/dvd_dacollida/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/temps-familia/lleure/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
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