
EL PLA D'ACOLLIDA I ATENCIÓ D'ALUMNES A IMMIGRANTS. 

En els últims anys s'ha anat produint un increment de la població immigrant en la nostra societat, la 

qual cosa està generant un augment del nombre d'alumnes immigrants en les aules. Encara que en el 

nostre centre encara no ha sigut molt significatiu, sí que s'ha produït la incorporació d'alguns alumnes 

estrangers. 

Aquesta situació ens ha portat a plantejar-nos la necessitat d'elaborar un Pla d'Acollida i Atenció 

d'Alumnes Immigrants, que tracta de donar una resposta adequada i coherent a una realitat social i 

escolar en desenvolupament. Una resposta encaminada, d'una banda, a aconseguir que l'adaptació 

acadèmica de l'alumne siga el més profitosa possible, sense que experimente cap tipus de 

desavantatge en el seu rendiment pel fet de ser estranger, i d'altra banda, aconseguir que la integració 

social i cultural del nou alumne/a siga un procés d'adaptació mútua, de comprensió, acceptació i 

respecte entre el qual arriba i el que acull. En definitiva, un projecte orientat a acollir l'alumnat 

immigrant, i no simplement a "arreplegar-lo". Entre els objectius generals en què es basa aquest pla, 

per a dur a terme la seua finalitat, destaca: 

 Assumir com a centre els canvis que comporta la interacció cultural amb alumnes procedents 

d'altres països i cultures: organització, funcionament, documentació...  

 Promoure una educació intercultural basada en el coneixement, comprensió i respecte de les 

diverses cultures que conviuen en el centre i l'entorn social.  

 Propiciar actituds positives d'acollida per part de tota la comunitat escolar, cap a l'alumnat 

immigrant i les seues famílies. 

 Facilitar l'escolarització, acollida i integració educativa de l'alumnat immigrant, tant a nivell 

d'aula com a nivell de centre. 

 Posar en contacte a l'estudiant amb la realitat de la nostra societat, facilitant-li els coneixements 

i habilitats necessàries per a afavorir el seu acostament, integració i participació en la vida 

social.  



 Acostar la realitat escolar i social a les famílies de l'alumnat immigrant, intentant fer-los 

partícips tant de la vida en el centre, com de la realitat social del seu entorn. 

 Proporcionar a l'alumnat els materials didàctics i recursos necessaris per a donar una resposta 

eficaç i coherent a les seues necessitats educatives i d'integració social. 

 Aprofitar els moments educatius d'enriquiment mutu intercultural, que aporten les diferents 

cultures en l'aula. 

 Proporcionar a l'alumnat immigrant l'atenció i recursos necessaris per a facilitar-li l'aprenentatge 

de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 


