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1.1.-- DD’’onon surt el que us direm? surt el que us direm? 

2.2.-- LL’’acolliment. Aspectes acolliment. Aspectes 
generalsgenerals

3.3.-- Dimensions tDimensions tèècnica (el pla) cnica (el pla) 

i relacional (les persones) i relacional (les persones) 

4.4.-- Com ho veuen/viuen els Com ho veuen/viuen els 
qui arriben de nou?qui arriben de nou?

5.5.-- Col.loquiCol.loqui

1. Parts de la sessi1. Parts de la sessi óó



1.1.-- Augmenta la complexitat Augmenta la complexitat 

2.2.-- Responsabilitat singular de Responsabilitat singular de 
ll’’equip directiuequip directiu

3.3.-- LL’’acolliment: una qacolliment: una qüüestiestióó
cultural cultural 

4.4.-- Si Si éés important... hi hem de s important... hi hem de 
dedicar temps dedicar temps 

5.5.-- IntencionalitatsIntencionalitats

Ajudar les persones nouvingudesAjudar les persones nouvingudes

Garantir el funcionament centreGarantir el funcionament centre

Introduir la lIntroduir la líínia dnia d’’escolaescola

6.6.--DimensiDimensióó ttèècnica i relacional cnica i relacional 

2. Aspectes generals2. Aspectes generals



1.1.-- PercepciPercepcióó de la necessitat i de la necessitat i 
importimportàància de  ncia de  ll’’acollidaacollida

2.2.-- Aspectes Aspectes situacionalssituacionals
No No éés el mateix...s el mateix...

3.3.-- Aspectes personalsAspectes personals

No No éés el mateix... s el mateix... 

4.4.-- SensacionsSensacions

IlIl��lusilusióó
RepteRepte
SoledatSoledat
SotmSotmèès a examens a examen
IgnoratIgnorat
La peLa peçça que faltavaa que faltava

3. Com ho veuen/viuen 3. Com ho veuen/viuen 
els protagonistes?els protagonistes?



5.5.-- Pors, neguits i Pors, neguits i 
inseguretatsinseguretats

conconèèixer ixer la feinala feina

la relacions amb companysla relacions amb companys

la relacila relacióó amb paresamb pares

les condicions materialsles condicions materials

6.6.-- El que mEl que méés valoren:s valoren:

actitud actitud dd’’acollidaacollida

mestre/a de refermestre/a de referèènciancia

equip de cicleequip de cicle

conconèèixer els hixer els hààbits de centrebits de centre

planificaciplanificacióó de de ll’’acollidaacollida

dosificar la informacidosificar la informacióó



7.7.-- ImportImportàància de les ncia de les 
primeres impressionsprimeres impressions

8.8.-- Descobrir els aspectes Descobrir els aspectes 
ocults de locults de l’’organitzaciorganitzacióó



La socialitzaciLa socialitzacióó organitzacioorganitzacio--
nalnal i el contracte psicològici el contracte psicològic

*Efectes per al centre*Efectes per al centre

*Efectes per als docents*Efectes per als docents

*Efectes en els alumnes i*Efectes en els alumnes i

les famles famíílieslies

4. Perqu4. Perqu èè interessa interessa concon èè--
ixerixer com ho viuen com ho viuen –– veuen veuen 
els protagonistes?els protagonistes?



Si penseu que, juntament amb els Si penseu que, juntament amb els 
companys de GROC, podem ajudarcompanys de GROC, podem ajudar --

vos en alguna cosa, ens trobareu a ...vos en alguna cosa, ens trobareu a ...

joan.teixido@udg.edujoan.teixido@udg.edu
mserr272@xtec.catmserr272@xtec.cat

Moltes grMoltes grààcies!cies!


