
RECOLLIDA D'INFORMACIÓ
Fitxa de recollida d’informació inicial dels alumnes
d’origen estranger: a més d'instrument  per a la recollida
d'informació de l'alumne/a, pot servir de guia per a
l'entrevista inicial i els primers contactes de la família amb
el centre. (Disponible en Word)

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Notes per a la comunicació amb les famílies: notes traduïdes
pensades per als primers contactes, a l’inici de l’escolarització de
l’alumnat nouvingut, i que pretenen contribuir, també, a
l’acolliment i la comunicació amb les famílies.

Informació sobre el sistema educatiu a Catalunya:
informació en diferents llengües en format paper i
audiovisual adreçada a les famílies nouvingudes, i
altres adreces d’interès.

COVID-19
Canal Salut/Escola: informació per a les famílies sobre les
mesures que permeten l’inici del curs de manera presencial i
segura, tot adaptant-se a la situació epidemiològica i als
brots que es puguin produir en cada moment i territori.

Material divulgatiu sobre la covid-19 en diferents llengües: per una banda, cartells divulgatius de la covid-19 amb
informació i recomanacions generals, mesures de prevenció i protecció, aïllament domiciliari, etc.; per una altra, àudios
amb recomanacions bàsiques del Departament de Salut.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Entorn i famílies: recursos i orientacions per treballar
l’educació intercultural en l’entorn i amb les famílies.

La participació de les famílies: material de formació del
curs L’acollida en contextos de diversitat lingüística i cultural,
amb orientacions i exemples sobre els elements que cal
tenir en compte per promoure la vinculació de les famílies
nouvingudes a la vida escolar i a l’entorn.

Llengües d’origen: informació i recursos sobre les llengües
familiars de l’alumnat i sobre els programes de llengua i
cultura de la nova ciutadania.

Plans Educatius d’Entorn: informació sobre aquesta
proposta educativa de cooperació entre els centres
educatius, les administracions públiques i altres entitats per
tal de donar una resposta comunitària a les necessitats de
tots els alumnes.

INFORMACIÓ ÚTIL PER A LES FAMÍLIES
Beques i ajuts: informació sobre les
beques i ajuts que ofereix el
Departament d’Educació.

Famílies: orientacions i recursos
adreçats a les famílies sobre l’educació
dels fills i la participació de les famílies
en la vida escolar.

Estudiar a Catalunya: informació
sobre l’oferta formativa de la
Generalitat de Catalunya per a totes les
edats i àmbits d’ensenyament.

Acompanyament durant la pandèmia i la tornada a
l'escola: informació i recursos per ajudar en
l'acompanyament emocional dels fills i filles durant
l'evolució de la pandèmia i la tornada a l'escola.

L’entrevista inicial: una eina de comunicació i informació.
Adaptació COVID-19: guia del Departament d’Educació amb
orientacions i criteris, organitzats per diferents etapes
educatives, que poden ajudar a preparar les entrevistes amb
la família.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
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