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OBJECTIUS DEL SEMINARI

1. Consolidar les funcions del CLIC de centre 
i del tutor aula d’acollida.

2. Presentar recursos, suports i activitats 
pràctiques per a l’atenció a la diversitat 
en un món canviant.

3. Millorar la transferència al centre de la 
seva tasca.



CALENDARI I HORARI DEL SEMINARI

Divendres de 12 a 14 h en format virtual a través de 
la plataforma meet

ENLLAÇ

ACREDITACIÓ 21 hores 
(6 sessions sincròniques virtuals/ 4 hores de treball en 
centre + 5h tasques d’acreditació + qüestionari final) 

https://meet.google.com/eie-onxt-sep


Tasques per acreditar

- Petites tasques abans de les sessions: 
qüestionaris, compartir respostes en un 
padlet, lectura de documents, ...

- Proposta relacionada amb el contingut del 
seminari que compartireu amb la resta de 
companys i elaborareu amb l’assessora LIC.

- Participar en el Genially sobre eines i 
recursos LIC.

https://app.genial.ly/editor/5f55fccc3201630d7c6e3672


CALENDARI I HORARI DEL SEMINARI

Sessió 1   divendres   06/11/2020   
Sessió 2   divendres   27/11/2020   
Sessió 3   divendres   29/01/2021    
Sessió 4   divendres   16/02/2021   
Sessió 5   divendres   26/03/2021    
Sessió 6   divendres   07/05/2021   



Centre amb referent



Entorn Virtual d’aprenentatge

Mapa de la sessió

https://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=73602
https://docs.google.com/document/d/1fIx9ukT5MaQunwOQGghbfRqFB7Vcyoc1/edit


Marc documental del CLIC de centre

Projecte Lingüístic de Centre
(PLC)

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
Projecte de Convivència

L llengua
interculturalitatI Ccohesió social

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

PROJECTE DE DIRECCIÓ
(PdD)

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
(PGA)

Pla d’acollida

 Contextualitzem



Què puc fer com a LIC de centre?

Promoure la sensibilització, foment i 
consolidació de l’educació intercultural i de 
la llengua catalana com a eix vertebrador 
d’un projecte educatiu plurilingüe. 



Què puc fer com a Tutor de l’AA?

Atendre l’alumnat nouvingut:
- Col·laborar en l’elaboració dels plans 

individualitzats.
- Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a 

les seves aules de referència.

- Coordinar-me amb l’equip docent, coordinació LIC 
del centre i altres professionals (assessor/a LIC, 
EAP...).



Eix de les sessions 1 i 2
EL PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT DE 

L'ALUMNAT NOUVINGUT
Què farem?
Sessió 1
- Un joc de rol virtual: la cursa per l’èxit educatiu
- Situarem el PSI en el marc del Decret d’escola inclusiva i del 

projecte Educatiu inclusiu. Mesures universals i addicionals.  El DUA
- Comentem els resultats dels formularis.
- Ens endinsem en els apartats del PSI: document i models.

Sessió 2
- Concretem una proposta d’elaboració: diari curricular i excel 

compartit per implementar-lo.



Joc de rol

La cursa per l’èxit 
educatiu



Decret 150/2017 de l’atenció educativa en el 
marc d’un sistema inclusiu

Principis
Una escola per a tothom implica concretar els principis següents:

● El reconeixement de la diversitat com un fet universal.
● El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots 

els alumnes.
● La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui 

desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
● L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre 

una educació integral i amb expectatives d’èxit.
● La participació i la corresponsabilitat per construir un projecte comú a partir 

del diàleg, la comunicació i el respecte.
● La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement 

col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.

 



LA CONCRECIÓ DELS PRINCIPIS

Cultura d’escola 

Polítiques inclusives

Pràctiques inclusives





MESURES I SUPORTS



MESURES I SUPORTS

Universals

Intensius

AddicionalsAula d’acollida



UN PROJECTE EDUCATIU INCLUSIU

Un currículum per a tots.

Comissió d’atenció a la 
diversitat. (CAD)

Disseny Universal per a 
l’aprenentatge (DUA)



D
isseny U

niversal per a 
l’aprenentatge (D

U
A

)



ANALITZEM ELS RESULTATS SOBRE 
L’ENQUESTA



En quis casos elaboreu un PSI per l’alumnat 
nouvingut al vostre centre?



Qui pren la decisió de fer-ho?

- La CAD
- La tutora de l’aula d’acollida
- L’equip psicopedagògic, 

l’orientador.
- L’equip docent, liderat pel tutor i 

cap d’estudis



Qui pren la decisió de fer-ho?

- La CAD
- La tutora de l’aula d’acollida
- L’equip psicopedagògic, 

l’orientador.
- L’equip docent, liderat pel tutor i 

cap d’estudis



Qui procés seguiu per iniciar l’elaboració del 
PSI?



Feu servir el diari curricular per a l’elaboració 
del PSI?



Com es fa el seguiment del PSI?



Com s’informa la família ?

El tutor o tutora és qui informa a través d’una entrevista.

Tutora d’aula d’acollida

Tutor, mestre d’EE i família

Reunió conjunta tutora aula ordinària i aula d’acollida



Com s’elabora l’informe d’avaluació?

- No es fa un informe específic. Es té en compte el PSI a l'hora d'avaluar.

- No ho sé.

- S'introdueixen les dades a l'informe intern, marcant amb un asterisc els àmbits que 

té adaptats.

- En les reunions amb l'equip docent i la CAD.

- L’avaluació queda recollida amb el mateix document que la resta de companys

- A partir d'un mínims establerts del cicle corresponent.

- El tutor d'acollida amb l'equip docent informa dels progressos de l'alumne segon el 

seu PI

- L'informe és un model concret d'escola

- L'elabora el professor/a AA a partir dels resultats en proves a l'AA i del que es diu en 

la reunió d'avaluació.

- Amb l'ajuda de la tutora de l'aula ordinària i la tutora de l'aula d'acollida, es redacten 

els continguts i habilitats que s'han anat treballant i s'indica el nivell de satisfacció 

assolit.



Qui s’encarrega de formalitzar el PSI a 
l’esfer@?

- La direcció.

- L’administrativa

- No ho sé.

- El tutor de l'aula ordinària o el tutor 

de l'aula d'acollida.

- Equip CAD i tutor



Les dades 

de l’alumne



Justificació i 

propostes



Professionals 

que 

intervenen



Mesures i 

suports



Àmbits i 

matèries



El diari 

curric
ular



Descriptors MECR



Horari



Reunions de 

seguiment



MATERIALS I RECURSOS

https://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/elic/


Recordeu que compteu amb el suport de les 
assessores LIC dels Serveis Educatius 

Rosa Vidal  rvidal29@xtec.cat

Marga Sans msans229@xtec.cat

Elisenda Papiol epapiol@xtec.cat

mailto:rvidal29@xtec.cat
mailto:msans229@xtec.cat
mailto:epapiol@xtec.cat

