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1.1.-- DD’’onon surt el que us dirsurt el que us diréé? ? 

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

3.3.-- DimensiDimensióó ttèècnica. El Pla cnica. El Pla 
dd’’Acolliment Acolliment 

4.4.-- DimensiDimensióó relacional. Les relacional. Les 
persones persones 

5.5.-- La millora La millora éés possibles possible

6.6.-- 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.-- ProcProcéés ds d’’acolliment acolliment 

2.2.-- DelimitaciDelimitacióó de de 
responsabilitatsresponsabilitats

3.3.-- Aspectes temporals Aspectes temporals 

4.4.-- Materials Materials 

5.5.-- Pla dPla d’’AcollimentAcolliment

SSíí? o No?? o No?

3. Dimensi3. Dimensi óó ttèècnicacnica



1.1.-- Element clau en el clima de Element clau en el clima de 
centre centre 

2.2.-- Traspassar els lTraspassar els líímits de la mits de la 
relacirelacióó professionalprofessional

3.3.-- Aprofitar els escenaris Aprofitar els escenaris inin--
formalsformals

4.4.-- Deixar els canals de Deixar els canals de comucomu--
nicacinicacióó oberts oberts 

5.5.-- Factor de motivaciFactor de motivacióó per la per la 
feina /generacifeina /generacióó dd’’expectaexpecta--
tivestives positivespositives

6.6.--ContribuciContribucióó al creixement al creixement 
professionalprofessional

7.7.-- Desenvolupament de Desenvolupament de 
competcompetèències especncies especíífiquesfiques

4. Dimensi4. Dimensi óó relacionalrelacional



1.1.-- LL’’acolliment (dacolliment (d’’una o altra una o altra 
manera) manera) éés una realitat s una realitat 

2.2.-- Es tracta dEs tracta d’’avanavanççar... ar... 

5. La millora 5. La millora éés possible...s possible...

Privada Pública

Atzarosa Planificada

Asistemàtica Sistemàtica

Voluntarista Organitzada

Individual En equip

... de comen... de començçar a caminar. Les ar a caminar. Les 
possibilitats dpossibilitats d’’avenavençç ssóón n 
mmúúltiples. ltiples. 



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

joan.teixidojoan.teixido @@udg.eduudg.edu

Moltes grMoltes grààcies!cies!


