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1.INTRODUCCIÓ: EL MARC INTERCULTURAL

Dins el PLÀ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, on es contempla en el punt 4 
“l’atenció  a  la  diversitat  d’ètnies,  cultures  i  religions”  es  planteja  la 
necessitat  d’establir  un  document  específic  on  es  desenvolupe  el  fet 
intercultural.

Al nostre centre, entenem per  Interculturalitat el fet educatiu en el que 
persones de distintes races, llengües i creences conviuen dins d’un mateix 
marc, l’escola, en la qual cadascuna d’elles respecta les diferències de les 
altres i aporta el millor de la seua cultura. D’aquesta forma, sorgirà una nova 
societat  en  la  que  el  respecte,  la  igualtat  i  la  tolerància  serà  la  nota 
determinant.

Fins ara, hem convivit dues ètnies diferents, la gitana i la paia, acceptant-
nos i respectant-nos.

Actualment a aquestes ètnies s’afegeix una nova realitat fruit dels canvis 
socials  que  s’estan  produint  a  la  nostra  societat.  Aquesta  novetat  és 
l’arribada  d’immigrants  estrangers  al  nostre  centre,  immigrants  amb 
diferents cultures, llengües religions... La nostra realitat al curs 2006/2007 
és la següent:
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PAIS CURS NOMBRE D’ALUMNES

Romania Infantil 4 i 5 anys

Primària 1er, 2n, 4t i 5è

13

Marroc Infantil 3, 4 i 5 anys

Primària 1er a 6è

38

Uruguai Primària 2n, 4t i 6è 3

Brasil Primària 4t 1

Lituana Infantil 4 i 5 anys 2

Argila Infantil 3 anys

Primària 1er i 5è

3

Equador Primària 2n i 3er 2

Xile Primària 3er i 6è 2

Bulgària Infantil 3 anys

Primària 1er i 4t

3

Polònia Infantil 5 anys

Primària 5è

2

Xina Infantil 3 i 5 anys 2

Cuba Infantil 4 anys 1

Constatem que l’alumnat de famílies immigrants estan totalment integrats, 
ja  que  han  iniciat  la  seua escolaritat  en  E.I  per  la  qual  cosa  no  ens  ha 
suposat cap canvi d’actuació específica i la única alumna de 5 de Primària 
que podria haver necessitat un pla específic ha deixat d’assistir a l’escola 
sense justificar la seua absència.
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OBJECTIUS DEL CENTRE REFERITS AL TREBALL PER AFAVORIR LA 
INTERCULTURALITAT

1. Promoure l’educació intercultural en el centre des d’un plantejament 
global,  dirigida  a  tot  l’alumnat  i  assumida  per  tota  la  comunitat 
educativa.

2. Proporcionar a l’alumnat materials didàctics que faciliten l’atenció a la 
diversitat  i  la  convivència  entre  persones  de  diferents  cultures, 
promovent  actituds  i  comportaments  positius  que  eviten  la 
discriminació per raó de la cultura de procedència , nivell cultural o 
econòmic, sexe, religió, etc.

3. Propiciar actituds positives d’acollida per part de tota la comunitat 
escolar cap l’alumnat immigrant i les seues famílies.

4. Mostrar la diversitat cultural que l’escola acull, de forma integradora 
i enriquidora, apostant pel encontre enfront la mútua ignorància, per 
la diversitat enfront de la uniformitat.

5. Afavorir la col·laboració i participació dels pares i mares en el centre 
amb independència de la cultura a què pertanyen.

6. Proporcionar a l’alumnat immigrant materials didàctics que faciliten 
l’aprenentatge dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

2. PLA D’ACOLLIDA

OBJECTIUS GENERALS:

1. Crear un ambient escolar en què el nou alumnat i les seues famílies se 
senten ben acollits.

2. Facilitar els tràmits de matriculació.
3. Contribuir a un ràpid coneixement de les instal·lacions del Centre que 

permeta que l’alumnat es desplace per este amb facilitat.
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4. Establir en la classe un clima que faça més agradables els primers 
moments i que afavorisca la interrelació entre el nou alumnat i els 
seus companys.

5. Millorar  la  responsabilitat,  la  capacitat  d’empatia  i  la  camaraderia 
entre l’alumnat a fi de facilitar una ràpida i eficaç integració.

6. Contribuir  que  les  famílies  immigrants  se  senten  a  gust  i  que 
perceben l’escola com un lloc on se’ls facilita la seua integració, se’ls 
valora, es dóna importància i protagonisme a la seua cultura i se’ls 
ofereixen vies per a la seua participació.

7. Evitar  la  tendència  a  l’auto-aïllament  dels  nous  xiquets  i  xiquetes 
davant d’una situació desconeguda, com l’arribada al centre.

1. FASE INFORMATIVA: INFORMACIÓ INICIAL 

Aquesta fase va dirigida a les famílies immigrants (pares o mares)

OBJECTIUS: 

1. Donar  a  conèixer  a  les  famílies  els  aspectes  bàsics  del  sistema 
educatiu a la Comunitat Valenciana, així com el procés d’escolarització 
i l’organització dels centres docents donant-los el document facilitat 
per Conselleria en la seua llengua d’origen (ANEXE 1)

2. Facilitar  els  documents  interns  del  centre  (Reglament  de  Règim 
Intern...),  calendari  escolar,  horari,  professors  tutors,  documents 
requerits per secretaria, informació de plans transversals, llistat de 
material escolar...

3. Assessorar a les famílies en tots aquells dubtes que puguen tenir tant 
pel  desconeixement  del  seu  entorn,  com  per  les  dificultats  de 
comprensió.

4. Informar de les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi, així com 
dels serveis complementaris.

5. Donar  a  conèixer  el  servei  de  menjador  i  on  poden  acudir  per 
demanar l’ajuda econòmica, si cal, per assistir.
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6. Aconseguir  informació  de  les  famílies  d’immigrants  al  voltant  dels 
següents  aspectes  mitjançant  una  enquesta:  nivell  de  competència 
lingüística, experiència escolar, temps de residència al nostre país i 
expectatives  de  residència,  informació  acadèmica  de  l’alumne... 
(ANEXE 2)

En aquesta primera fase, serà l’ Equip Directiu qui assumix el compromís 
que  les  famílies  reben  una  primera  impressió  del  Centre  positiva  i 
acollidora.  Si  la  família  no  coneix  (compren  o  parla)  el  castellà  ni  el 
valencià,  és  important  demanar  a  l’organisme  oportú  (Serveis  socials, 
Ajuntament, Conselleria, particulars...) un traductor en la fase inicial.

FASE D’ACOLLIDA AL CENTRE 

Aquesta fase va dirigida als alumnes. Esta segona fase, d’acollida en el 
centre el primer dia de classe, es realitza durant la primera hora del 
matí o de la vesprada i en ella intervenen:

1. El  Secretari,  que  serà  l’encarregat  d’arreplegar  la  documentació  i 
comprovar-la.

2. Un  mestre  /a  encarregat  de  l’acollida  en  esta  fase.  Per  això, 
s’establix un horari  de guàrdia  d’acollida entre els/les  mestres  de 
Primària. En Educació Infantil, normalment és el mestre/a de suport.

3. Un membre de l’Equip Directiu.
4. Un alumne/a del mateix país de procedència, s és possible, que actua 

com intèrpret.
5. Un alumne/a tutor/a per a cada nou alumne o grup d’alumnes si són de 

la mateixa classe.
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Una  vegada  arreplegada  la  documentació,  el  mestre/a  encarregat  de 
l’acollida i l’alumne intèrpret rebran el nou alumne/a i a la seua família i 
els aniran ensenyant el centre ( que estarà pictografiat).  Després, es 
farà la Presentació a l’alumne i família dels mestres que intervindran en la 
tasca educativa.

2. FASE D’ACOLLIDA EN L’AULA 

Cal  destacar  en  primer  lloc  la  importància  que  té  que  la  classe  estiga 
pictografiada  com  el  centre  per  a  que  el  xiquet  immigrant  es  puga 
desenvolupar dins d’ella de forma correcta.

PRIMER DIA

Una  vegada  l’alumne/a  arriba  a  la  seua  aula,  durem  a  terme  JOCS  DE 
PRESENTACIÓ, INTERACCIÓ SOCIAL... (ANEXE 3)

PRIMER MES

Es tracta d’un període d’adaptació. Per tant, en primer lloc, haurem de dur a 
terme una Avaluació inicial del seu nivell de competència lingüística:
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• NIVELL 0  :  L’alumne/a  no  entén  ni  parla  cap  de  les  dues  llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana.

• NIVELL 1  : L’alumne/a no parla però entén conceptes bàsics en alguna 
de les dues llengües.

• NIVELL 2  : L’alumne/a no parla ni entén gran part dels continguts.
• NIVELL 3  :  L’alumne/a entén  els  continguts  i  pot  comunicar-se  de 

forma bàsica.
• NIVELL 4  :  L’alumne/a té un bon nivell  d’expressió i comprensió en 

alguna de les dues llengües.

D.-  ESTRATÈGIES  D’INTERVENCIÓ  LINGÜÍSTICA  AMB 
ALUMNAT ESTRANGER

Quan arriba al centre l’alumnat nouvingut el primer que hem de plantejar-
nos és la llengua on va a ser escolaritzat. Hem de tenir en compte que el 
nostre centre està ubicat a una zona valenciano – parlant, encara que el nucli 
del Port siga de parla castellana. Aquest fet ha motivat que el C.P. Baladre 
conte amb dos projectes lingüístics: un PIL i un PIP. El Projecte d’Immersió 
Lingüística està funcionant des del curs 2002-2003 és a dir dues classes 
una de tres anys i una de quatre anys. 

Amb aquesta realitat estem convençuts que l’alumnat nouvingut ha d’adquirir 
competència tant en castellà com en valencià, al mateix temps pensem que 
en la situació actual del centre s’ha d’afavorir l’ús del valencià i que és un 
àmbit a fomentar, però també hem de fer una anàlisi realista de la situació.

Així considerem que per a l’alumnat nouvingut s’han d’assolir dos objectius 
fonamentals:

• Que l’alumne adquirisca capacitat per a comunicar-se i interactuar
• Que el procés d’adaptació interferisca el menys possible en els seus 

aprenentatges acadèmics, per la qual cosa haurà d’apendre la llengua 
el més ràpid possible.

Per tant, si tenim en compte aquest objectius, els recursos personals amb 
els que conta el centre per a fer els recolçaments de llengua i el context del 
centre  en  el  qual  l’alumne  va  a  desenvolupar-se  i  que  va  a  afavorir  l’ 
adquicició  de  la  llengua  podríem  establir  els  següents  criteris  per  a  la 
llengua d’escolarització:
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Infantil:

• Si és alumnat d’Infantil (sempre que l’organització interna del centre 
ho puga dur a terme) l’escolaritzarem en Valencià.

Primària:

• Si  és  alumnat  d’origen  hispanoamericà  i  ve  per  primer  cicle  de 
primària, també serà escolaritzat en valencià. 

• Si  és  d’origen  hispanoamericà  per  2on  i  3er  cicle  la  seua 
escolarització serà en castellà.

• Si el  alumnat no parla castellà tant si  ve per 1er,  2on ó 3er cicle 
l’escolaritzarem en castellà.

* La incorporació del valencià (valencià com a assignatura i coneixement del 
medi), per als alumnes que s’escolaritzen en castellà seria en el segon curs 
de la seua incorporació, sempre tenint en compte el nivell d’assoliment del 
castellà i d’instrumentalització del mateix per als aprenentatges.

E.-  ORIENTACIONS  PER  A  LA  CONVERSA  D’AVALUACIÓ 
INICIAL.

Aquesta conversa té com a objectiu avaluar les competències del xiquet/a 
pel que fa a la seua COMPRENSIÓ i EXPRESSIÓ ORAL. Durant aqeusta, els 
mestres hem de fixar-nos en els següents aspectes:

• COMPRENSIÓ: 

L’alumne/a comprén?:

 Les  expressions  més  usuals:  saludar,  seure’s,  entrar, 
eixir, ...

 Informacions  bàsiques  de  l’escola:  escriure/llegir, 
parlar/escoltar, vocabulari d’instruments, ...

• EXPRESSIÓ:
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Cal  fixar-se  en  les  següents  aspectes  depenent  de  si  l’alumnat 
immigrant parla un mínim de castellà o no parla gens de castellà.

 Alumnat que no parla castellà  : 
 Llengua d’expressió del xiquet/a
 Capacitat per fer-se entendre mitjançant l’ús de 

gestos, dibuixos, ... 
 Alumnat que parla un mínim de castellà  :

 S’expressa amb paraules soltes
 S’expressa utilitzant verbs
 S’expressa amb un nivell mínim d’habilitats 

Podem registrar els resultats en una graella (Annex 4)

F.- AVALUACIÓ DE LA LLENGUA ESCRITA.

Per comprovar les competències lingüístiques escrites de l’alumnat immigrat 
podríem utilitzar els següents recursos:

• Presentació de texts en la llengua pròpia per avaluar si és capaç de 
llegir. (Annex 5)

• Presentació  de dibuixos per a que escriga paraules i  frases (en la 
seua pròpia llengua). (Annex 6)

• Presentació de l’alfabet per veure les diferències fonètiques que hi 
ha entre la seua llengua i el castellà. (Annex 7)

• Presentació de paraules i frases en castellà per veure si el xiquet/a 
és capaç de fer un dibuix de paraules/frases i així comprovar la seua 
capacitat de comprensió.

• Presentació de dibuixos per veure si el xiquet/a és capaç d’escriure 
en castellà. (Annex 8)

(Annex 3)

JOCS DE PRESENTACIÓ

Educació Infantil
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        • CAROLINA, CAROLINA (o qualsevol altre nom)

" Carolina, Carolina
s'assembla a la seua mamà"

 

" ‘Rock', ‘rock', ‘rock' de bon dia

Rock, ‘rock', ‘rock' de bon dia,

Bon dia Carolina, Com estàs?

Du, Dua, Du, Dua, Du, Duaa

Rock, ‘rock', ‘rock' de bon dia

Du, Dua, Du, Dua, Du, Duaa"
• L'ONADA DEL NOM

Asseguts  en  cercle,  cada  u  en  una  cadira  ,  un 
xiquet o una xiqueta comença el joc alçant-se de 
la  seua  cadira  i  fent  alçar-se  al  company  de  la 
seua  dreta,  alçant-li  el  braç  i  pronunciant  al 
mateix  temps  el  seu  nom  en  veu  alta.  A 
continuació,  s'asseu  en  la  seua  cadira,  i  qui 
continua, repetix l'operació amb el jugador de la 
dreta  fins  a  acabar  tots.  Es  tracta  de 
sincronitzar  tots  els  moviments  de  forma 
col·lectiva a fi d'aconseguir l'efecte "onada".

• LA GRAN SALUTACIÓ

En cercle,  de  peu,  els  jugadors  estan  disposats 
mirant al mateix costat en un cercle i es troben 
separats per un metre de distància,.

Un participant qualsevol comença el joc donant la 
volta  completa  per  l'interior  del  cercle,  fent 
xocar  la  seua  palma  contra  la  palma  de  cada 
jugador,  pronunciant  al  mateix  temps  els  seus 
noms.

Acabada la volta, es col·loca en el seu lloc mentre 
el següent jugador continua amb la gran salutació.
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• PRESENTACIÓ D'AULA, PATI I ALTRES DEPENDÈNCIES.

Recorrem  les  dependències  del  centre.  En  els 
corredors  trobem  PICTOGRAMES,  dibuixos 
al·lusius a l'activitat que es desenvolupa en cada 
una  d'elles.  Per  a  això,  formem un  tren  i  anem 
visitant  els  diferents  llocs  assenyalant  el 
pictograma,  fent  el  gest  corresponent  de 
l'activitat i repetint el nom de la dependència

          • PRESENTACIÓ DE LES RUTINES I HÀBITS DE LA CLASSE

Per mitjà de la presentació de dibuixos al·lusius a 
la pròpia activitat.

          • CARTELL DE BIENVENIDA

En  el  cartell  de  benvinguda,  apareix  la  paraula 
"Bienvenida" en els distints idiomes que parlen els 
xiquets i xiquetes de la classe o cicle. Així mateix, 
es  decora  amb  motius  que  al·ludixen  al  bona 
recepció i a la bona acollida.

A este cartell  s'apega la foto del  nou alumne o 
alumna, ampliada en format A3, amb el seu nom .

El cartell estarà en la classe fins que el xiquet o la 
xiqueta s'asseu totalment integrat, i després, es 
podrà portar a casa.

          •  PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS RACONS DE TREBALL I JOC 
DE L'AULA

Es presenten a mesura que es van utilitzant. 

          • CONFECCIÓ D'UN DICCIONARI D'IMATGES.

Es  realitza  en  el  racó  de  les  lletres,  utilitzant 
retalls de revistes i fullets, sobre els objectes de 
la classe i de la vida quotidiana, escrivint davall de 
cada un el seu nom.

          • RACÓ DE "DIFERENTS PERÒ IGUALS"
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Els  xiquets  i  xiquetes  immigrants  i  les  seues 
famílies  aporten  aquelles  fotografies,  objectes, 
làmines, etc. propis del seu país.

Col·loquem  una  fotografia  familiar  en  l'interior 
d'un envàs de tetra-brick a manera de caseta i 
que  a  poc  a  poc  anirà  conformant  una  xicoteta 
maqueta del seu poble.

          • LLIBRE DEL PROTAGONISTA

Si  el  xiquet  és  capaç  d'expressar-se  oralment, 
nos compte la seua "història personal" i passem a 
elaborar el Llibre del Protagonista.

Si  no  posseïx  esta  competència,  realitzem 
l'activitat més endavant o recorrem a la família o 
a l'alumne-tutor del mateix idioma.

Este llibre arreplega: la fotografia familiar; el nom i la fotografia del xiquet 
o de la xiqueta; dibuixos dels seus companys; la qual cosa li agradaria ser de 
major; les seues preferències respecte a menjada, colors, esports,

Educació Primària
• CARTELL DE BIENVENIDA

Prèviament,  entre tots els alumnes de la classe, 
s'elabora un cartell de benvinguda on està escrita 
la  paraula  "Bienvenida" en  la  llengua  del  nou 
alumne o alumna, en castellà i en valencià.

Al costat, s'escriu també el nom de l'alumne o de 
l'alumna.

Quan  este  entra  en  classe,  diversos  dels  seus 
companys alcen el cartell i després, ho pengen en 
alguna de les parets. 

• JOC DE PRESENTACIÓ

Asseguts en cercle, cada alumne va presentant-se 
al nou company o companya:

"  Hola......(  nom del  nou 
alumne)  .  Em 
cride........................."
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Prèviament, cada u dels alumnes prepara una frase 
de benvinguda que ara llig al nou company:

"  Estic  content  que 
estigues  amb  nosaltres 
perquè......."

" Gràcies per............."

"Amb  tu,  ara,  en  la 
nostra classe som...."

El nou alumne respon:

S'estretixen les mans o mostren algun símbol de 
benvinguda o amistat.

• L'ONADA DEL NOM

Asseguts  en  cercle,  cada  u  en  una  cadira,  un 
alumne o una alumna comença el joc alçant-se de la 
seua cadira i fent alçar-se al company de la seua 
dreta,  alçant-li  el  braç  i  pronunciant  al  mateix 
temps  el  seu  nom  en  veu  alta.  A  continuació, 
s'asseu en la seua cadira,  i  qui  continua repetix 
l'operació  amb  el  jugador  de  la  dreta  fins  a 
acabar  tots.  Es  tracta  de  sincronitzar  tots  els 
moviments de forma col·lectiva a fi d'aconseguir 
l'efecte "onada".

• QUI ÉS EL MEU AMIC

Asseguts  en  cercle,  un  jugador  o  una  jugadora 
s'allunya del  grup perquè s'elixa  a  un dels  seus 
membres,  que  es  convertix  en  el  personatge  a 
endevinar.  L'endevinador  només  pot  formular 
preguntes a què els components del grup puguen 
respondre amb un sí o amb un no.

Quan l'endevinador encerta de qui es tracta,  es 
donen un abraç i s'intercanvien les posicions.
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• LA GRAN SALUTACIÓ

En cercle,  de  peu,  els  jugadors  estan  disposats 
mirant  tots  al  mateix  costat  en  un  cercle  i  es 
troben separats per un metre de distància.

Un participant qualsevol comença el joc donant la 
volta  completa  per  l'interior  del  cercle,  fent 
xocar  la  seua  palma  contra  la  palma  de  cada 
jugador,  i  pronunciant  al  mateix  temps  els  seus 
noms.

Acabada la volta, es col·loca en el seu lloc mentre 
el següent jugador continua amb la gran salutació.

• UN NOU PAÍS ENTRE NOSALTRES

El mestre o la mestra mostra en un mapamundi la 
ubicació del país de procedència del nou alumne o 
alumna.

A  continuació,  presenta  els  seus  aspectes  més 
significatius, representatius i positius, a través de 
fotografies, vídeos, etc.

Posteriorment, els alumnes realitzen exercicis per 
al coneixement dels països exposats.

 

APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR 2003-04
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