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LA REBUDA
Maria Sala

IES Isidor Macabich
1. L�arribada d�un alumne estranger:

1.1 A principi de curs.
1.2 En haver començat el curs.

2. Primer contacte amb l�alumne:
2.1 Amb qui arriba?
2.2 Qui el rep?
2.3 Com?

3. Organització i destí de l�alumne:
3.1 Qui decideix sobre l�alumne?
3.2 Què es fa amb l�alumne aquest dia?
3.3 Organització i preparació de material i de les primeres

sessions.
3.4 Quan es torna a incorporar l�alumne al centre? Per què?
3.5 Informació al professorat del grup de referencia: quan i

com.
3.6 Preparació de materials per a les primeres sessions,

ACI�s...
3.7 Treball amb el grup classe.

4. El primer dia de classe de l�alumne nouvingut.
4.1 Qui el reb: on, quan, amb qui.
4.2 La primera classe : amb qui, on.
4.3 Les primeres activitats : conèixer la professora, els

companys/es de taller, l�aula, el centre. Presentar-se. Els
materials de classe que necessita�

5. Entrada amb el grup-classe : qui, com,  quan.
6. Seguiment de l�alumne : tutor/a i professora de taller de llengua i

cultura.
7. La mediadora cultural: Samya Mestassi.
8. El projecte: Comissió d�Atenció a la Diversitat: per què? I funcions.
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LA REBUDA

La rebuda és un dels apartats més importants del PALIC, donat que
és el mitjà per preparar i realitzar el primer contacte i l�acolliment dels
nous alumnes al nostre centre i al nostre sistema educatiu.

És una eina que hem de tenir prevista atesos els canvis que continuen
donant-se en el nostre alumnat.
L�elaboració de material adient per facilitar la comunicació amb l�alumne,
la preparació d�espais adients per portar a terme la rebuda, les primeres
sessions, la recollida d�informació, són aspectes importants, però també
ho és una rebuda afectiva.

Aquí presentem un recull d�actituds, pas a pas, que desenvolupem al
nostre institut a l�hora de realitzar l�acollida a un alumne nouvingut.

1. Arribada un alumne/a estranger/a a l�ESO (1r-4t): a principi de curs o
en haver començat el curs. Depenent del moment de l�arribada,
tindrem més o menys temps per preparar material, per això sempre
hem de tenir material per realitzar l�acollida en qualsevol moment.

2. Primer contacte amb el centre: QUI, COM I QUAN
2.1. Arriben amb el pare o amb un tutor legal, que solen ser homes,

que poden o no parlar la nostra llengua.
2.2. Qui els rep a l�institut : informació:

-les ordenances acompanyen a les persones fins a secretaria.
-on es fa la primera detecció : un/a administratiu que els ajuda

a formalitzar la matrícula: poden passar dues coses:

a) Que parli una de les llengües de l�estat: formalitzant la
matrícula, omplint dades personals i deixant en blanc
l�apartat d�optatives: informàtica, automoció, hoteleria,
electrònica, alemany, francès, cultura clàssica...

b) Que no parli cap de les llengües de l�estat: s�informarà a
un cap d�estudis que realitzarà l�acollida: buscant les
dades personals: procedència, nom, cognoms i adreça i
s�informa a l�alumne de quin dia s�incorporarà al centre,
se li assigna a un grup.
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-No s�incorpora al centre el mateix dia d�arribada, perquè
així es pugui preparar la vinguda de l�alumne al taller i avisar
la resta del professorat.

3. Cap d�estudis: es presenta, li explica els motius pels quals no comença
el mateix dia al centre, se n�assabenta dels hàndicaps i altres parts
de la història personal de l�alumne (problemes conductuals, hàbits a
destacar, caràcter de l�alumne, si ha repetit algun curs...).  Busca el
professor d�idiomes, en cas de ser necessari i possible. Si la
comunicació amb els acompanyants de l�alumne, no és possible, se
citarà els pares per establir una entrevista mitjançant la mediadora
cultural.

4. Caps d�estudis informa la mestra de Taller de llengua i Cultura de
l�arribada de l�alumne al centre, de les dades més rellevants i del grup
i horari que tindrà.

5. La mestra de taller va a secretaria a buscar una còpia de la matrícula,
per recollir les dades de l�alumne i poder preparar el material per a
l�acollida.

6. Adaptació dels materials necessaris de l�alumne: horari amb imatges,
mapes, presentació a la professora i a la resta de companys: exercicis
orals, visita pel centre, llistat de material que necessitarà per a cada
àrea...

7. Per informar al professorat, hi ha una doble via:
Que els caps d�estudis convoquin una reunió amb el professorat del futur
grup de l�alumne, es convoca de paraula o per una nota al caseller de cada
professor/a. I una nota a la sala de professors, per si algun professor no
mira dins del seu caseller.

Aquesta reunió serveix, per informar al professorat, del tipus
d�alumnat que arriba, si té o no algun hàndicap i per proporcionar al
professorat el material necessari en cas de necessitar-lo o per establir
unes hores de feina per elaborar ACI en cas de ser necessàries o per
adaptar diferent material, per a cada àrea.
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 Per elaborar què es fa a la classe es realitzen reunions amb l�equip
del DO del centre i s�informa al tutor/a de l�itinerari que es sol seguir en
aquestos casos (les passes que aquí esmentem). Així com quines
activitats : activitats tutorials, d�acollida, conductes a extingir o vigilar
perquè no es donin... De manera que el tutor/a tengui el màxim d�eines
possibles per treballar amb aquest alumne i el pugui integrar dins el grup
amb la major facilitat possible. El seguiment de l�alumne es realitza de
manera conjunta amb el tutor/a de l�alumne i la mestra de taller de
llengua i cultura, tant de les activitats que es fan dins com fora de l�aula.
A part de les RED, que es realitzen a cada centre, per conèixer les
possibles dificultats amb les quals es troben tant els professors com
l�alumne. I així buscar solucions i treballar en grup, per elaborar material
o documentació que faciliti les diferents tasques a tothom.

8. Mentalització als alumnes de taller de l�arribada del nou alumne:
informar als alumnes d�on ve l�alumne, com es diu, què farem i quin dia
s�incorpora, a quin grup anirà.

9. Arribada de l�alumne, al taller i al centre: què es fa, qui, com: 1ª
classe: recollida de l�alumne a prefectura d�estudis( lloc que coneix
l�alumne/a), i presentació en la seva llengua i el català (bilingüe), i
acompanyament de l�alumne fins a la classe de Taller de Llengua i
Cultura.  Allí es presenten el alumnes i la professora un altre cop, tot
amb suport visual (a la pissarra) i oral.
Desprès cada alumne es presenta (dades bàsiques: nom, cognoms o
llinatges, edat, curs i lloc de procedència). I s�ajuda per tal que
l�alumne també es pugui presentar (per repetició o per deducció).
Tot seguit, es presenta un mapa del món, on estan representats tots
els països dels alumnes de taller i del centre (especial menció a
Espanya i al país de l�alumne IT), un mapa d�Europa, un d�Espanya i un
de les Illes Balears i d�Eivissa (remarcant el municipi d�Eivissa).
Desprès, donarem a l�alumne un nom amb dibuixos de cada activitat
que realitzarà al centre, i els alumnes de taller l�acompanyaran en un
recorregut per tot el centre, ensenyant-li totes les instal·lacions
del centre i aules. Totes elles assenyalades degudament a la
part superior.
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En acabar el recorregut, els alumnes tornen a classe de Taller i
es lliurarà a l�alumne un full amb el seu horari pictogràfic. Recordant-
li les diferents assignatures i la ubicació d�aquestes.
Després es donarà a l�alumne el nom del seu tutor/a, el seu grup de
referència.
Tot seguit, s�ensenyarà a l�alumne un dibuix amb noms dels diferents
materials que pugui necessitar a cada classe (llibretes, compàs,
bolígrafs, colors, regles...). Així com vocabulari diferent de l�aula.
També es lliurarà a l�alumne IT una llista de frases bàsiques en català
i en la seva llengua, perquè pugui demanar ajut o presentar-se a la
classe el primer dia amb el grup de referència.
(S�està intentant que aquest període sigui d�una setmana com a mínim,
perquè l�alumne ja tengui fluïdesa amb les quatre frases bàsiques i
pugui demanar ajut en cas de necessitar-ne, PALIC en revisió i ple
desenvolupament).

Acompanyament per part dels alumnes de l�alumne nouvingut fins a la
classe, on l�estaran esperant els alumnes del grup de referència i el
professor/a d�aquella hora.

10.  2ª classe i 3ª classe. Llengua de rebuda, mímica i dibuixos, 1eres
frases. (en cas de que la primera classe no hagi estat possible
presentar a l�alumne els diferents materials, per motius d�horari, en
la segona i tercera classe, s�intentarà que l�alumne assoleixi les
habilitats abans esmentades en el punt 9.

11. Sortida de l�alumne del taller per anar al seu grup de referència:
l�alumne serà acompanyat pels seus companys de taller de llengua o
tot sol, en cas de ser autònom (depèn del tipus de reacció amb el grup
de taller, del tipus d�alumne, actitud...). Allà el rebrà el professor/a
tutor/a (millor), per establir un primer contacte amb el grup classe,
que prèviament hauria d�haver preparat al grup de referència per
acollir a l�alumne nouvingut. I tenir preparat un material que faciliti a
l�alumne l�entrada i seguiment de la classe.
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12. Es recomana a tot el professorat que tant dins com fora de l�aula,
s�adreci a l�alumne en català, perquè l�alumne assimila la llengua
castellana molt fàcilment i la llengua catalana, si no troba la
necessitat de fer-la servir fora de l�aula, triga més temps a fer-la
servir i a treballar pel sistema d�assaig-error, o a preguntar per
diferents expressions que fem servir a l�hora de parlar, o fins i tot,
d�aspectes que puguin fer referència a la nostra cultura.
Amb els alumnes i companys de classe, l�ús del català com a llengua
vehicular, és més difícil, els alumnes pensen que en castellà els
entendran més aviat, i tot sovint fan ús d�aquesta amb els alumnes,
però és un aspecte que es pot treballar des de la tutoria i pot donar
molts bons resultats.

13.  Mediadora cultural: Samya Mestassi: aquesta figura per al nostre
centre ha estat vital en alguns casos, sobretot, al principi del
funcionament del taller de llengua i cultura, perquè amb l�arribada
d�alumnes magribins, necessitàvem conèixer molts aspectes de la seva
cultura i del seu ambient aquí a les Illes, que sense ella ens hagués
estat difícil de saber. Amb el temps, hem traduït informació i
documentació del centre per a les famílies  o pares, que hem enviat
bilingüe a les famílies: reunions de pares, reunions informatives sobre
diferents temes, reunions amb el tutor/a, faltes d�assistència...

14.  L�horari de l�alumne es veurà modificat així com passi el curs, si
ell/a ho necessiten, és a dir, que si l�alumne continua necessitant
moltes hores de taller de llengua, aquest es mantindrà, però si
l�alumne assoleix els continguts i funcions lingüístiques necessàries
per mantenir la comunicació mínima, les hores de taller es veuran
reduïdes de manera que l�alumne/a pugui incorporar-se el més aviat a
l�horari del grup classe, per fer aquest increment d�hores al grup de
referència, es triaran assignatures, el més manipulatives possibles,
perquè així l�alumne amb una adaptació curricular, si s�escau, pugui
seguir la classe.
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15.  Arribada d�un alumne/a de Batxiller: no se solen donar, ja que els
alumnes a aquesta edat solen abandonar el sistema educatiu per
assolir un nivell llindar, tant en llengua catalana com en llengua
castellana. Dependria del cas: procedència de l�alumne, intencions,
rendiment acadèmic...

16.  Arribada d�alumnes altres opcions: NEE, aula ordinària amb o
sense suport i A.A.

Quan arriba un alumne nouvingut, quan es matricula i es fa la primera
detecció de les mancances lingüístiques que pugui tenir aquest
alumne, es determina si anirà a un grup d�acollida, alumnat sense cap
coneixement de la llengua catalana però amb un nivell llindar sobre
llengua castellana, o si bé, amb un suport lingüístic en tindrà prou,
alumnes amb coneixement de la  llengua catalana, però amb mancances
orals i escrites.
En cas d�arribar un alumne NEE, intervindria en aquest procés el PT
del centre, a part de l�orientadora, i així s�elaboraria l� itinerari que es
pensi que és el més adequat per a l�alumne nouvingut, depenent dels
seus hàndicaps, l�alumne se situaria en un grup o en un altre, i amb
més o menys hores amb el PT, tant dins com fora de l�aula.

Tots aquestos possibles casos, passarien per la Comissió d�Atenció a la
Diversitat, comissió que s�està desenvolupant i preparant en aquests
moments, per poder donar el màxim de suport als alumnes i als
professors, davant tot l�alumnat en general.


