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INTRODUCCIÓ 

 

L’atenció a la diversitat és un dels reptes en l’educació ja que requereix una adaptació 

en la intervenció educativa a les necessitats reals de l’alumnat per a assegurar una 

acció educativa de qualitat. Aquest pla d’atenció a la diversitat és fruit de la reflexió i el 

treball dels professionals del centre i té com a objectiu oferir propostes educatives 

diverses dins i fora de l’aula per afavorir que tots els alumnes del centre tinguin 

l’oportunitat d’assolir els seus propis objectius de formació. 

Entenem per diversitat les diferències que presenta l’alumnat davant els 

aprenentatges escolars  per motius diversos.  Tots els alumnes són “diversos” davant el 

procés d’aprenentatge , perquè són diferents quant a aptituds, interessos, 

motivacions, capacitats, procés de maduració, experiències, entorns socials i 

culturals,... Aquestes diferències ens han de portar a donar resposta a les diferents 

situacions d’ensenyament-aprenentatge, mesures que han d’anar de les més 

ordinàries a les més específiques. 

Entenem l’atenció a la diversitat com el conjunt d’accions educatives que en un sentit 

ampli intenten prevenir i donar resposta a les necessitats temporals o permanents de 

tot l’alumnat del centre i entre elles les que requereixen una actuació específica 

derivada dels factors personals o socials relacionats amb situacions de desavantatge 

sociocultural o de salut, d’altes capacitats, de persones nouvingudes, i d’altres 

patologies conductuals, del desenvolupament i de la comunicació. 

Aquest pla parteix d’un dels objectius prioritaris de la LEC (12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació) que diu que cal que: “Els centres que presten el Servei d’Educació de 

Catalunya han d’adequar llur acció educativa per a atendre la diversitat i les 

necessitats educatives específiques, promovent la inclusió dels alumnes i adaptant-se 

millor a llur entorn socioeconòmic.” 
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El nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) també recull els trets d’actuació davant la 

diversitat dins dels objectius pedagògics: 

“Pensem que l’atenció a la diversitat ha de ser un element fonamental a 

l’hora de concretar la planificació pedagògica. En conseqüència, tindrem 

cura de: 

- Partir del nivell real de coneixements assolits pels alumnes en l’etapa 

anterior. 

- Donar a cada alumne allò que necessita per a la seva formació 

integral, tenint en compte en cada cas la diversitat de nivells assolits,  

capacitats i ritmes d’aprenentatge. 

- Avaluar cada alumne a partir del seu estat inicial  per tal de valorar 

la seva evolució personal, el seu progrés i l’esforç manifestat durant 

el procés d’aprenentatge. 

- Establir les estructures organitzatives adients a fi i efecte de 

gestionar correctament l’atenció a la diversitat dins del centre: 

Comissió de diversitat, desdoblaments per nivells, adaptacions 

curriculars, atencions individualitzada, etc. 

- Coordinar l’esforç de tots aquells professionals o estaments que 

intervinguin en l’atenció a  diversitat dins del centre: professors, 

tutors, departaments (programacions i criteris d’avaluació), E.A.P., 

serveis de l’Ajuntament, etc. 

- Potenciar la diversitat per dalt per fomentar el Batxillerat.” 
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FINALITAT DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

- Servir de referent per a que el centre pugui concretar anualment  les respostes 

educatives a les necessitats que presenta l’alumnat. 

 

- Ser l’instrument que faciliti al centre, un cop valorades les necessitats educatives 

de la diversitat de l’alumnat, la planificació i organització dels reforços i la 

priorització dels recursos personals, per ajustar-los a les necessitats grupals i/o 

individuals de l’alumnat que les necessiti. 

 

- Guiar la concreció de criteris per a prioritzar la resposta educativa a la diversitat 

dins l’aula (adaptacions curriculars, organitzatives i de plantilla) o fora, amb la 

coordinació del departament d’orientació, tutor, professorat d’aula i professionals 

externs. 

 

- Establir les mesures i pautes a seguir en el centre per a l’acollida  i inclusió de 

l’alumnat nouvingut (mesures detallades al Pla d’Acollida d’Alumnes nouvinguts). 

 

- Preveure una planificació que permeti introduir canvis davant noves necessitats 

que puguin sorgir al llarg del curs, amb mesures organitzatives flexibles que 

s’adeqüin a cada moment. 

 

- Servir de guia per a l’avaluació interna de l’eficàcia de l’atenció a la diversitat al 

finalitzar cada curs escolar i identificar aquells aspectes que calgui millorar al curs 

següent. 
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OBJECTIUS DEL PLA 

 

- Assegurar que tot l’alumnat assoleixi, dins de les seves possibilitats, el grau màxim 

de les seves capacitats, del seu desenvolupament personal, intel·lectual, social i 

emocional, així com les competències bàsiques i els objectius generals establerts 

per a l’etapa d’educació secundària. 

 

- Promoure una atenció més ajustada a les possibilitats de cada alumne. 

 

- Adquirir, per part de tots, una actitud de respecte per la diversitat d'opinions, 

motivacions, interessos,… 

 

-  Afavorir la cooperació entre els professionals del centre i fomentar la implicació de 

les famílies en el procés educatiu dels seus fills. 

 

- Fomentar que els alumnes adquireixin hàbits d'estudi i esforç com a base per al seu 

progrés intel·lectual i personal. 
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MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

TRACTAMENT GLOBAL DE LA DIVERSITAT AL CENTRE 

 

Tal com preveu la normativa, la CAD serà l’encarregada de concretar els criteris i 

prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes, organitzar, ajustar i fer el 

seguiment de l’aplicació dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 

adoptades, fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i específiques, elaborar les propostes, si escauen, dels plans individualitzats i 

altres funcions que sorgeixin al llarg del curs. 

La CAD del centre està formada per la directora, la coordinadora pedagògica, dues 

psicopedagogues del departament d’orientació, la Tècnica d’Integració social del 

centre i la professional de l’equip d’assessorament i orientació pedagògica. 

Ocasionalment, quan es tractin temes referits als alumnes de la Unitat de Suport a 

l’Educació Especial, intervindrà la cap de la unitat. La CAD es reuneix setmanalment. 

Les sessions són coordinades per la cap del Departament d’Orientació qui decideix, 

juntament amb la professional de l’EAP, els punts a tractar. 

Paral·lelament a aquesta comissió existeix la CAD social que es reuneix un cop al mes. 

Està formada per la Técnica d’Integració Social del centre, la directora, la coordinadora 

pedagògica, les dues psicopedagogues del departament d’orientació, les dues 

professionals de l’EAP (psicològic i social) i les professionals dels Serveis Socials de 

l’ajuntament. Aquestes reunions són coordinades per la TIS del centre qui decideix, 

juntament amb la professional de l’EAP, els punts a tractar. 
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ALUMNAT A QUI FA REFERÈNCIA EL PLA 

 

Aquest Pla d'Atenció a la Diversitat contempla l'atenció de tots i cada un dels alumnes, 

en la seva diversitat i en les seves necessitats. Les mesures per atendre aquesta 

diversitat seran ordinàries. 

 

Especialment el PAD contempla els alumnes que tenen dificultats per a progressar 

adequadament en els processos d’ensenyament-aprenentatge, per causes o motius 

diversos, i que precisen de suports i recursos específics, que complementen les 

actuacions més ordinàries. També aquells alumnes amb altes capacitats que 

requereixen una atenció especial i una adaptació curricular acurada. 

 

Entre ells es troba l'alumnat que presenta necessitats educatives especials i 

específiques, transitòries o permanents (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació) : 

 

- Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per 

discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus 

de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. 

 

-  Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació 

tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques 

especialment desfavorides. 
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MESURES UNIVERSALS DE SUPORT 

1.Concreció del currículum. 

 

Una de les primeres mesures d’atenció a la diversitat és la concreció de la programació 

a les necessitats de tots els alumnes del grup classe. Per això, des dels departaments 

cal tenir cura a l’hora d’elaborar les programacions d’aula, tenint en compte, entre 

d’altres aspectes, les diferents capacitats, els interessos i les motivacions de l’alumnat.  

 

Cada departament didàctic, de manera col·legiada i en coherència amb el currículum 

de l’etapa, concretarà en la programació els elements curriculars de les àrees o 

matèries que imparteix, i realitzarà l’adequació, organització i seqüenciació dels 

elements prescriptius del currículum per a respondre a les necessitats educatives de 

l’alumnat del centre (aquestes necessitats poden ser de reforç o d’ampliació). 

 

En l’elaboració de les programacions, els departaments didàctics, amb la finalitat 

d’atendre a la diversitat de l’alumnat, hauran de determinar: 

 

- Els diversos graus d’adquisició de les capacitats expressades en els objectius 

generals de l’àrea o matèria. 

 

- Els continguts mínims per assolir els objectius de l’àrea o matèria.  

 

- Els continguts complementaris, d’ampliació o de reforç, segons les necessitats de 

l’alumnat. 

 

- Les activitats i metodologies diferents per al desenvolupament d’un mateix 

contingut, en funció del seu grau de dificultat. 
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- Els criteris d’avaluació d’acord amb els objectius programats i en relació amb 

l’adquisició de les competències bàsiques.  En aquest sentit cal diversificar els 

procediments i activitats d’avaluació per facilitar l’avaluació contínua i regular i el 

procés d’aprenentatge dels alumnes. 

 

Aquestes adaptacions es refereixen a les modificacions no significatives del currículum 

del grup a què pertany l’alumne o l’alumna, ja que quan suposin una canvi significatiu 

caldrà elaborar un Pla Individualitzat. 

 

2.  Organització d’agrupaments de reforç i atencions individualitzades. 

 

Aquestes mesures s’aplicaran a aquells alumnes que presentin dificultats per a 

l’assoliment dels continguts curriculars d’alguna o algunes de les matèries en els 

diferents cursos de l’etapa, i es detecti que les estratègies emprades en la programació 

de l’aula ordinària són insuficients. 

 

Per a aquells alumnes que presenten més complexitat i diversitat, el centre disposarà 

d’hores d’atenció individual per a facilitar l’atenció específica d’aquests. Aquesta 

atenció serà portada a terme pel departament d’orientació. 

 

3.  Mesures educatives complementàries de permanència un any més en el mateix 

curs. 

 

Aquesta  mesura d’atenció a la diversitat s’ha d’adoptar per a l’alumnat que no ha 

desenvolupat suficientment les capacitats expressades en els objectius generals de 
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l’etapa referides al curs corresponent i que es consideri que no està en condicions 

d’adquirir els continguts bàsics del curs següent. 

 

 Amb aquesta mesura es pretén que l’alumnat que presenta dificultats en 

l’aprenentatge dels continguts bàsics, o que no ha aconseguit un grau de maduresa 

suficient, obtingui el títol de graduat en Educació Secundària cursant el currículum 

ordinari. 

 

L’equip docent haurà de fer constar per escrit, per mitjà del tutor de seguiment les 

raons per les que s’aconsella la permanència durant un any més en el curs. El tutor 

traslladarà aquesta decisió raonada a la família. 

 

4.Orientació educativa i tutoria 

 

L’orientació educativa constitueix  un element important i decisiu d’atenció a la 

diversitat i, per això, té com a finalitat aconseguir una formació personalitzada que 

propiciï el desenvolupament integral en coneixements, destreses i valors de l’alumnat 

en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, social i professional. 

 

L’orientació de l’alumnat forma part de la funció docent i correspon exercir-la a tot el 

professorat. El tutor de seguiment i el de grup realitzarà l’activitat orientadora o 

tutoria prestant atenció als alumnes en el seu procés de formació. 

 

Les activitats orientadores desenvolupades en les tutories de grup estan recollides en 

el Pla d’Acció Tutorial dins dels Aspectes Curriculars del PEC. 

 

La coordinació de les activitats d’orientació la portarà a terme la coordinació 

pedagògica del centre juntament amb els professionals del Pla Educatiu d’Entorn i el 

departament d’orientació. 
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Tot l’alumnat, en finalitzar cada curs, rebrà un document orientador sobre el seu futur 

acadèmic i professional que en cap cas serà prescriptiu i que tindrà garantit el caràcter 

confidencial. 

 

Aquest document serà realitzat per l’equip docent i el tutor el farà arribar a l’alumne i 

a la família abans de finalitzar el curs. Es guardarà còpia en l’expedient de l’alumne. 

 

 

MESURES ADDICIONALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

1. Plans Individualitzats 

 

Quan es consideri que les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les 

mesures de reforç o ampliació previstes són insuficients per al progrés de l’alumne, 

s’ha d’elaborar un pla individualitzat. 

 

En aquest pla cal dissenyar les mesures, actuacions i suports per donar resposta a la 

situació singular de l’alumne. 

 

El fet que un alumne cursi amb PI no impedeix que aquest gaudeixi de les mesures 

d’atenció a la diversitat de caire general i les propostes generals d’aula exposades en el 

PAD. En tot moment s’afavorirà que l’alumne pugui aprendre i participar en la vida del 

centre educatiu. 

 

L’elaboració del PI pot donar-se des de l’inici de la seva escolarització, perquè 

requereix de suports molt específics, com els alumnes adscrits a la unitat de suport a 

l’educació especial (USEE), com les adaptacions amb suport per a alumnes 
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incorporació tardana al sistema educatiu, etc. Però també es poden produir , per 

circumstàncies diverses, en algun moment de l’escolaritat del alumne per assegurar el 

seu progrés, si abans ja s’han aplicat i revisat les mesures d’atenció a la diversitat 

aplicades des de l’aula i el centre. 

 

Els PI s’han d’elaborar a l’inici del curs escolar i han d’estar disponibles per als 

professionals que intervenen en la formació de l’alumne.  

 

El pla individualitzat, es elaborat per l’equip de professorat coordinat, pel tutor/a i els 

professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne/a, supervisats pel 

departament d’orientació i l’EAP. La proposta d’elaboració pot sorgir del tutor, equip 

docent, o d’altres professionals, però cal que tingui el consens i l’aprovació de la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

 

El tutor de l’alumne és el coordinador responsable de l’elaboració i seguiment del Pla. 

També s’ha de comptar amb la participació del pare, mare o representant legal de 

l’alumne/a, escoltant-los durant el procés de presa de decisions, donant-los a conèixer 

el contingut del pla i tenint en compte el seu acord en les decisions finals. 

 

El pla individualitzat, l’aprova la directora del centre i hi ha de constar la participació i 

el coneixement del pare, mare o representant legal. 

 

Cada final de curs escolar, s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les 

actuacions per al proper curs i decidir si l’alumne/a ha de seguir o no amb el pla 

individualitzat. 

 

Model PI de centre a l’annex 
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2. Programa de diversificació curricular (Cruïlla) 

 

Aquest programa està destinat a aquell grup d’alumnes en els que conflueixen 

diverses problemàtiques: rebuig escolar, absentisme, contextos socio-familiars 

desfavorits o bé en crisi, poques oportunitats educatives, dificultats relacionals i en els 

processos convivencials, amb conseqüències de fracàs escolar, conductes de 

disrupció, agressivitats, conductes de risc, etc. Això determina unes necessitats 

educatives, en aquest alumnat, també força coincidents: 

 

- Proporcionar una resposta educativa a alumnes desmotivats i amb una actitud de 

rebuig cap al sistema escolar, evitant el seu fracàs escolar. 

- Engegar processos que millorin la necessitat d’equilibri personal a través d’unes 

relacions interpersonals més satisfactòries, un bon domini de les habilitats socials, 

un bon autoconcepte i autoestima, la capacitat d’aprendre coses i les expectatives 

de futur. 

- Dominar a nivell bàsic i funcional les competències instrumentals. 

- Desenvolupar les habilitats més personals de cara a la inserció social i laboral 

futura. 

- Sentir l’institut com un espai propi i acollidor en el qual hi tenen un lloc, hi poden 

fer aportacions reconegudes i demostrar les seves habilitats personals de maneres 

diferents. 

 

El programa comporta una organització curricular diferent amb un horari de 

permanència al centre també diferent, ja que els alumnes comparteixen l’escolaritat 

ordinària amb les activitats externes a empreses. 

 

Els detalls d’aquest programa es troben definits en el document “Projecte Cruïlla” 

aprovat pel Consell Escolar del centre i revisat anualment. 

file:///C:/Users/MaiteSerrano/Dropbox/Dirección/Diversitat/Projecte_Cruilla_Federica%202014-2015.doc
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3. Projecte Comenius 

 

Aquest projecte europeu té com a objectiu millorar l’abandonament dels alumnes que es 

troben en risc en els primers cursos de l’ESO. El programa té vàries àrees d’actuació: 

l’orientació, el servei comunitari, l’emprenedoria i el mindfulness. 

L’atenció és en grup reduït,  5- 7 alumnes. 

 

MESURES INTENSIVES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) 

El centre compta amb una USEE que afavoreix la participació de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials a l’aula ordinària amb el compromís de la comunitat 
educativa per avançar com a escola inclusiva. L’equip directiu del centre dinamitza 
aquest procés. 

Els professionals assignats a aquestes unitats prioritzen l’elaboració, coordinadament 
amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que faciliten la 
participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i l’acompanyament, 
quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el 
procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvolupen activitats específiques, 
individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixen. 

Els alumnes amb necessitats educatives especials formen part d’un grup ordinari. 

En la presa de decisions referides a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
participa el professorat mitjançant els equips docents i la comissió d’atenció a la 
diversitat. 

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència 
amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l'alumnat, reflectit en 
el projecte educatiu. Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en 
el seu pla individual. 
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UEC (Unitat d’Escolarització compartida) 

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en el centre, de 
manera excepcional,  alguns d’aquests alumnes podran seguir part dels ensenyaments 
corresponents a aquesta etapa en unitats d’escolarització compartida (UEC), on se’ls 
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats. 

 

CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A LA DETECCIÓ I VALORACIÓ DE LES NECESSITATS 

EDUCATIVES 

 

Els professionals que intervenen en la CAD del centre seran els responsables de 

detectar i valorar quines han de ser les mesures a prendre en cada cas, prèvia 

derivació de l’equip educatiu. 

 

A l’hora d’atendre de manera individual o derivar un alumne als grups de reforç així 

com a diversificació curricular es tindrà en compte en primer lloc els alumnes que 

tinguin dictamen de l’EAP i aquells que tenen informe del mateix servei. 

 

El procediment a seguir serà el següent: 

 

- Detecció des dels equips educatius o professionals d’orientació. 

- Revisió de l’expedient de l’alumne per part dels professionals del departament 

d’orientació (dictamen, informe...). 

- Valoració psicopedagògica de l’alumne (departament d’orientació i/o EAP). 

- Informació i acceptació de les famílies. 

- Derivació a grup de reforç o diversificació curricular o atenció individualitzada. 

- Avaluacions periòdiques i revisió del cas des de la CAD del centre. 
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ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PER DESENVOLUPAR LES 

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

 

El nostre projecte curricular contempla una organització horària d’atenció a la 

diversitat consistent en agrupacions amb disminució de la ratio d’alumnes a primer 

cicle de l’ESO, grups reduïts i atencions individualitzades en tota l’etapa, i diversificació 

curricular a  4t d’ESO. 

 

1r d’ESO 

 

El centre té quatre línies no massificades; això permet una atenció més propera entre 

el  professor i l’alumne. L’objectiu en tot l’horari escolar és fixar hàbits de treball i 

atendre les necessitats de l’alumnat a l’inici d’aquesta etapa per afavorir l’adaptació al 

canvi primària-secundària.  

 

Els professionals d’orientació, els de la USEE  i també professorat del centre entra 

juntament amb el professor de matèria a l’aula per tal de reforçar l’atenció a la 

diversitat. 

 

Amb l’objectiu de fer una bona orientació  a 1r d’ESO els alumnes cursen una hora 

diària de Treball Personal (en aquesta hora es treballen diferents categories per tal de 

millorar els aprenentatges dels alumnes). Aquestes hores surten de l’horari de les 

matèries optatives, Llengua Castellana i Catalana  i Cultura i Valors. El tutor de grup és 

qui supervisa aquestes hores. 
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2n ESO 

Es continua treballant com a 1r d’ESO amb el reforç de dos professors a l’aula en hores 

de matèries instrumentals prioritàriament. 

 

Amb l’objectiu de fer una bona orientació  a 2n d’ESO els alumnes cursen tres hores 

setmanals de Treball Personal (en aquesta hora es treballen diferents categories per 

tal de millorar els aprenentatges dels alumnes). Aquestes hores surten de l’horari de 

les matèries optatives, Llengua Anglesa, Matemàtiques i Cultura i Valors. El tutor de 

grup és qui supervisa aquestes hores. 

 

3r d’ESO 

 

En aquest curs els alumnes s’agrupen de manera heterogènia. A les matèries 

instrumentals i Llengua Anglesa es distribueixen segons les seves necessitats, de forma 

homogènia. 

En aquest curs es treballa de manera intensiva l’orientació formativa i laboral.  

 

 

4t d’ESO 

En aquest curs els alumnes es distribueixen en tres grups: dos orientats al batxillerat i 

l’altre a la formació professional. Aquest segon grup segueix una diversificació 

curricular (projecte Cruïlla).   

A les matèries instrumentals i Llengua Anglesa, els alumnes del grup orientat a una 

formació més professionalitzadora, es distribueixen en dos grups segons les seves 

necessitats, de forma homogènia. 
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D’altra banda, com s’ha exposat anteriorment, es dediquen recursos per a atencions 

individuals. Els professionals d’orientació disposen de temps dins del seu horari per 

atendre aquells alumnes amb necessitats específiques que necessiten un reforç 

addicional als esmentats fins ara. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 

 

Al llarg del curs la CAD realitzarà el seguiment del pla i orientarà els suports i recursos 

que el professorat i l’alumnat precisin, sempre escoltats els equips educatius. 

 

Al finalitzar el curs escolar, el Departament d'orientació i la direcció del centre  

participarà en l'avaluació del PAD.  

 

Les conclusions obtingudes de l'avaluació seran tingudes en compte per a introduir les 

modificacions i ajustos necessaris en el Pla en el curs següent. 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 

PLA INDIVIDUALITZAT 
 

Curs acadèmic 201 _ /201_ 

1. DADES PERSONALS I ESCOLARS 

Alumne/a:  
 
 
Data naixement: 
 

Curs: 
 

Tutor/a de seguiment:                                                                                                                Tutor/a de grup:  
 

Membres de l’Equip PI:  
 

Observacions: 
 

Motivat per: 
◻  Dictamen d’escolarització 
◻  Informe de necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 
◻  Avaluació psicopedagògica de l’EAP  
◻  Resultat de l’avaluació inicial de l’alumnat nouvingut 
◻  Proposta del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat / Equip Docent) 
Necessitats educatives derivades de: 
 
  Discapacitat 

 
  TEA   Trastorn 

aprenentatg
e 

   Alteracions 
greus conducta 

  Altes 
capacitats 

  Malaltia    Alumnat 
nouvingut  

  Altres  

Especificar: 

Data: 
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Justificació 

 

Breu descripció argumentada de la necessitat que l’alumne/a cursi amb PI. Anoteu en quin document administratiu de centre es recull la presa de decisió  (acta de la CAD, 
acta d’avaluació , reunió d’equip docent ...). 
 

 

 

2. AVALUACIÓ INICIAL 

●  Nivell actual de competències / Nivell real respecte als cursos acadèmics. 
● Punts forts i punts febles de l’alumne 
● Interessos i motivacions (escolars i extraescolars) 

 

3. PROPOSTA EDUCATIVA 

4. Competències prioritzades 

Orientativament, les prioritzacions poden respondre als següents criteris: 

 
● Per potenciar del desenvolupament personal de l’alumne 
● Per potenciar la participació activa de l’alumne al món social 
● Per potenciar l’adquisició de les competències  que facilitin l’accés al Currículum 
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                                                                                                  PRIORITZACIÓ DE COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques Ordre de 

prioritzaci

ó 

                                                       Raons de la priorització  
Per compensar  en major mesures les 

dificultats  de l’alumne potenciar el seu 

desenvolupament personal 

Es pot considerar e essencial per a la 

participació activa al mon social 
Per facilitar  l’assoliment d’altres capacitats i 

l’adquisició de posteriors  aprenentatges 

Competències 

comunicatives 

Competència 

comunicativa 

lingüística i 

audiovisual 

    

Competència 

artística i cultural 

-   

Competències 

metodològique

s 

Tractament de la 

informació i 

competència digital 

    

Competència 

matemàtica 

   

Competència 

d’aprendre a 

aprendre 
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Competències 

personals 

Competència 

d’autonomia i 

iniciativa personal 

    

Competències 
específiques 
centrades en 
conviure i 
habitar el món 
 
 
 
 

Competència en el 

coneixement i la 

interacció en el món 

físic 

 
   

Competència social i 

ciutadana 
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Competències bàsiques 

  Prioritats
1
 

 Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual 

 

 Competència artística i cultural  

 Tractament de la informació i competència digital  

 Competència matemàtica  

 Competència d’aprendre a aprendre  

 Competència d’autonomia i iniciativa personal  

 Competència en el coneixement i la interacció en 

el món físic 

 

 Competència social i ciutadana  

 

 
                                                           
1
 Es tracta de prioritzar aquells components de les competències bàsiques (coneixements, habilitats, estratègies...) que es considerin més rellevants per accedir al currículum 

en el moment de l’elaboració del PI. 
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4.1. Orientacions metodològiques 

 

METODOLOGIA 

 
Separar les diferents parts del procés en la resolució d’una activitat i presentar els continguts de manera més seqüenciada per reduir-ne la quantitat 
d’informació i la complexitat. 

 Establir connexions entre els coneixements previs escolars o personals i els aprenentatges nous 

 Incloure objectius de llengua en totes les àrees, especialment els que tenen a veure  en llegir per aprendre. 

 Anticipar continguts per facilitar el seguiment de les activitats del grup-classe. 

 Proporcionar diferents tipus d’estratègies (observar, manipular, experimentar) per resoldre les tasques. 

 Promoure el treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre iguals 

 Proporcionar estratègies per memoritzar conceptes bàsics 

 Ensenyar estratègies de reelaboració d’activitats pròpies 

 Proporcionar resums/esquemes/mapes conceptuals 

 Presentar els continguts curriculars amb diferents suports (impresos i digitals) i amb diferents formats (text, vídeo, àudio, multimèdia, imatge) 

 Explicitar les idees principals (oralment, a la pissarra, al moodle...) 

 Potenciar l’ús de les noves tecnologies com a instrument d’autoregulació del propi aprenentatge. 

 Evitar excessos en la memorització de conceptes i l’aplicació de procediments 

 Presentar textos d’una extensió adequada a la competència lingüística de l’alumne. 

 Procurar reduir en els textos la presència de lèxic desconegut per als alumnes i presentar el vocabulari nou dels textos que s’han de treballar. 
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 Utilitzar textos de Lectura Fàcil
2
 

 A l’hora de resoldre problemes, considerar el procés de raonament i valorar més el plantejament de la solució que el resultat. 

 ... 

 
 

GESTIÓ DE L’AULA  

 Situar l’alumne prop del focus d’atenció durant el procés de realització de tasques 

 Reduir els elements distractors (sorolls, poca focalització de les tasques…) 

 Crear un clima d’aula que afavoreixi la iniciativa personal i la participació. 

 Comprovar que l’alumne disposa de tot el material necessari abans de començar una tasca. 

 Fer el seguiment de les tasques de manera que se’n faciliti el lliurament en els dates establertes (recordatoris, seguiment del procés de realització dels 
treballs…)   

 … 

 

ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES 

 Proporcionar estratègies d’autonomia en el treball personal a partir de l’ús de pautes, observació de models, reelaboració d’activitats pròpies… 

 Ajudar l’alumne en la gestió del temps. Durant la resolució de les tasques, marcar els períodes de temps per a cada part de les activitats 

 Ajudar a fer ús de l’agenda 

 Presentar a l’alumne els objectius a assolir amb una temporalització determinada (setmana, mes) i fer-ne el seguiment de l’assoliment. 

 Fomentar l’ús de suports o instruments alternatius (calculadora, recordatoris, referents, suports informàtics…) 

                                                           
2
 Associació Lectura Fàcil 

http://www.lecturafacil.net/content-management/
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 Promoure activitats específiques que facilitin l’organització i distribució de les feines en totes les àrees (ús de l’agenda, horaris, organització del material…) 

 Proporcionar estratègies i recursos que ajudin a mantenir l’atenció durant el procés de resolució de les tasques. 

 … 

 
 

INTERACCIONS A L’AULA 

 Facilitar suports i bastides que permetin comprendre i seguir les explicacions del docent 

 Fer servir frases breus i ben estructurades 

 Presentar les preguntes amb un estil de redacció senzill i directe. 

 Oferir material de suport per a la resolució de les tasques (llibres, esquemes, pautes…) 

 Fer servir suports verbals i corporals (gestos, contacte visual…) que facilitin la comunicació i ajudin a mantenir l’atenció. Especialment en el cas dels  petits, 
situar-se a l’alçada dels alumnes. 

 Oferir recordatoris/pautes/referents per a aprenentatges  (normes ortogràfiques, taules de multiplicar, fórmules…) 

 Donar les instruccions de manera clara i estructurada (d’una en una, oralment i per escrit a la vegada…) 

 Davant d’una determinada demanda, donar temps a l’alumne perquè pugui expressar-se. 

 Fer explicita la participació de l’alumne en la dinàmica de classe (exposicions orals, treball  a la pissarra), especialment en aquells aspectes en els quals els 
alumnes siguin més competents. 

 Establir consignes positives (sense penalitzar) per ajudar a sistematitzar les rutines escolars (ajudar a prendre consciència de la desatenció) 

 Promoure activitats en petit grup o per parelles que afavoreixin l’ajuda mútua, l’aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu 

 Proporcionar pautes  per ajudar els alumnes nous a presentar-se davant els seus companys 

 Utilitzar les TAC per promoure la participació activa en les activitats d’aula. 
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AVALUACIÓ I VALORACIÓ I CORRECCIÓ DE LES TASQUES 

 Avaluar de manera continuada i individualitzada, evitant l’excés de proves. 

 Valorar explícitament l’interès per la feina ben feta i la presentació acurada dels treballs 

 Fer  reconeixements de l’esforç  personal i de les produccions dels alumnes davant del grup i d’altres membres de la comunitat educativa (pares, 
companys d’altres grups, docents...) 

 Considerar l’error com a part de la millora del procés d’aprenentatge i evitar-ne les valoracions negatives. 

 Valorar la tasca diària (actitud, presentació dels treball, ús de l’agenda...) 

 Valorar la feina feta tot i que no s’hagi resolt la totalitat de la tasca satisfactòriament 

 Oferir suports o modalitats alternatives per completar l’avaluació (prova oral, presentació de treballs, reduir o simplificar  les preguntes d’una prova, 
deixar més temps per resoldre els exercicis, proporcionar esquemes o textos de suport...) tenint en compte els punts forts de l’alumne 

 Valorar més el contingut de les respostes que la forma (presentació i redacció) 

 Valorar el procés (per exemple, en matemàtiques, valorar més el plantejament del problema que el resultat) 

 Ajudar a sintetitzar i preparar les respostes 

 Valorar només els errors lingüístics pactats prèviament (faltes d’ortografia, lèxic específic del tema...) 

 Preveure espais de revisió conjunta de les tasques (per exemple, setmanalment) que facilitin la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i sobre les 
estratègies que cal aplicar per millorar-lo 

 Valorar positivament l’esforç personal i les produccions dels alumnes davant del grup d’alumnes i d’altres membres de la comunitat educativa (pares, 
companys d’altres grups...) 

 ... 
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4.2. Adaptació de la programació d’aula. Visió global de l’alumne/a a través de totes les matèries. 

MATÈRIES Currículum Activitats Controls / Exàmens Criteris avaluació 

Grup 
Adaptació 

del 
currículum 

Les 
mateixes 
activitats 
amb més 
ajudes a 

l’aula 

Es 
suprimeixen 

i/o 
modifiquen 

algunes 
activitats 

Activitats 
diferents i 
adaptades 

El 
mateix 
que el 
grup 

 

El mateix 
que 

el grup, però 
prioritzant 

les 
preguntes 

de 
resposta 
tancada 

Preguntes 
diferents i 
adaptade

s 
 

Controls 
orals 

( segons 
matèria 

) 
 

S’avalua 
amb els 
mateixos 
criteris 

que 
el grup 

 

 
Es prioritza: 

 
 

E
s
t
à
n
d
a
r
d 

S
u
p
o
r
t
 
_
U
S
E
E 

C
o
n
c
e
p
t
u
a
l 

M
e
t
o
d
o
l
ò
g
i
c 

A
c
t
i
t
u
d
i
n
a
l 

1 Fer els deures i 
tasques de classe 
 
2 Tenir feines 
endreçades 
 
3 Portar el 
material 
necessari 
 

1 Saber estar 
a l’aula * 
 
2 Interès i esforç 
 
3 Demanar 
ajuda 

Català                

Castellà                

Matemàtiques                

Anglès                

Ciències Socials                

Ciències de la Naturalesa                

Ed. Física                

Tecnologia                 

Ed. Visual i plàstica                

Música                

Treball personal                

Tutoria                

                

● Entenem per “saber estar a l’aula” a no tenir incidències d’actitud i comportar-se adequadament.     
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● QUADRE HORARI SETMANAL  

 

(omplir només si hi ha variacions significatives, AI, TIS, USEE, AA,....) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00 – 
9:00      

9:00 –  
 
9:55 

     

9:55 –  
10:15 

PATI 

10:15 – 
11:15 

     

11:15 – 
12:15 
 

     

12:15 –  
   12:30 

PATI 

12:30 – 
13:30 
 

     

13:30 – 
14:30 
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4.3. Resum de l’organització dels suports de l’alumne 

Matèries Professor/a 
Hores a l’aula ordinària

3
 Hores de  

suports i/o recursos fora de l’aula 
ordinària

5
 Amb suport Sense suport 

Llengua catalana i literatura     

Llengua castellana i 
literatura 

    

Llengua estrangera      

Matemàtiques     

Ciències de la naturalesa     

Ciències socials, geografia i 
història 

    

Educació física     

Tecnologia     

Educació visual i plàstica     

                                                           
3
 Especificar hores i tipus de suport o recurs (hores d’atenció a la diversitat, USEE, ...). 
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Música     

Treball personal     

Tutoria     

 

5. PARTICIPACIÓ DE LA FAMÍLIA 

 

Acords amb la família: 

a) 
b) 
c) 

El pare, la mare o els tutors legals són informats d’aquest pla individualitzat i n’acorden amb el tutor/a el seguiment. 

Signatures del pare/mare:                             Tutor/a:                                Vist-i-plau del director/a:                                  

 

 

 

Segell i data: 
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6. REUNIONS DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PI 

 

Data de la primera reunió d’avaluació inicial de l’equip PI: 
Participants: 
Temes tractats: 
Acords: 
Proposta de modificació dels suports i recursos previstos en aquest PI amb l’objectiu de proporcionar a l’alumne  entorns més normalitzats: 
Data propera reunió:  
 

Data reunió i participants: 
Temes tractats: 
Acords: 
Proposta de modificació dels suports i recursos previstos en aquest PI amb l’objectiu de proporcionar a l’alumne  entorns més normalitzats 
Data propera reunió: 

 

7. AVALUACIÓ DEL PI 

Progrés en l’assoliment de les capacitats i objectius prioritzats. Valoració de les metodologies, suports, recursos, organització... 

 
 
 

 
Propostes per a la continuació/revisió/finalització  del PI  de cara al curs següent 
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