
            

 

Descripció de la USEE (unitat de suport a l’educació especial) 

 

La USEE amb suport a l’educació especial atén alumnes  de primària amb necessitats 

educatives derivades de la seva situació de salut mental, per causa d’un trastorn de la 

personalitat i/o una disfuncionalitat conductual associada, que els ha deixat pràcticament 

al marge del sistema educatiu.  

 

La nostra unitat porta a terme un programa d’intervenció que des de l’àmbit d’educació té 

un abast interdisciplinari (psicològic i psiquiàtric, educatiu i social) que atén les necessitats 

educatives, personals i socials d’aquests infants. El fi últim de la Unitat és contribuir al 

desenvolupament emocional, personal i social i a la capacitació dels alumnes amb 

l’objectiu de poder seguir ensenyaments reglats dins d’un marc normalitzat, amb l’objectiu 

d’afavorir la seva adaptació i estabilitat psíquica, reconduir el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge amb la màxima normalitat per tal de procurar la seva inclusió social a través 

de la intervenció a l’aula ordinària, en petit grup o de forma individualitzada (per part de 

professionals especialitzats de la Unitat), per això, els objectius finals de la programació i 

organització de la USEE estan encaminats, en última instància (com a últim recurs 

educatiu – terapèutic específic), a atendre, educar i formar a aquells infants amb risc 

d’exclusió social per causes atribuïbles a l’evolució de la seva salut mental i de la gestió 

dels seus recursos personals. 

 

Actualment l’escola acull uns 440 alumnes cadascun d’ells amb les seves capacitats, 

necessitats i valors. D’ells n’hi ha uns vuit que tenen un trastorn mental que fa que 

presentin unes dificultats específiques. L’atenció a la diversitat d’aquests nens i d’altres ha 

determinat una diversificació d’actuacions per a la seva atenció a través de modificacions 

curriculars i de formes organitzatives, que han d’incidir, fonamentalment, en les 

estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat. 

 

Com hem dit en el document podem dir que les intencions i objectius que ens proposàvem 

a l’incorporar la unitat es van aconseguint. Els alumnes formen part plenament de les 

comunitats d’aprenentatge que són les aules, són un més del col·lectiu i valorats pel que 

són i pel que aporten. Ha disminuït la barrera que suposaven els seus trastorns per seguir 

els aprenentatges. 

 

A la vegada destaquem l’aprenentatge que la comunitat educativa, el professorat, els nens 

i les nenes i les famílies estem fent per entendre el que demana cada persona, tenint en 

compte les múltiples i variades realitats, identificant els comportaments pertorbadors com 



            

a manera de manifestar els sentiments, les angoixes, del procés de creixement personal 

d’aquests alumnes. Aprenentatges que ens enriqueixen i ens fan avançar amb l’objectiu 

d’aconseguir una escola com a entorn de convivència i on tenen cabuda els 

aprenentatges de coneixements com element important en la construcció d’identitats. 

 


