Pla d'Acolliment Lingüístic i Cultural

B) ÍNDEX ORIENTATIU DEL PALIC1
1. JUSTIFICACIÓ
2.PROTOCOLS O PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ
2.1.Per a l'atenció a l'inici de curs de l'alumnat amb desconeixement
d'una o de les dues llengües oficials:
a) Avaluació inicial
b) Mesures o actuacions per a l'atenció individualitzada:
• Amb l’alumnat
• Amb les famílies
c) Responsables de les actuacions
d) Espais
e) Temporització
2.2.Per a l'acolliment de l'alumnat d'incorporació tardana
a) Recepció alumnat i família
b) Formalització de la matrícula
c) Adscripció a curs i grup
d) Avaluació inicial
e) Integració en el grup
f)Mesures o actuacions per a l'atenció individualitzada:
• Amb l’alumnat
• Amb les famílies
g) Seguiment
h) Responsables de les actuacions
i) Espais
j) Temporització
1 El PALIC pot ser tractat com un document institucional en si mateix, o com una part del Projecte Lingüístic de Centre
(i, si així es considera, inserit en aquest) o com una part del Pla d’Atenció a la Diversitat (i, si així es considera, inserit
en aquest).

1/2

Departament d'Inspecció Educativa

Pla d'Acolliment Lingüístic i Cultural

3.MESURES ORGANITZATIVES
3.1. Mesures (tallers, aules d’acolliment, suport...)
a) Especificació de responsables
b) Terminis, horaris
c) Funcionament
d) Recursos
• Materials: espais, altres recursos
• Humans
4.MESURES CURRICULARS
4.1. Estratègies metodològiques
4.2. Adaptacions curriculars
4.3. Avaluació (qui avalua, què, com i quan)
4.4. Recursos didàctics
4.5. Actuacions per a donar a conèixer a aquest alumnat les
característiques culturals, lingüístiques i històriques de les
Illes Balears
4.6. Recursos humans
5.COL·LABORACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS
5.1. Relació de serveis externs amb els quals es col·labora
5.2. Persones responsables
5.3. Protocols de col·laboració
5.4. Protocols d’intervenció d’aquests serveis
5.5. Mesures de coordinació entre el centre i aquests serveis
6. PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I EL SEGUIMENT DEL PROGRAMA
6.1. Indicadors d’avaluació
6.2. Mesures de seguiment i d’avaluació
6.3. Instruments
6.4. Responsables
6.5. Procediments per a l’anàlisi dels resultats i l’adopció de
noves mesures
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