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1111..  PPllaannss  dd’’aaccool
cc

 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  II  OOBBJJEECCTTIIUUSS          

 
Tot procés d’entrada d’un nou treballador a l’empresa requereix d’actuacions específiques i eines que 
ajudin, tant a l’empresa com al treballador, a encarar la incorporació amb garanties. Aquest procés, però, 
requereix una atenció especial quan parlem de l
donades raons molt diverses (desconeixement de la llengua, de l’entorn social, del territori, de la legislació, 
dels drets laborals, estereotips socials etc) presenten unes dificultats específiques.
 
El  Pla d’acollida a l’empresa i la promoció de la cultura de la diversitat
mesures adoptades per tal de garantir una acollida que faciliti la integració laboral i social, la igualtat
efectiva i no discriminació dels treballadors i treballadores immigrants 
 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 
El pla d’acollida es divideix en les següents fases:
 
� Diagnosi i disseny del pla

l’empresa en relació a la igualtat d’oportunitats, de tracte i no discriminació entre autòctons i 
immigrants. 
•••• Trobada amb els representants de treballadors, comitè d’empresa o secció sindical per tal de 

fer d’una banda una explicació exhaustiva del p
realitzar una diagnosi de l’empresa i detectar les necessitats envers la llengua, la formació, la 
procedència, els horaris, els coneixement de l’organització laboral, de la legislació laboral 
vigent... i establir les actuacions de gestió per part de l’empresa.

•••• Reunió amb el representant o representants de l’empresa per tal de per una banda contrastar 
la informació extreta del estudi amb els treballadors i d’altra banda orientar i sensibilitzar el o la 
responsable de l’empresa per tal d’adoptar les mesures que es considerin necessàries.
En les empreses mitjanes o grans e
empresarial per tal de gestionar i avaluar la implantació del pla i el pretès conseqüent grau
d’integració social i laboral dels treballadors i treballadores estrangers.  

 
En el cas que l’empresa tingués la intenció d’implementar el pla d’ acollida per treballadors o 
treballadores estrangers que encara no s’han incorporat a l’empresa, es farà un 
de les possibles necessitats que podrien donar
prendran les següents accions: 
•••• Preparació d’un dossier informatiu de l’empresa per a les persones contractades d’origen 

estranger. 
•••• Anàlisi del vocabulari mínim necessari per poder començar a treballar, que resultara de vital 

importància pel que fa a la formació lingüística.
•••• Designació de tutor o tutors. 
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Tot procés d’entrada d’un nou treballador a l’empresa requereix d’actuacions específiques i eines que 
ajudin, tant a l’empresa com al treballador, a encarar la incorporació amb garanties. Aquest procés, però, 
requereix una atenció especial quan parlem de la incorporació de treballadors 
donades raons molt diverses (desconeixement de la llengua, de l’entorn social, del territori, de la legislació, 
dels drets laborals, estereotips socials etc) presenten unes dificultats específiques. 

i la promoció de la cultura de la diversitat  és  
garantir una acollida que faciliti la integració laboral i social, la igualtat

efectiva i no discriminació dels treballadors i treballadores immigrants a l’empresa. 

El pla d’acollida es divideix en les següents fases: 

i disseny del pla : L’objectiu de la diagnosi és identificar la situació en que es 
l’empresa en relació a la igualtat d’oportunitats, de tracte i no discriminació entre autòctons i 

Trobada amb els representants de treballadors, comitè d’empresa o secció sindical per tal de 
fer d’una banda una explicació exhaustiva del pla i per l’altre, recollir informació per tal de 
realitzar una diagnosi de l’empresa i detectar les necessitats envers la llengua, la formació, la 
procedència, els horaris, els coneixement de l’organització laboral, de la legislació laboral 

ablir les actuacions de gestió per part de l’empresa. 
Reunió amb el representant o representants de l’empresa per tal de per una banda contrastar 
la informació extreta del estudi amb els treballadors i d’altra banda orientar i sensibilitzar el o la 

able de l’empresa per tal d’adoptar les mesures que es considerin necessàries.
En les empreses mitjanes o grans es crearà una comissió amb participació sindical i 
empresarial per tal de gestionar i avaluar la implantació del pla i el pretès conseqüent grau
d’integració social i laboral dels treballadors i treballadores estrangers.  

En el cas que l’empresa tingués la intenció d’implementar el pla d’ acollida per treballadors o 
treballadores estrangers que encara no s’han incorporat a l’empresa, es farà un 
de les possibles necessitats que podrien donar-se en la incorporació d’aquests treballadors i es 
prendran les següents accions:  

Preparació d’un dossier informatiu de l’empresa per a les persones contractades d’origen 

del vocabulari mínim necessari per poder començar a treballar, que resultara de vital 
importància pel que fa a la formació lingüística. 
Designació de tutor o tutors.  
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mmoocciióó  ddee  llaa  

Tot procés d’entrada d’un nou treballador a l’empresa requereix d’actuacions específiques i eines que 
ajudin, tant a l’empresa com al treballador, a encarar la incorporació amb garanties. Aquest procés, però, 

a incorporació de treballadors d’altres orígens que, 
donades raons molt diverses (desconeixement de la llengua, de l’entorn social, del territori, de la legislació, 

és  un conjunt ordenat de 
garantir una acollida que faciliti la integració laboral i social, la igualtat 

L’objectiu de la diagnosi és identificar la situació en que es troba 
l’empresa en relació a la igualtat d’oportunitats, de tracte i no discriminació entre autòctons i 

Trobada amb els representants de treballadors, comitè d’empresa o secció sindical per tal de 
la i per l’altre, recollir informació per tal de 

realitzar una diagnosi de l’empresa i detectar les necessitats envers la llengua, la formació, la 
procedència, els horaris, els coneixement de l’organització laboral, de la legislació laboral 

Reunió amb el representant o representants de l’empresa per tal de per una banda contrastar 
la informació extreta del estudi amb els treballadors i d’altra banda orientar i sensibilitzar el o la 

able de l’empresa per tal d’adoptar les mesures que es considerin necessàries. 
s crearà una comissió amb participació sindical i 

empresarial per tal de gestionar i avaluar la implantació del pla i el pretès conseqüent grau 
d’integració social i laboral dels treballadors i treballadores estrangers.   

En el cas que l’empresa tingués la intenció d’implementar el pla d’ acollida per treballadors o 
treballadores estrangers que encara no s’han incorporat a l’empresa, es farà un diagnòstic general 

se en la incorporació d’aquests treballadors i es 

Preparació d’un dossier informatiu de l’empresa per a les persones contractades d’origen 

del vocabulari mínim necessari per poder començar a treballar, que resultara de vital 



 

PPllaannss  dd’’aaccooll ll iiddaa  aa  ll ’’eemmpprreessaa  ii   llaa  pprr
22  

 
Depenent del conveni col·lectiu que reguli les relacions laborals de l’empresa, s’estudi
possibilitat d’introduir clàusules noves al mateix conveni o, en cas contrari, es signarà un acord a 
part que inclogui totes les actuacions que s’han de dur a terme.

 
� Implementació: Consisteix en pos

accions previstes per tal de fer 
•••• Formacions de caràcter específic i aprofundint

detectat al diagnòstic. Aquestes podran ser individualitzades o per tot un col·lectiu de 
treballadors i treballadores de procedència comuna. 

•••• Realitzar una formació lingüística específica: castellà i català, amb ade
als continguts del món laboral.

•••• Tallers i/o activitats grupals: Del mateix diagnòstic realitzat a l’inici del procés, caldrà 
extreure propostes de treball col·lectiu entre els treballadors ja instal·lats i els nouvinguts, 
amb l’objectiu de millorar la comprensió mútua, la companyonia i el coneixement mutu.  

 
Aquesta fase no cal que s’allargui molt, exceptuant algunes de les activitats, no hauria de tenir una
durada superior als dos mesos.
 

� Període de consolidació i autonomia: 
anterior, amb l’excepció de les que es puguin allargar, caldrà deixar passar un temps prudencial 
perquè el treballador desenvolupi la seva feina sense més “interferències” , i així poder analitzar 
posteriorment quin es el desenvolupament, el grau de satisfacció amb la feina, la relació amb els 
companys, etc. Aquesta etapa pot durar a prop de 3 mesos, que és el temps que es considera que 
necessita el treballador per adaptar
informació útil per a realitzar les seves tasques i sentir
i de les seves necessitats, però, s’hauria de poder ajustar.
 

� Valoració de resultats: Un cop passat el període d’implementa
comprovar l’acompliment dels objectius del P
bàsicament qualitativa del 
important ja que permet comprovar si s’han eliminat els obstacles que poden dificultar la integració 
i la igualtat efectiva dels treballadors i treballadores immigrants a l’empresa
en distàncies prou separades en el temps per tal de poder disposar d’una 
l’aplicació. Motivarà, si escau, el reforç o la incorporació de noves pràctiques per garantir 
l’assoliment dels objectius pretesos.
 
Per tant, mitjançant un qüestionari
indicadors que reflecteixin com ha influït el Pla sobre els treballadors immigrants, els ja instal·lats i 
l’empresa: 

•••• Satisfacció general del treballador amb les tasques desenvolupades.
•••• Motivació. 
•••• Relació amb els companys.
•••• Nivell lingüístic. 
•••• Percepció de la resta de treballadors de la relació amb els seus companys.
•••• Coneixement de l’entorn.
•••• Eficàcia professional.
•••• Benestar psicològic de la persona contractada.
•••• Existència de relacions interpersonals intercultura
•••• La no aparició de conflictes excepcionals fora de la tònica habitual. 
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Depenent del conveni col·lectiu que reguli les relacions laborals de l’empresa, s’estudi
possibilitat d’introduir clàusules noves al mateix conveni o, en cas contrari, es signarà un acord a 
part que inclogui totes les actuacions que s’han de dur a terme. 

Consisteix en posar en marxa el Pla d’acollida a l’empresa. És a di
per tal de fer efectius els objectius dissenyats en la fase anterior.

de caràcter específic i aprofundint sobre els diversos aspectes que s’hagin 
detectat al diagnòstic. Aquestes podran ser individualitzades o per tot un col·lectiu de 
treballadors i treballadores de procedència comuna.  
Realitzar una formació lingüística específica: castellà i català, amb ade
als continguts del món laboral. 
Tallers i/o activitats grupals: Del mateix diagnòstic realitzat a l’inici del procés, caldrà 
extreure propostes de treball col·lectiu entre els treballadors ja instal·lats i els nouvinguts, 

e millorar la comprensió mútua, la companyonia i el coneixement mutu.  

Aquesta fase no cal que s’allargui molt, exceptuant algunes de les activitats, no hauria de tenir una
durada superior als dos mesos. 

Període de consolidació i autonomia: Després de l’execució de totes les accions de la fase 
anterior, amb l’excepció de les que es puguin allargar, caldrà deixar passar un temps prudencial 
perquè el treballador desenvolupi la seva feina sense més “interferències” , i així poder analitzar 

in es el desenvolupament, el grau de satisfacció amb la feina, la relació amb els 
companys, etc. Aquesta etapa pot durar a prop de 3 mesos, que és el temps que es considera que 
necessita el treballador per adaptar-se al lloc de treball, a l’ambient i per c
informació útil per a realitzar les seves tasques i sentir-s’hi confortable. Depenent de cada persona 
i de les seves necessitats, però, s’hauria de poder ajustar. 

Un cop passat el període d’implementació, cal fer una avaluació per tal de
acompliment dels objectius del Pla d’acollida. Aquesta última fase 

 resultat, el procés i l’impacte del Pla d’acollida. L’avaluació és molt 
important ja que permet comprovar si s’han eliminat els obstacles que poden dificultar la integració 
i la igualtat efectiva dels treballadors i treballadores immigrants a l’empresa. Haurà de ser periòdica 

ies prou separades en el temps per tal de poder disposar d’una 
l’aplicació. Motivarà, si escau, el reforç o la incorporació de noves pràctiques per garantir 
l’assoliment dels objectius pretesos. 

Per tant, mitjançant un qüestionari, una enquesta o alguna eina similar s’estudiaran diversos 
indicadors que reflecteixin com ha influït el Pla sobre els treballadors immigrants, els ja instal·lats i 

Satisfacció general del treballador amb les tasques desenvolupades.

b els companys. 

Percepció de la resta de treballadors de la relació amb els seus companys.
Coneixement de l’entorn. 
Eficàcia professional. 
Benestar psicològic de la persona contractada. 
Existència de relacions interpersonals interculturals. 
La no aparició de conflictes excepcionals fora de la tònica habitual. 
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Depenent del conveni col·lectiu que reguli les relacions laborals de l’empresa, s’estudiarà la 
possibilitat d’introduir clàusules noves al mateix conveni o, en cas contrari, es signarà un acord a 

ar en marxa el Pla d’acollida a l’empresa. És a dir, executar les 
efectius els objectius dissenyats en la fase anterior. 

sobre els diversos aspectes que s’hagin 
detectat al diagnòstic. Aquestes podran ser individualitzades o per tot un col·lectiu de 

Realitzar una formació lingüística específica: castellà i català, amb adequació específica 

Tallers i/o activitats grupals: Del mateix diagnòstic realitzat a l’inici del procés, caldrà 
extreure propostes de treball col·lectiu entre els treballadors ja instal·lats i els nouvinguts, 

e millorar la comprensió mútua, la companyonia i el coneixement mutu.   

Aquesta fase no cal que s’allargui molt, exceptuant algunes de les activitats, no hauria de tenir una 

l’execució de totes les accions de la fase 
anterior, amb l’excepció de les que es puguin allargar, caldrà deixar passar un temps prudencial 
perquè el treballador desenvolupi la seva feina sense més “interferències” , i així poder analitzar 

in es el desenvolupament, el grau de satisfacció amb la feina, la relació amb els 
companys, etc. Aquesta etapa pot durar a prop de 3 mesos, que és el temps que es considera que 

se al lloc de treball, a l’ambient i per conèixer tota aquella 
s’hi confortable. Depenent de cada persona 

er una avaluació per tal de 
’acollida. Aquesta última fase implica una anàlisi 

del Pla d’acollida. L’avaluació és molt 
important ja que permet comprovar si s’han eliminat els obstacles que poden dificultar la integració 

. Haurà de ser periòdica 
ies prou separades en el temps per tal de poder disposar d’una visió amplia de 

l’aplicació. Motivarà, si escau, el reforç o la incorporació de noves pràctiques per garantir 

uesta o alguna eina similar s’estudiaran diversos 
indicadors que reflecteixin com ha influït el Pla sobre els treballadors immigrants, els ja instal·lats i 

Satisfacció general del treballador amb les tasques desenvolupades. 

Percepció de la resta de treballadors de la relació amb els seus companys. 

La no aparició de conflictes excepcionals fora de la tònica habitual.  
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• FINALITAT  
 

Objectiu general: Acollir als treballadors i les treballadores im
acomodació social, capacitació i autonomia i procurar la igualtat, la cohesió i la convivència. 

 
Objectius específics: 

• Facilitar informació sobre els dret i els deures laborals i socials als treballadors 
• Promoure una nova gestió dels RRHH per adaptar 
• Oferir formació laboral, sindical i sobre drets i deures. 
• Promoure un entorn laboral que faciliti la convivència i la cultura de la diversitat.
• Diagnosticar la situació i conèixer les necessitats específiques de l’empresa en termines de 

immigració. 
• Promoure una igualtat de tracte entre autòctons i immigrants en tots els grups professionals.
• Prevenir tot tipus de discriminació per raó de ètnia.
• Promoure la comunicació i l’aprenentatge de la llengua
• Crear un entorn que permeti un millor desenvolupament personal de tots els treballadors.
• Facilitar la informació i accés dels treballadors immigrants als recursos de promoció 

socioeconòmica dels territoris
• Facilitar la comunicació i relació entre l’empresa, representats del personal de treball i el col•lectiu 

de treballadors immigrants.
• Promoure la comunicació i l’aprenentatge de la llengua com a mitjà de supervivència bàsic i de 

relació amb l’entorn. 
• Sensibilitzar sobre la responsabilitat empresarial i dels treballadors autòctons
• Cercar un contacte amb les persones de l’entorn que els acull com a via d’interacció social.
• Facilitar i fomentar activitats col•lectives per al coneixement i l’accés a l’ent

social. 
• Formar als representants dels treballadors entorn ales dificultats per a la inserció i integració socio

laboral de les persones immigrades.
 
•••• CAL TENIR PRESENT QUE: 

 
Hi ha diversos aspectes a tenir en compte per tal de promoure la cultur
 
Aspectes comuns: 
• Llengua: Coneixement de la llengua aut

aconseguir la integració de la població immigrada
cohesió social i una eina fonamental pel correcte desenvolupament de la feina. 

• Respectar la cultura i les seves manifestacions
treballadors immigrants com la
de l’empresa cap a la persona treballadora, que correspondrà amb agraïment i dedicació al temps 
que permetrà un major rendiment. La flexibilització dels horaris, les dietes i els unif
implica un tractament avantatjós a d’immigrant sinó un reconeixement de la diversitat cultural de la 
plantilla que portarà a aconseguir una igualtat efectiva i reduirà el abstencionisme, el estrès laboral 
etc. 

• Salut laboral i prevenció de riscos l
els mateixos que afecten als treballadors autòctons, la diferencia es troba en que dins del agregat 
dels treballadors en el nostre país, en termines generals, el  col•lectiu immigrant es mes 
vulnerable. 

• Riscos psicosocials dels immigrants
salut de les persones. L’estructura de la organització del treball influeix en la salut dels treballadors 
quan aquesta crea un entorn hostil i desfa
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Acollir als treballadors i les treballadores immigrants per a garantir la seva inserció i 
acomodació social, capacitació i autonomia i procurar la igualtat, la cohesió i la convivència. 

Facilitar informació sobre els dret i els deures laborals i socials als treballadors 
Promoure una nova gestió dels RRHH per adaptar l’empresa a les noves circumstàncies. 
Oferir formació laboral, sindical i sobre drets i deures.  
Promoure un entorn laboral que faciliti la convivència i la cultura de la diversitat.

la situació i conèixer les necessitats específiques de l’empresa en termines de 

Promoure una igualtat de tracte entre autòctons i immigrants en tots els grups professionals.
Prevenir tot tipus de discriminació per raó de ètnia. 

nicació i l’aprenentatge de la llengua. 
Crear un entorn que permeti un millor desenvolupament personal de tots els treballadors.
Facilitar la informació i accés dels treballadors immigrants als recursos de promoció 
socioeconòmica dels territoris 

la comunicació i relació entre l’empresa, representats del personal de treball i el col•lectiu 
de treballadors immigrants. 
Promoure la comunicació i l’aprenentatge de la llengua com a mitjà de supervivència bàsic i de 

sobre la responsabilitat empresarial i dels treballadors autòctons
Cercar un contacte amb les persones de l’entorn que els acull com a via d’interacció social.
Facilitar i fomentar activitats col•lectives per al coneixement i l’accés a l’ent

Formar als representants dels treballadors entorn ales dificultats per a la inserció i integració socio
laboral de les persones immigrades. 

E:  

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte per tal de promoure la cultura de la diversitat:

: Coneixement de la llengua autòctona (català i castellà) és un dels elements bàsics p
aconseguir la integració de la població immigrada. El ús de la llengua comuna és un element de 
cohesió social i una eina fonamental pel correcte desenvolupament de la feina. 

tura i les seves manifestacions: Permetre o facilitar les pràctiques culturals dels 
treballadors immigrants com la seva religió, alimentació i vestit, suposa voluntat i respecte per part 
de l’empresa cap a la persona treballadora, que correspondrà amb agraïment i dedicació al temps 
que permetrà un major rendiment. La flexibilització dels horaris, les dietes i els unif
implica un tractament avantatjós a d’immigrant sinó un reconeixement de la diversitat cultural de la 
plantilla que portarà a aconseguir una igualtat efectiva i reduirà el abstencionisme, el estrès laboral 

ó de riscos laborals: Els riscos que afecten als treballadors immigrants son 
els mateixos que afecten als treballadors autòctons, la diferencia es troba en que dins del agregat 
dels treballadors en el nostre país, en termines generals, el  col•lectiu immigrant es mes 

Riscos psicosocials dels immigrants:  Les condicions de treball son determinants en la vida i la 
salut de les persones. L’estructura de la organització del treball influeix en la salut dels treballadors 
quan aquesta crea un entorn hostil i desfavorable. Es per això que, els riscos psicosocials afecten 
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migrants per a garantir la seva inserció i 
acomodació social, capacitació i autonomia i procurar la igualtat, la cohesió i la convivència.  

Facilitar informació sobre els dret i els deures laborals i socials als treballadors nouvinguts. 
l’empresa a les noves circumstàncies.  

Promoure un entorn laboral que faciliti la convivència i la cultura de la diversitat. 
la situació i conèixer les necessitats específiques de l’empresa en termines de 

Promoure una igualtat de tracte entre autòctons i immigrants en tots els grups professionals. 

Crear un entorn que permeti un millor desenvolupament personal de tots els treballadors. 
Facilitar la informació i accés dels treballadors immigrants als recursos de promoció 

la comunicació i relació entre l’empresa, representats del personal de treball i el col•lectiu 

Promoure la comunicació i l’aprenentatge de la llengua com a mitjà de supervivència bàsic i de 

sobre la responsabilitat empresarial i dels treballadors autòctons. 
Cercar un contacte amb les persones de l’entorn que els acull com a via d’interacció social. 
Facilitar i fomentar activitats col•lectives per al coneixement i l’accés a l’entorn, i a la interrelació 

Formar als representants dels treballadors entorn ales dificultats per a la inserció i integració socio-

a de la diversitat: 

òctona (català i castellà) és un dels elements bàsics per 
. El ús de la llengua comuna és un element de 

cohesió social i una eina fonamental pel correcte desenvolupament de la feina.  
: Permetre o facilitar les pràctiques culturals dels 

seva religió, alimentació i vestit, suposa voluntat i respecte per part 
de l’empresa cap a la persona treballadora, que correspondrà amb agraïment i dedicació al temps 
que permetrà un major rendiment. La flexibilització dels horaris, les dietes i els uniformes no 
implica un tractament avantatjós a d’immigrant sinó un reconeixement de la diversitat cultural de la 
plantilla que portarà a aconseguir una igualtat efectiva i reduirà el abstencionisme, el estrès laboral 

aborals: Els riscos que afecten als treballadors immigrants son 
els mateixos que afecten als treballadors autòctons, la diferencia es troba en que dins del agregat 
dels treballadors en el nostre país, en termines generals, el  col•lectiu immigrant es mes 

:  Les condicions de treball son determinants en la vida i la 
salut de les persones. L’estructura de la organització del treball influeix en la salut dels treballadors 

vorable. Es per això que, els riscos psicosocials afecten 
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als treballadors immigrants de forma més dura ja que tenen una major exposició a condicions 
deficients de treball que es tradueix en una major probabilitat de patir riscos laborals

• Habitatge, escolarització i altres serveis
tramitacions de documents, la importància del empadronament per accedir als serveis socials com 
l’escolarització dels fills i filles i l’assistència sanitària 
informació general per tal de donar als treballadors immigrants les eines necessàries per 
aconseguir autonomia suficient en el accés a bens i serveis i en el exercici de drets en igualtats de 
condicions que la població autòctona.

 
Aspectes específics: 
• La pròpia persona contractada: personalitat, experiència prèvia, autoestima...
• La cultura: a majors diferències culturals, majors reticències per a establir contactes, sobretot quan 

han passat experiències negatives a
• Les tasques a desenvolupar: Quan es tracta de tasques individuals, el procés d’integració és més 

fàcil i només s’han de considerar els aspectes de desenvolupament de la feina. El problema 
sorgeix quan es tracta d’una activ
les persones que el formen.

• Grup cultural minoritari: existeixen diferències culturals entre les persones d’un mateix país , els 
factors com la personalitat individual, la capacitat 
coneixement de la llengua...s’han de tenir en compte, així com que les persones d’un mateix país 
també tendeixen a formar grups.

• Grup cultural autòcton: Un grup de treball format es decanta per l’homogeneït
acceptar noves persones. Comptar amb el líder del grup per facilitar la incorporació de la nova 
persona contractada és un pas guanyat (fins i tot el líder pot desenvolupar el paper de tutor).

 

PPEERRSSOONNEESS  DDEESSTTIINNAATTÀÀRRIIEE

Els plans s’apliquen a la  totalitat de l’empresa fent incidència en aquells treballadors o treballadores 
immigrants nouvinguts donat que assegurar la plena integració d’aquests és l’objectiu dels plans d’acollida.

CCOOMM  SS’’HHII  AACCCCEEDDEEIIXX??    II  OONN

 

NNOORRMMAATTIIVVAA::   

Llei 10/2010, del 10 de maig d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya (Art. 16. 
Mesures de les empreses i altres organitzacions
 
Pacte Nacional per a la Immigració
 
Directiva 2000/78/CE del Consell Europeu, de 27
general per la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació. 
 

Directiva 2000/43/CE del Consell Europeu, de 29 de juny del 2000, relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic.

PPRREEGGUUNNTTEESS  FFRREEQQÜÜEENNTTSS::

rroommoocciióó  ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttaatt                                                                         

als treballadors immigrants de forma més dura ja que tenen una major exposició a condicions 
deficients de treball que es tradueix en una major probabilitat de patir riscos laborals

itatge, escolarització i altres serveis: A la empresa es pot donar suport i informació sobre les 
tramitacions de documents, la importància del empadronament per accedir als serveis socials com 
l’escolarització dels fills i filles i l’assistència sanitària pública. Així doncs, call proporcionar
informació general per tal de donar als treballadors immigrants les eines necessàries per 
aconseguir autonomia suficient en el accés a bens i serveis i en el exercici de drets en igualtats de 

lació autòctona. 

La pròpia persona contractada: personalitat, experiència prèvia, autoestima...
La cultura: a majors diferències culturals, majors reticències per a establir contactes, sobretot quan 
han passat experiències negatives anteriors i es creen estereotips.  
Les tasques a desenvolupar: Quan es tracta de tasques individuals, el procés d’integració és més 
fàcil i només s’han de considerar els aspectes de desenvolupament de la feina. El problema 
sorgeix quan es tracta d’una activitat en equip, on s’han de considerar les diferències entre totes 
les persones que el formen. 

existeixen diferències culturals entre les persones d’un mateix país , els 
factors com la personalitat individual, la capacitat d’adaptació, la societat d’acollida, el nivell de 
coneixement de la llengua...s’han de tenir en compte, així com que les persones d’un mateix país 
també tendeixen a formar grups. 

: Un grup de treball format es decanta per l’homogeneït
acceptar noves persones. Comptar amb el líder del grup per facilitar la incorporació de la nova 
persona contractada és un pas guanyat (fins i tot el líder pot desenvolupar el paper de tutor).

EESS    

s’apliquen a la  totalitat de l’empresa fent incidència en aquells treballadors o treballadores 
immigrants nouvinguts donat que assegurar la plena integració d’aquests és l’objectiu dels plans d’acollida.

NN  CCAALL  AANNAARR  AA  DDEEMMAANNAARR--HHOO??  

Llei 10/2010, del 10 de maig d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya (Art. 16. 
Mesures de les empreses i altres organitzacions) 

Pacte Nacional per a la Immigració, de 19 de desembre de 2008. 

del Consell Europeu, de 27 de novembre del 2000, relativa al establiment d’un marc 
e en el treball i l’ocupació.  

Directiva 2000/43/CE del Consell Europeu, de 29 de juny del 2000, relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic.
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als treballadors immigrants de forma més dura ja que tenen una major exposició a condicions 
deficients de treball que es tradueix en una major probabilitat de patir riscos laborals-psicosocials. 

: A la empresa es pot donar suport i informació sobre les 
tramitacions de documents, la importància del empadronament per accedir als serveis socials com 

pública. Així doncs, call proporcionar-los 
informació general per tal de donar als treballadors immigrants les eines necessàries per 
aconseguir autonomia suficient en el accés a bens i serveis i en el exercici de drets en igualtats de 

La pròpia persona contractada: personalitat, experiència prèvia, autoestima... 
La cultura: a majors diferències culturals, majors reticències per a establir contactes, sobretot quan 

Les tasques a desenvolupar: Quan es tracta de tasques individuals, el procés d’integració és més 
fàcil i només s’han de considerar els aspectes de desenvolupament de la feina. El problema 

itat en equip, on s’han de considerar les diferències entre totes 

existeixen diferències culturals entre les persones d’un mateix país , els 
d’adaptació, la societat d’acollida, el nivell de 

coneixement de la llengua...s’han de tenir en compte, així com que les persones d’un mateix país 

: Un grup de treball format es decanta per l’homogeneïtat i és reticent a 
acceptar noves persones. Comptar amb el líder del grup per facilitar la incorporació de la nova 
persona contractada és un pas guanyat (fins i tot el líder pot desenvolupar el paper de tutor). 

s’apliquen a la  totalitat de l’empresa fent incidència en aquells treballadors o treballadores 
immigrants nouvinguts donat que assegurar la plena integració d’aquests és l’objectiu dels plans d’acollida. 

Llei 10/2010, del 10 de maig d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya (Art. 16. 

de novembre del 2000, relativa al establiment d’un marc 

Directiva 2000/43/CE del Consell Europeu, de 29 de juny del 2000, relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic. 
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• En quin tipus de matèries o àrees poden intervenir els plan s d’acollida?
 

Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’acollida podran contemplar, entre altres, les 
següents matèries:  
 

• Promoció del aprenentatge de la llengua.
• Foment d’activitats 
• Formació en matèries relacionades amb  la normativa laboral, el paper dels sindicats, 

els drets i els deures de les persones treballadores.
• Sensibilització en temes de acolliment de les persones immigrant

treballadors i treballadores autòctons. 
• Promoció d’una nova gestió dels recursos humans per adaptar la situació d’acollida a 

l’empresa. 
• Foment de la comunicació i relació entre les persones treballadores immigrants, la 

representació sindical i l’empresa.
• Formació de la representació dels treballadors i les treballadores en matèries 

d’integració de persones immigrants.
• Prevenció de tot tipus de manifestacions discriminatòries per raó d’ètnia.
• Utilització d’un llenguatge accessible pe

 

• Quin paper juga la representació sindical en l’elab oració del pla d’acollida?
 

La representació sindical juga un paper molt important ja que pot prendre la iniciativa a l’hora de 
proposar, dur a terme, negociar, implantar i vetllar pel 
 

• Els plans s’apliquen a tota l’empresa?
 

Els plans d’acollida inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions 
especials adequades respecte a determinats centres de treball.
 

• Hi ha diferents modalitats organitzatives en funció del tamany de l ’empresa?
 
En funció de si es tracta de una petita, mitjana o gran empresa, els recursos tant materials com 
humanes necessaris per dur a terme l’acollida, varia. Així doncs, en funció del tamany de 
l’empresa es poden trobar diferents modalitats organitzatives:
 

• Petita empresa: assumpció de l’acollida per part de l’empresari. En empreses amb un 
màxim de 5 treballadors l’empresari assumirà personalment
l’administració pública) el pla 

• Mitjana i gran empresa: treballadors designats. L’empresari pot optar per designar un 
treballador pròxim social o laboralment, que treballarà conjuntament amb la comissió de 
gestió del pla d’acollida) al treballador nouvingut que s’enca
més personalitzada.

• Mitjana i gran empresa: servei d’acollida mancomunat. Quan el servei pot afectar a més 
d’una empresa, per raons d’eficiència, aquestes poden constituir un servei d’acollida 
mancomunat su desenvolupen l’ac
sector d’activitat i desenvolupen l’activitat en un àrea geogràfica limitada.

 
En qualsevol dels casos la persona que s’encarregui de realitzar l’acollida haurà d’estar 
capacitada, és a dir, haurà d

rroommoocciióó  ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttaatt                                                                         

tipus de matèries o àrees poden intervenir els plan s d’acollida?

Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’acollida podran contemplar, entre altres, les 

del aprenentatge de la llengua. 
Foment d’activitats col·lectives per al coneixement de l’entorn social
Formació en matèries relacionades amb  la normativa laboral, el paper dels sindicats, 
els drets i els deures de les persones treballadores. 
Sensibilització en temes de acolliment de les persones immigrant
treballadors i treballadores autòctons.  
Promoció d’una nova gestió dels recursos humans per adaptar la situació d’acollida a 

Foment de la comunicació i relació entre les persones treballadores immigrants, la 
ó sindical i l’empresa. 

Formació de la representació dels treballadors i les treballadores en matèries 
d’integració de persones immigrants. 
Prevenció de tot tipus de manifestacions discriminatòries per raó d’ètnia.
Utilització d’un llenguatge accessible per a tots. 

Quin paper juga la representació sindical en l’elab oració del pla d’acollida?

La representació sindical juga un paper molt important ja que pot prendre la iniciativa a l’hora de 
a terme, negociar, implantar i vetllar pel compliment del pla d’acollida.

Els plans s’apliquen a tota l’empresa?  

Els plans d’acollida inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions 
especials adequades respecte a determinats centres de treball. 

modalitats organitzatives en funció del tamany de l ’empresa?

En funció de si es tracta de una petita, mitjana o gran empresa, els recursos tant materials com 
humanes necessaris per dur a terme l’acollida, varia. Així doncs, en funció del tamany de 

sa es poden trobar diferents modalitats organitzatives: 

Petita empresa: assumpció de l’acollida per part de l’empresari. En empreses amb un 
màxim de 5 treballadors l’empresari assumirà personalment (amb la col·laboració de 
l’administració pública) el pla de la seva empresa. 
Mitjana i gran empresa: treballadors designats. L’empresari pot optar per designar un 
treballador pròxim social o laboralment, que treballarà conjuntament amb la comissió de 
gestió del pla d’acollida) al treballador nouvingut que s’encarregarà de realitzar l’acollida 
més personalitzada. 
Mitjana i gran empresa: servei d’acollida mancomunat. Quan el servei pot afectar a més 
d’una empresa, per raons d’eficiència, aquestes poden constituir un servei d’acollida 
mancomunat su desenvolupen l’activitat en el mateix lloc de treball, pertanyen al mateix 
sector d’activitat i desenvolupen l’activitat en un àrea geogràfica limitada.

En qualsevol dels casos la persona que s’encarregui de realitzar l’acollida haurà d’estar 
capacitada, és a dir, haurà de tenir la formació adequada per tal de portar a terme les activitats de 
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tipus de matèries o àrees poden intervenir els plan s d’acollida?  

Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’acollida podran contemplar, entre altres, les 

col·lectives per al coneixement de l’entorn social. 
Formació en matèries relacionades amb  la normativa laboral, el paper dels sindicats, 

Sensibilització en temes de acolliment de les persones immigrants a l’empresariat i als 

Promoció d’una nova gestió dels recursos humans per adaptar la situació d’acollida a 

Foment de la comunicació i relació entre les persones treballadores immigrants, la 

Formació de la representació dels treballadors i les treballadores en matèries 

Prevenció de tot tipus de manifestacions discriminatòries per raó d’ètnia. 

Quin paper juga la representació sindical en l’elab oració del pla d’acollida?  

La representació sindical juga un paper molt important ja que pot prendre la iniciativa a l’hora de 
compliment del pla d’acollida. 

Els plans d’acollida inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions 

modalitats organitzatives en funció del tamany de l ’empresa?  

En funció de si es tracta de una petita, mitjana o gran empresa, els recursos tant materials com 
humanes necessaris per dur a terme l’acollida, varia. Així doncs, en funció del tamany de 

Petita empresa: assumpció de l’acollida per part de l’empresari. En empreses amb un 
(amb la col·laboració de 

Mitjana i gran empresa: treballadors designats. L’empresari pot optar per designar un 
treballador pròxim social o laboralment, que treballarà conjuntament amb la comissió de 

rregarà de realitzar l’acollida 

Mitjana i gran empresa: servei d’acollida mancomunat. Quan el servei pot afectar a més 
d’una empresa, per raons d’eficiència, aquestes poden constituir un servei d’acollida 

tivitat en el mateix lloc de treball, pertanyen al mateix 
sector d’activitat i desenvolupen l’activitat en un àrea geogràfica limitada. 

En qualsevol dels casos la persona que s’encarregui de realitzar l’acollida haurà d’estar 
e tenir la formació adequada per tal de portar a terme les activitats de 
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forma eficaç i aconseguir els objectius. 
 

• Quina funció desenvolupen els tutors?
 
En primer lloc cal tenir en compte que és recomanable que la persona encarregada de tutoritzar 
reuneixi com a mínim els següents requisits: 

• Edat: S’aconsella que sigui similar o superior, sobretot si la persona procedeix de països 
molt jerarquitzats. 

• Jerarquia laboral: És preferible que tingui una categoria igual o superior.
• Origen: Poden ser també treballadors d’altres països, sempre que compleixin els requisits.
• Antiguitat: És millor que tingui certa temporalitat, però tampoc extremada per poder 

recordar millor els procediments i normes.
• Temporalitat de l’acció: El treball del tutor ha de ser temporal, d’un mes com a màxim.
• Acceptació: La tutoria ha de ser un càrrec optatiu i acceptat per la resta de personal.
• Personalitat: ha de ser una persona segura, d

 
Així doncs, quines responsabilitats ha d’assumir?

• Mantenir una relació amb la nova persona incorporada a l’empresa i amb el cap de secció.
• Indicar-li on es troben les coses: serveis, vestuaris, menjador...
• Presentar-li a la resta de l’equip de treball de manera informal.
• Explicar-li les normes, tant les escrites com les evidents.
• Indicar-li com accedir a les diferents eines de treball i equips de seguretat.
• Informar dels descansos i pauses establertes.
• Resoldre els dubtes relacionats amb el lloc de treball, a mesura que apareguin.
• Racionar la informació a mesura que sigui convenient, per no atabalar la persona ni 

carregar-la d’informació.
 

• Quines funcions té la comissió de gestió del pla d’ acollida
 

•••• Execució (directa o delegada) de les actuacions del Pla que corresponguin a l’empresa.
•••• Diagnòstic de la situació de l’empresa i propostes de millora de cada cas.
•••• Seguiment de d’implementació del pla i dels casos.
•••• Definir el contingut de les sessions.
•••• Proposta de tutor. 
•••• Detecció i gestió de situacions conflictives.
•••• Mediació en conflictes laborals relacionats amb l’origen del treballador (aïllament social, 

aspectes lingüístics, desconeixements de drets etc) i derivades del procés d’escollida.
•••• Avaluació de l’evolució 
•••• Rebuda de queixes i suggeriments.
•••• Gestió dels fons assignats per part de l’empresa.

 

OONN  AADDRREEÇÇAARR--SSEE    PPEERR    MMÉÉ

•••• Dins de la UGT:  
• Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials  

Rambla del Raval, 29-35 
08001 Barcelona 

 
• Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant (AMIC)

Rambla de Santa Mònica, 10
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forma eficaç i aconseguir els objectius.  

Quina funció desenvolupen els tutors?  

En primer lloc cal tenir en compte que és recomanable que la persona encarregada de tutoritzar 
reuneixi com a mínim els següents requisits:  

Edat: S’aconsella que sigui similar o superior, sobretot si la persona procedeix de països 
 

rquia laboral: És preferible que tingui una categoria igual o superior.
Origen: Poden ser també treballadors d’altres països, sempre que compleixin els requisits.
Antiguitat: És millor que tingui certa temporalitat, però tampoc extremada per poder 

millor els procediments i normes. 
Temporalitat de l’acció: El treball del tutor ha de ser temporal, d’un mes com a màxim.
Acceptació: La tutoria ha de ser un càrrec optatiu i acceptat per la resta de personal.
Personalitat: ha de ser una persona segura, decidida, responsable, oberta i cordial. 

Així doncs, quines responsabilitats ha d’assumir? 
Mantenir una relació amb la nova persona incorporada a l’empresa i amb el cap de secció.

li on es troben les coses: serveis, vestuaris, menjador... 
li a la resta de l’equip de treball de manera informal. 

li les normes, tant les escrites com les evidents. 
li com accedir a les diferents eines de treball i equips de seguretat.

Informar dels descansos i pauses establertes. 
dre els dubtes relacionats amb el lloc de treball, a mesura que apareguin.

Racionar la informació a mesura que sigui convenient, per no atabalar la persona ni 
la d’informació. 

Quines funcions té la comissió de gestió del pla d’ acollida ? 

(directa o delegada) de les actuacions del Pla que corresponguin a l’empresa.
Diagnòstic de la situació de l’empresa i propostes de millora de cada cas.
Seguiment de d’implementació del pla i dels casos. 
Definir el contingut de les sessions. 

 
Detecció i gestió de situacions conflictives. 
Mediació en conflictes laborals relacionats amb l’origen del treballador (aïllament social, 
aspectes lingüístics, desconeixements de drets etc) i derivades del procés d’escollida.
Avaluació de l’evolució del Pla. 
Rebuda de queixes i suggeriments. 
Gestió dels fons assignats per part de l’empresa. 

ÉÉSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  

Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials   

Mútua a l’Immigrant (AMIC) 
Rambla de Santa Mònica, 10 
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En primer lloc cal tenir en compte que és recomanable que la persona encarregada de tutoritzar 

Edat: S’aconsella que sigui similar o superior, sobretot si la persona procedeix de països 

rquia laboral: És preferible que tingui una categoria igual o superior. 
Origen: Poden ser també treballadors d’altres països, sempre que compleixin els requisits. 
Antiguitat: És millor que tingui certa temporalitat, però tampoc extremada per poder 

Temporalitat de l’acció: El treball del tutor ha de ser temporal, d’un mes com a màxim. 
Acceptació: La tutoria ha de ser un càrrec optatiu i acceptat per la resta de personal. 

ecidida, responsable, oberta i cordial.  

Mantenir una relació amb la nova persona incorporada a l’empresa i amb el cap de secció. 

li com accedir a les diferents eines de treball i equips de seguretat. 

dre els dubtes relacionats amb el lloc de treball, a mesura que apareguin. 
Racionar la informació a mesura que sigui convenient, per no atabalar la persona ni 

(directa o delegada) de les actuacions del Pla que corresponguin a l’empresa. 
Diagnòstic de la situació de l’empresa i propostes de millora de cada cas. 

Mediació en conflictes laborals relacionats amb l’origen del treballador (aïllament social, 
aspectes lingüístics, desconeixements de drets etc) i derivades del procés d’escollida. 



 

PPllaannss  dd’’aaccooll ll iiddaa  aa  ll ’’eemmpprreessaa  ii   llaa  pprr
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08002 Barcelona 
Tel. 93 3046841 
amic@catalunya.ugt.org / amic@associacioamic.cat
www.associacioamic.cat 

 

•••• Administració pública:  
• Departament de Treball : www.gencat.cat/

 
 

TTEEMMEESS  RREELLAACCIIOONNAATTSS::  

Plans d’igualtat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rroommoocciióó  ddee  llaa  ccuull ttuurraa  ddee  llaa  ddiivveerrssii ttaatt                                                                         

amic@associacioamic.cat 

www.gencat.cat/treball/ 
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