
 A l 'aula d'acollida

Abans de començar a dissenyar l ’horari de l’aula d’acollida ,  és important tenir presents les
Recomanacions per a l’organització de les aula d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-
19 per al curs 2021-22. Enguany s’han suavitzat algunes de les recomanacions establertes l’any
anterior, tot i així, encara cal prendre mesures per reprendre el curs amb les màximes garanties.
D’entre aquestes mesures, destaquen les recomanacions que els agrupaments d’aula d’acollida
es mantinguin estables durant almenys un trimestre i durant franges horàries, i ,  en el cas
d’agrupaments d’alumnat de diferent nivell ,  que aquests alumnes provinguin de pocs grups
d’aula ordinària. Així mateix, l ’espai de l’aula d’acollida ha de garantir la distància de seguretat
entre l ’alumnat per a la protecció de la salut.

Recomanacions per a l’organització dels horaris
de l’alumnat nouvingut

 Abans de dissenyar l 'horari

L’horari de l’aula d’acollida no és fix ni inamovible al llarg del curs. Si cal, després de cada
trimestre es pot reestructurar i reorientar segons l’evolució de l’alumnat nouvingut, i sempre amb
l’objectiu de facilitar-li autonomia personal i social, afavorir-li l ’adquisició de la llengua vehicular i
l ’accés al currículum escolar. En qualsevol cas, cada reestructuració requereix una reflexió
pedagògica per part de l’equip docent que atén l’alumnat nouvingut.

Cal organitzar l ’horari de l’alumnat nouvingut de manera que pugui compartir espais i activitats
amb els seus companys de l’aula ordinària. En aquest sentit, cal tenir sempre present que, per
seguir algunes matèries, no és necessari una elevada competència lingüística en català. Així, és
recomanable que l’alumnat nouvingut participi amb el grup ordinari en les classes de plàstica,
educació física o matemàtiques, per posar-ne alguns exemples, ja que això li permetrà establir
vincles amb la resta del grup classe i facilitarà l ’adaptació en el nou entorn escolar.

 A l 'aula ordinària

A més de l’organització pròpia de l’aula d’acollida, l ’alumnat d’origen estranger pot beneficiar-se
d’altres mesures de suport previstes a l’aula ordinària ,  per exemple, quan a l ’aula es fa codocència, o
el docent té el suport d’algun membre de l’equip psicopedagògic, o es desdobla el grup. El fet de
comptar amb una ajuda complementària a la del docent, o el fet treballar en petit grup, són suports
que afavoriran l’aprenentatge lingüístic i curricular de l’alumnat nouvingut.

Cal posar també en relleu les ajudes que proporcionen els iguals, la bona predisposició dels
companys d’aula i l ’empatia que mostrin vers l ’alumnat nouvingut. És important preveure quins
companys tindrà a prop quan assisteixi a l ’aula ordinària i ,  en el cas del treball cooperatiu, en quin
grup de treball participarà. Segons contextos i circumstàncies, potser serà més convenient que
participi en un grup que el pugui guiar en els aprenentatges, o potser en un grup amb un nivell
semblant al seu…
Cal sempre personalitzar i adaptar la metodologia per tal que sigui el més beneficiosa possible per a
tot l ’alumnat. Recordem que tant aprèn l’aprenent com qui ensenya.

https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/wp-content/uploads/usu2169/2020/09/Orientacions-AA-COVID-19-setembre.pdf

