Desenvolupament del centre educatiu acollidor
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A. Aspectes generals del centre educatiu acollidor
En un centre acollidor el procés d’acollida es concep en sentit ampli: hi caldrà preveure
l’acollida dels professors nous i la de les noves famílies que hi matriculen els seus fills
per primera vegada. En aquest sentit, en el projecte educatiu i en altres documents
d’organització i gestió del centre convé tenir-hi en compte:

•

El projecte educatiu del centre acollidor ha de servir per potenciar una educació
per a la cohesió social, basada en l’ús normal de la llengua catalana com a
instrument de comunicació en un context multilingüe i disposar d’algun indicador
de progrés en aquest sentit. El reconeixement d'aquest context multilingüe
garanteix la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència de tots els alumnest.

•

És en el projecte lingüístic, en el si del projecte educatiu, on es pot establir un
tractament de les llengües que doni resposta a la situació sociolingüística dels
alumnes, que vetlli per l’ús del català com a vehicle normal d’ensenyament i
aprenentatge i com a llengua normal de relació en els diversos àmbits.

•

Les normes d’organització i funcionament d’un centre acollidor són el lloc adient
per recollir els drets i deures dels diferents membres de la comunitat educativa
pel que fa a l’ús de la llengua, tot respectant la diversitat i la igualtat d’oportunitats
i la convivència, i per articular l’organització dels recursos que han de fer possible
l’assoliment, en el centre, dels objectius lingüístics i de convivència.

•

L’acollida i la integració del conjunt de la comunitat escolar (alumnes, professors,
famílies) comporten un conjunt sistemàtic d’actuacions que afavoreixin la plena
incorporació de tothom a la vida i a la dinàmica ordinària del centre i del seu
entorn i la determinació de protocols específics per als alumnes nouvinguts o
amb risc d’exclusió social. Aquests protocols han d’oferir una resposta educativa
coherent a partir d’una avaluació acurada de les necessitats dels alumnes
(socioafectives, pedagògiques, econòmiques...) i una planificació dels recursos
necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats en la consecució de l’èxit escolar.

•

La planificació de l’acció tutorial en el centre acollidor ha de contribuir a garantir
l’acompanyament educatiu dels processos identitaris i d’integració escolar i social
de tots els alumnes.
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En la programació general anual del centre acollidor s’inclouran normalment
actuacions que garanteixin l’ús de la llengua catalana entre els membres de la
comunitat educativa, la convivència i la cooperació entre alumnes de diferents cultures,
la igualtat d’oportunitats dels alumnes socioculturalment desfavorits i la implicació i la
interacció amb l’entorn. Entre aquestes actuacions no s’han de descartar activitats de
formació permanent que facilitin l’assoliment dels objectius lingüístics i de convivència
del centre.

B. L'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència
L’educació intercultural implica un model educatiu que potencia la cultura del diàleg i
de la convivència, i ajuda a desenvolupar la consciència i el sentiment d’igualtat com a
condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals. És objectiu
fonamental de tot centre educatiu acollidor que tots els alumnes, els de la cultura
majoritària i els de les minoritàries, desenvolupin, mitjançant qualsevol àrea o matèria
curricular, les aptituds i les actituds que els han de capacitar per viure en la nostra
societat, que és multicultural i multilingüe.
L’assoliment d’aquest objectiu es veu afavorit si el centre educatiu:

•

Possibilita que tot els alumnes i les seves famílies sentin que formen part de la
societat catalana, sense que per això hagin de perdre els referents propis.

•

Fomenta actituds d’obertura i d’empatia que facilitin l’enriquiment personal i
cultural; ajuda a superar estereotips i prejudicis respecte a persones i grups
diferents; subratlla les semblances i fomenta el respecte pels valors, creences i
comportaments de les diverses cultures en el marc de la Declaració Universal
dels Drets Humans i dels Drets dels Infants. Una bona eina per afavorir aquests
aspectes és la participació en projectes internacionals en el marc del Programa
d'aprenentatge permanent (PAP) de la Comissió Europea.

•

Explicita els continguts interculturals en les àrees o matèries del currículum.

•

Desenvolupa el respecte a les manifestacions culturals i genera actituds crítiques
envers aquells continguts i tradicions de qualsevol cultura, tant la pròpia com
l’aliena, que no respectin els drets humans bàsics.

•

Afavoreix la dimensió europea amb projectes internacionals per fer un treball
competencial i integrat de continguts i llengües.

•

Incentiva la participació escolar de tots els alumnes i llurs famílies, evita
qualsevol tipus de marginació i potencia la convivència i la cooperació entre
alumnes de cultures familiars diverses, dins i fora de l’escola.

•

Desenvolupa habilitats per a la convivència, necessàries a l’hora de participar en
la vida ciutadana multicultural, i es preocupa per la integració socioafectiva de
tots els alumnes.
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•

Respecta la diversitat cultural en totes les seves formes i, per tant, permet l’ús de
vestuari o elements simbòlics, ja siguin de caràcter cultural, religiós o identitari,
sempre que no impossibilitin:
o
o
o
o

la realització de totes les activitats curriculars,
la comunicació interpersonal,
la identificació personal,
la seguretat personal o la dels altres.

Aquest respecte, però, no ha de permetre ni tolerar els símbols que exaltin la
xenofòbia o el racisme, o que promoguin qualsevol tipus de violència.

C. Promoció de l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació
Promoure l'equitat en un centre educatiu és afavorir la igualtat en les possibilitats per
al ple desenvolupament de les potencialitats de cada infant o jove i reduir el risc de
qualsevol tipus de marginació i exclusió. Amb aquest objectiu, cal que els centres creïn
les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació
de qualitat. Això es pot aconseguir si el centre està especialment amatent a:

•

Garantir la integració escolar i social de tots els alumnes, amb una atenció
especial als alumnes amb més risc d’exclusió social, i vetllar per obtenir-ne el
màxim rendiment escolar. A aquests efectes, convé utilitzar totes les eines
disponibles i mostrar expectatives positives respecte a les possibilitats d’aquests
alumnes.

•

Adoptar mesures preventives respecte a l’absentisme escolar i fer-ne un
seguiment acurat. Aquestes mesures poden fer referència tant a les estratègies
del centre per acollir els alumnes amb dificultats o amb risc d'exclusió, com a les
expectatives dels professors envers aquests alumnes i a la capacitat del centre
d'activar accions positives. Aquestes mesures normalment seran fruit d'un treball
coordinat entre els responsables del centre i els agents de l'entorn implicats.

•

Detectar les necessitats específiques dels alumnes (físiques, cognitives,
afectivorelacionals i socials), preveure’n la tutorització adequada i vetllar pels
aspectes afectius, emocionals i relacionals, fent un èmfasi especial en els
alumnes més vulnerable o amb risc d’exclusió.

•

Vetllar per la no-discriminació dels alumnes per raons econòmiques, facilitar la
informació i l’accés de les famílies als diferents tipus d’ajuts i beques que tenen a
l’abast i promoure que tots els alumnes disposin del material escolar necessari i
tinguin accés a les activitats complementàries i extraescolars programades pel
centre.

•

Fomentar la integració social dels alumnes i de les famílies i potenciar el
desenvolupament, si escau, d'un pla educatiu d'entorn. La continuïtat educativa
es veu facilitada per la col·laboració en xarxa amb el teixit associatiu i
institucional de la localitat.
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•

Col·laborar en el desenvolupament dels objectius del Projecte de promoció
escolar del poble gitano, especialment en les zones on intervenen els promotors
escolars. Els promotors escolars són professionals del poble gitano que actuen
coordinadament amb els serveis educatius i intervenen en casos relacionats amb
l'absentisme, la no-escolarització, l'abandó i la desescolarització dels alumnes
gitanos, per poder ajudar-los a aconseguir l'èxit escolar.

D. Coordinació de les actuacions en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social
en el centre
Correspon al centre educatiu adoptar les mesures necessàries per tal de potenciar les
actuacions planificades en matèria de llengua i cohesió social. L’aplicació de les
mesures s’ha de fer de manera coordinada amb la resta de l’activitat educativa del
centre. En aquesta coordinació convé tenir especialment en compte:

•

La promoció, en tota la comunitat escolar, d’actuacions per a la sensibilització,
foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix
vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.

•

L’assessorament a l'equip directiu en l’actualització del projecte educatiu i altres
documents d’organització del centre i en la gestió de les actuacions que fan
referència a l’acollida i integració dels alumnes nouvinguts, a l’atenció als
alumnes en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació
intercultural i la convivència en el centre.

•

L’impuls d’actuacions en el centre, i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar
la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural,
afavorint la participació dels alumnes i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.

•

La definició d’estratègies d’atenció als alumnes nouvinguts i/o en risc d’exclusió,
l’organització i optimació dels recursos i la coordinació de les actuacions dels
professionals externs que hi intervenen.

•

Les actuacions que es deriven de l’existència d’un Pla educatiu d’entorn en què
el centre s’hi hagi implicat.

E. Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència
Són moltes les bones pràctiques en matèria de convivència que els centres de
Catalunya han anat desenvolupant de manera individual o amb el suport de programes
existents.
El Decret 142/2007, de 26 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
primària preveu a l'article 18.3 que cada centre ha d’establir els principis per a
l'elaboració del pla de convivència del centre integrats en el seu projecte educatiu. El
Decret 143/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria fa la mateixa previsió en relació amb els centres que
imparteixen aquesta etapa educativa.
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D'altra banda, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
(article 23 i següents) continua en la línia marcada per regulacions anteriors i, molt
especialment, per l’article 30.1 de la Llei d’educació, que estableix que “l’aprenentatge
de la convivència és un element fonamental del procés educatiu”. En aquest sentit, el
decret d’autonomia dels centres reforça el caràcter educatiu que han de tenir els
processos i les accions que s'emprenguin, tant per prevenir com per corregir
conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al desenvolupament
personal com el deure d’aprendre i de mantenir actituds de responsabilitat per resoldre
conflictes de convivència.
El Projecte de convivència és un document que reflecteix les accions que el centre
educatiu desenvolupa per tal de capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat
educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i social i la gestió positiva
de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora del clima a l’aula, al
centre o a l’entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits
d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i
hàbits relacionals.
El Projecte de convivència és un document viu, d’acord amb els principis del projecte
educatiu de centre i del seu saber fer quotidià. És per això que la seva elaboració no
respon a terminis concrets sinó a la necessitat percebuda col·lectivament amb tota la
comunitat educativa.
El Departament d’Ensenyament posa a l’abast de tots els centres una eina de suport
informàtic amb instruments de diagnosi, orientacions i recursos per tal de facilitar
l’elaboració del Projecte de convivència de centre. Els centres hi poden accedir
mitjançant el seu codi de centre o bé veure’n el contingut a “Projecte de convivència”,
document que podran trobar en la pàgina de l’XTEC. Així mateix, el Departament
d’Ensenyament té a disposició dels centres la carpeta de la convivència en els centres
d’educació infantil i primària (setembre 2007) i la carpeta de la convivència en els
centres docents d’ensenyament secundari (maig 2003). En aquests documents, a més
de les línies generals d’actuació, hi ha un recull de bones pràctiques i recursos.

F. Centre educatiu i entorn: l'educació comunitària
El centre educatiu ha d’estendre la seva acció educadora més enllà del centre, en
cooperació amb l’Ajuntament, i aprofita tots els recursos per assegurar la continuïtat i
la coherència educativa dels infants i els joves. És la manera de construir una escola
arrelada a l’entorn i vinculada a la seva realitat social, una escola que treballa en xarxa
i que col·labora amb l’entramat social i cultural que l’envolta. Per això és molt
convenient:

•

Desenvolupar en equip pluridisciplinari el treball de tots els professionals que
intervenen en el procés educatiu, que faciliti una resposta educativa eficaç i
coherent.

•

Coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de l'entorn i amb els
serveis educatius que hi intervenen.

•

Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa amb el teixit associatiu i corporatiu
de la localitat per aconseguir la continuïtat educativa i fomentar la integració
social dels alumnes i llurs famílies.

Document — Desenvolupament del centre educatiu acollidor

5/7

•

Dinamitzar la participació de les famílies, amb una atenció especial als sectors
desfavorits.

•

Fomentar la participació dels alumnes en els processos de decisió del centre.

•

Articular el projecte educatiu de centre amb un projecte comú d’entorn, vetllant
per la continuïtat entre els valors que es treballen al centre i els de la resta
d’activitats: esportives, culturals i de lleure.

•

Facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al
desenvolupament d’activitats lligades al treball d’entorn, i propiciar-hi la
participació de tots els alumnes, amb una cura especial per als alumnes amb
més necessitats.

•

Afavorir la dimensió europea i internacional del centre educatiu.

Allà on es desenvolupi un pla educatiu d’entorn i per tal d'optimar els recursos
existents orientats a aconseguir una educació integral per a tots els alumnes i
promoure la cohesió social, s’espera un capteniment coherent del centre, caracteritzat
per:

•

Fomentar la participació dels membres de la comunitat educativa en els
processos de diagnosi de necessitats i de presa de decisions del Pla educatiu
d’entorn.

•

Promoure, en el si del consell escolar o en un àmbit equivalent, la creació d’una
comissió de centre que optimi la vinculació entre els components de la comunitat
escolar per dinamitzar actuacions relacionades amb el Pla educatiu d’entorn.

•

Incloure en el projecte educatiu del centre els objectius compartits amb el Pla
educatiu d’entorn.

•

Incloure en la programació general anual de centre les actuacions previstes en el
Pla educatiu d’entorn.

•

Fer conèixer a la comunitat local les actuacions del centre respecte als objectius
del Pla educatiu d’entorn.

•

Facilitar la participació dels professors en les comissions del Pla educatiu
d’entorn i la seva coordinació amb els agents i les entitats que hi desenvolupin
actuacions.

•

Estimular la participació dels alumnes, dels professors i dels altres professionals
del centre i de les famílies en les actuacions i activitats del Pla educatiu d’entorn.

•

Coordinar-se i col·laborar amb les entitats de lleure més properes i facilitar, si
escau, els recursos i instal·lacions del centre per al desenvolupament de les
seves activitats.
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G. Pla català d'esport a l'escola (PCEE)
El Pla català d’esport a l’escola (PCEE) és un pla impulsat pel Departament
d’Ensenyament i la Secretaria General de l'Esport amb la finalitat de posar a l'abast de
tots els alumnes de primària i de secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives,
i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i
cívica dels infants i joves. La participació d’un centre en el PCEE es regeix per les
regles que s’indiquen a continuació.
Els directors dels centres educatius públics que participen en el Pla català d’esport a
l’escola nomenen un coordinador/a del Pla entre els professors del claustre,
preferentment de l’àrea d’educació física, i faciliten el desenvolupament de les seves
funcions. En els centres de titularitat privada que participen en el Pla correspon al
titular, o a la persona en qui ho delegui, la designació del coordinador/a del Pla. La
compensació per la dedicació professional extraescolar, addicional a la tasca docent,
d’aquests coordinadors l’assumeix la Secretaria General de l’Esport amb una aportació
econòmica complementària i nominal anual.
La funció principal d’aquest coordinador/a és dinamitzar i coordinar les activitats
esportives i culturals del PCEE i garantir el seu lligam amb el projecte educatiu de
centre. Amb aquesta finalitat es relacionen, amb caràcter indicatiu, les actuacions
següents:

•

Elaborar el programa d’activitats.

•

Col·laborar en la constitució de l’associació esportiva escolar.

•

Seleccionar i coordinar els dinamitzadors.

•

Assistir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria General de
l'Esport o bé altres d’organitzades pel Departament d’Ensenyament.

•

Gestionar la documentació relativa al Pla.

En el cas que el centre educatiu estigui implicat en un pla educatiu d’entorn, el
coordinador/a del PCEE serà el responsable immediat de garantir la coherència de les
actuacions del PCEE amb els objectius del Pla educatiu d’entorn.
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