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1 La diversitat a l’INS Vila-seca 

1.1 Les tutories i l’atenció a la diversitat 

L’INS Vila-seca és un dels dos instituts d’ESO i Batxillerat del municipi de Vila-seca. 

Actualment té al voltant de 500 alumnes i una dotació aproximada de 45 professors. 

La distribució de grups per nivells queda en funció de la pròpia demanda d’alumnes entre 

tres i quatre línies per grup a l’ESO, dos grups a cada nivell de Batxillerat i un grup del PIP 

d’auxiliar d’establiments hotelers. Per tal de millorar els aprenentatges i d’optimitzar els 

coneixements adquirits a les classes, la distribució dels grups de l’ESO es fa seguint els 

següents criteris: en general, de 1r a 3r d’ESO el grup A (A i B en el cas de cursos amb quatre 

línies) correspondrà al nivell en què s’aglutinarien els millors expedients del curs anterior, per 

tal d’optimitzar l’aprenentatge dels alumnes amb més capacitat i interès. A la resta de grups es 

distribuiran la resta d’alumnes seguint el criteri d’heterogeneïtat màxima a l’aula, afavorint els 

aprenentatges amb agrupacions flexibles en totes les matèries instrumentals (llengües castellana, 

catalana i matemàtiques). Segons les possibilitats de plantilla cada curs es faran unes 

agrupacions flexibles o altres.  

Cada curs es farà un estudi exhaustiu de la plantilla per tal de maximitzar l’adequació de 

les classes a la pròpia tipologia dels alumnes. En aquest sentit, sobretot en els nivells alts 

d’ESO, es planteja la possibilitat d’afegir un grup reduït, o amb unes característiques especials 

(ja sigui d’itineraris a quart o d’atenció a alumnes amb més dificultats).  

Les agrupacions flexibles estan pensades per oferir, als grups homogenis de cada curs (de 

1r a 3r d’ESO), fins a tres ritmes d’aprenentatge. El primer és un ritme més semblant al que 

s’intenta portar als grups d’ampliació (grup A i B), el segon seria el ritme d’aprenentatge 

normalitzar i el tercer està destinat a aquells alumnes amb plans individualitzats, amb dificultats 

per la llengua (Aula d’Acollida) o aquells alumnes que presentin unes dificultats específiques en 

alguna de les matèries instrumentals. Un dels principals avantatges d’aquestes agrupacions és 

que els alumnes es trobaran fent aquestes matèries en grups molt reduïts, i amb companys amb 

dificultats o habilitats semblants, motiu pel qual el procés d’ensenyament-aprenentatge es veu 

optimitzat.  

El fet que aquests nivells es facin a la mateixa hora permet que es parli d’agrupaments 

flexibles, doncs els alumnes poden ser canviats de manera immediata d’un nivell a un altre 

sense cap dificultat. El protocol per dur a terme els canvis d’alumnes entre les diferents 

agrupacions flexibles (sense que això suposi cap canvi de grup) serà, un cop detectat que un 

alumne no està aprofitant al màxim les classes d’aquella matèria, l’aprovació per part de l’equip 

del departament implicat (hi ha programada una reunió de departament setmanalment), i 

posterior comunicació a la Coordinació Pedagògica per tal que siguin actualitzades les llistes 

(que estaran compartides a través del Google Drive amb els respectius tutors). 
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La distribució d’alumnat en els diferents grups es fa atenent a la informació rebuda de 

l’últim curs. En el cas dels alumnes de 1r d’ESO, gràcies a la coordinació amb els centres de 

primària, i a la resta de cursos amb les coordinacions amb els tutors de l’últim curs, i a través de 

la fitxa personal de seguiment de l’alumnat (Annex I), que inclou les informacions més 

importants del pas dels alumnes pel centre durant tota la seva escolarització. 

Cadascun dels grups té assignat un professor/a tutor/a que dedica: 

 1 hora setmanal d’activitats específiques de tutoria amb el grup/classe i dins de l’horari 

escolar. 

 1 hora setmanal de coordinació amb la resta de tutors del mateix curs. Les setmanes en 

què aquesta no es realitzarà, els tutors faran una hora d’atenció individualitzada a 

alumnes del grup classe. La reunió de coordinació està presidida al 1r cicle pel 

coordinador pedagògic i al 2n cicle pel coordinador d’ESO. 

 1 hora setmanal dedicada a visita de pares (d’aquesta hora en disposen també tots els 

professors de l’equip docent dins del seu horari setmanal). Els/les tutors/es poden fer un 

seguiment més acurat del procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumne i del seu 

grau maduratiu, social i humà. 

Els alumnes de necessitats educatives especials que surten de l’aula un determinat 

nombre d’hores a la setmana per anar a l’aula de reforç, tenen com a referent l’aula ordinària i 

estan assignats a la tutoria del seu grup. 

1.1.1 Tractament de dificultats a les tutories 

Per tal de millorar la convivència per part dels alumnes, tant a l’aula com fora del centre, 

des de Coordinació pedagògica s’han fet un seguit d’actuacions que inclouen, entre altres: 

Projecte “Salut Jove a Vila-seca”; es tracta un pla que duen a terme des de la Fundació 

Privada enXarxa en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-seca. Xerrades de l’Àrea Bàsica 

sobre Prevenció de salut. juntament amb col·laboradores del CAP Xerrades dels Mossos 

d’esquadra a les tutories. Aquestes actuacions estan detallades al Pla d’Acció Tutorial. 

1.2 Control de l’assistència dels alumnes a classe 

L'absentisme pròpiament dit és la no-assistència reiterada i no justificada de l'alumne en 

edat d'escolarització obligatòria al centre educatiu en què està matriculat, tot i que hi ha altres 

realitats, que sovint s'inclouen dins d'aquest terme, com l'abandó, la noescolarització o la 

desescolarització. 

Cada centre dissenya i implementa estratègies i actuacions per prevenir, diagnosticar i 

actuar de manera precoç contra l'absentisme escolar. Aquestes actuacions es duen a terme 

coordinadament amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i els serveis socials 

del municipi i inclouen mecanismes per prevenir i detectar l'absentisme, analitzar factors de risc 

i aplicar protocols d'intervenció i mesures pedagògiques per garantir l'èxit en el retorn dels 

alumnes absentistes al centre, mesures organitzatives i metodològiques per millorar-ne 

l'assistència a classe i processos de reflexió sobre els resultats obtinguts. 
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Amb aquesta finalitat, des del curs 2016-17, el nostre Institut ha implementat la utilització 

d’una plataforma per al control de l’assistència dels alumnes a classe (ieduca). De fet, aquesta 

plataforma és una important eina de comunicació amb les famílies, ja que permet apropar a les 

famílies a tota la informació que es genera en el dia a dia de l’institut. 

Els/les professors/es controlen l’assistència dels alumnes utilitzant les eines 

proporcionades per la mplataforma; en acabar la jornada laboral del professor/a, o aprofitant la 

connexió d’Internet a les aules, els professors es connecten a Internet per tal de posar al dia les 

faltes d’assistència, així com qualsevol incidència del dia com poden ser: 

 Falta d’assistència o retards 

 Falta de material necessari pel correcte desenvolupament de la classe 

 Actitud i comportament 

 Realització de la feina encomanada pel professor/a 

 Qualsevol altre comentari sobre la situació de cada alumne dins l’aula. 

El professor/a tutor/a coneixerà de manera instantània, qualsevol incidència o situació 

d’un alumne de la seva tutoria, ja que la plataforma li enviarà un missatge (tant com a usuari de 

la plataforma com directament al seu correu electrònic corporatiu), comunicant-li la incidència o 

comentari sobre cada alumne. 

Per altra banda, les famílies també tenen accés a la informació actualitzada sobre 

l’assistència i aprofitament de les classes tot connectant-se a la plataforma utilitzant el seu 

usuari i contrasenya. A més, setmanalment i de manera automàtica, s’envia a les famílies un 

informe amb un resum de totes les incidències (ja siguin faltes de comportament, faltes 

d’assistència justificades o no, retards o qualsevol comentari que hagin escrit els professors) de 

la setmana. Aquest missatge s’envia els divendres a mitja tarda ja que d’aquesta manera 

l’Institut s’assegura que tots els professors hagin pogut passat tota la informació de la setmana 

(malgrat la consigna és fer-ho hora a hora aprofitant les connexions a Internet que hi ha a les 

aules o als despatxos de professors). 

Els darrers cursos, a més, s’ha posat en funcionament el servei de missatges SMS, amb el 

qual els tutors, o qualsevol professor de l’equip docent es comuniquen, en casos especials, 

mitjançant missatges al mòbil, per tal de que els pares estiguin informats en tot moment. Aquest 

enviament de SMS s’ha vist clarament reduït des de la posada en marxa de la plataforma ja que 

moltes de les comunicacions (convocatòria a reunions, a entrega de notes, a requeriments per 

part de l’AMPA, etc) es fan directament a través de la opció d’enviar correus electrònics des de 

la plataforma. Malgrat això, podem constatar que hi ha moltes famílies que no consulten de 

manera freqüent el correu electrònic. Per aquest motiu, l’objectiu del curs 2018-19 és reduir al 

màxim l’enviament d’SMS a les famílies i substituir-ho per la utilització de llistes de distribució 

a l’aplicació de Whatsapp, amb el que es pretén augmentar l’efectivitat de la comunicació 

reduint els costos. 

El Centre disposa d’un document aprovat pel Consell Escolar del Centre que serveix per a 

justificar la falta d’assistència al Centre de l’alumne. El document es considera vàlid en el 

moment que estigui degudament complimentat i signat pel pare, la mare o el tutor/a legal de 
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l’alumne. També es poden justificar les faltes d’assistència mitjançant l’agenda escolar. 

Altres mesures que pretenen tenir un control més exhaustiu de l’assistència dels alumnes 

al centre serien: 

 Utilització d’un full de resum mensual de les faltes d’assistència (annex II): A 

part del control de cada professor o dels tutors de grup, des de coordinació 

pedagògica es fa un rigorós control de l’absentisme a través d’uns fulls que 

mensualment han d’omplir els tutors per tal de d’explicar l’absentisme al seu 

grup. En aquest full es detallen les absències dels alumnes, quan aquestes superen 

el 5% de les hores del mes en curs. Per altra banda esdona un espai als comentaris 

per tal d’explicar la situació personal de cada alumne, si s’escau (per exemple si 

han estat justificades o no, si ho han fet les famílies per via telefònica, si s’han 

presentat els justificants oportuns, ...) Un cop es detecta un absentisme injustificat 

per part d’algun alumne, s’extreu l’informe de les faltes d’assistència al centre i 

s’estudien les possibles actuacions a dur: 

 Utilització d’un full de control d’assistència (annex III): consisteix en un full 

setmanal en què els professors de cada matèria han de signar en el lloc 

corresponent a l’hora i dia de la seva matèria, amb l’objectiu de demostrar 

l’assistència de l’alumne a totes les classes. Aquesta mesura excepcional es pren 

amb l’acord i el consentiment de les famílies i s’utilitza per motivar l’assistència 

dels alumnes amb el suport del seguiment del full per part dels pares. 

 Utilització del full de seguiment (annex IV): es tracta, igual que en el cas 

anterior, d’una mesura excepcional que requereix l’acord i consentiment de les 

famílies (si bé en aquest cas afegim la col·laboració també),  i és un full setmanal, 

on els professors, a més de fer constar l’assistència a classe, afegeixen anotacions 

referides a deures, comportament, atenció, ... D’aquesta manera, les famílies (que 

han de signar el full diàriament), tenen constància de l’assistència i de 

l’aprofitament dels seus fills. 

 En el cas de detectar-ne un absentisme més greu, es comunica amb la tècnica 

d’absentisme, ja sigui a les reunions bimensuals amb el coordinador pedagògic 

(comissions socials), o mitjançant el correu electrònic i es pacten altres 

actuacions. En el moment de demanar l’actuació dels serveis socials, s’omple la 

sol·licitud corresponent, utilitzant el comunicat d’absentisme dels centres a 

l’ABSS (annex V). D’aquesta manera, des de serveis socials fan altres feines més 

directament relacionades amb les famílies implicades. 

1.3 La mediació escolar 

Per afavorir el principi del diàleg i la resolució de conflictes de manera pacífica i 

satisfactòria, l’INS té engegat des del curs 05-06 un pla de mediació escolar des del qual es 

poden resoldre tots aquells conflictes sorgits entre els alumnes (grup d’iguals) i que no siguin 

constitutius de falta greu. 
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El procés mediador té com a fita corregir la conducta de l’alumne/a fent-lo discernir des 

de la reflexió de la sanció entre una conducta deplorable i prejudicial per la comunitat escolar i 

una altra positiva. I alhora reduir la tensió, si és el cas, que es genera desprès d’actituds 

greument lesives vers la convivència dins del marc de la comunitat escolar. 

Tot el procés de mediació, incloent els mediadors, les estratègies i temporitzacions es 

troben detallades al Pla de Convivència del centre.  

 

1.4 Coordinació primària-secundària 

El procés d'acollida comprèn el conjunt de mesures i actuacions que el centre educatiu 

posa en funcionament per acompanyar els alumnes i les famílies en el procés d'incorporació al 

centre educatiu o als nous ensenyaments.  

El treball pedagògic compartit per facilitar la continuïtat educativa entre les etapes i els 

ensenyaments és un factor d'èxit i de qualitat educativa. 

Els agents educatius responsables de zona (Inspecció d'Educació, serveis educatius, etc.) 

han de planificar la coordinació entre etapes educatives o ensenyaments d'acord amb un 

plantejament de coherència pedagògica. Cal organitzar sessions de treball de zona per ajustar 

aspectes com el disseny i la planificació del currículum, mesures i suport d'atenció a tots els 

alumnes, acció tutorial, estratègies metodològiques i criteris d'avaluació, entre altres. També 

s'han d'establir col·laboracions entre els diferents agents del territori (serveis socials, 

ajuntaments, etc.) per fer un projecte educatiu compartit de zona. Amb aquesta finalitat, s’ha 

establert tot un protocol de comunicació entre l’educació primària i la secundària del municipi 

que està detallat al Pla d’Acció Tutorial del centre. 

1.5 Coordinacions amb els agents externs a l’institut 

1.5.1 Coordinacions amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 

Al llarg del curs es van tenint contactes de manera constant amb l’EAP per tal 

d’optimitzar el funcionament del centre, de cara a la resolució de problemàtiques.  

La psicopedagoga de l’EAP assisteix de manera fixa a l’institut dos dimecres de cada mes 

en horari complet als matins i un tercer dimecres de cada mes a partir de mig matí. Durant la 

seva presència al centre, es dedica bàsicament a: 

 Assistir de manera activa a les comissions d’atenció a la diversitat (CAD) que es 

celebrin els dies que es troba al centre. 

 Fer seguiment dels alumnes amb dictamen. Aquest seguiment inclou entrevistes 

amb els alumnes, amb les famílies i amb els tutors, així com la informació de la 

situació a la CAD..  

 Fer seguiment dels alumnes amb casos diagnosticats de TDAH o dislèxia. 

 Tractament de casos que requereixen de qualsevol derivació de l’alumne i que li 
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siguin derivats des de la CAD. 

 Fer de pont entre la CAD i centres de tractament de malalties com el CSMIJ, 

Hospital de dia, la UCA, ... 

La treballadora social de l’EAP té assignada una franja horària d’un dimecres al mes 

compartida amb l’INS Ramon Barbat. La seva actuació a l’institut implica les següents feines: 

 Assistir a les comissions socials que es celebren al centre. 

 Fer seguiment dels alumnes amb informe social. Aquest seguiment inclou 

entrevistes amb els alumnes, amb les famílies i amb els tutors, així com la 

informació dels progressos a la CAD.  

 Tractament de casos que requereixen de qualsevol derivació de l’alumne i que li 

siguin derivats des de la CAD. 

1.5.2 Coordinació amb Serveis Socials (EBASP) 

Des de l’institut s’està en continu contacte amb els Serveis Socials per tal de solucionar 

qualsevol problema que es pugui presentar amb les famílies dels alumnes. El contacte es fa via 

correu electrònic, encara que de manera bimensual es convoquen unes comissions socials, a 

aquestes reunions hi assisteixen: per part de l’institut un representant de direcció (Coordinador 

pedagògic), el coordinador d’ESO, l’orientador/a del centre, la treballadora social de l’EAP i els 

treballadors socials de serveis socials. En aquestes comissions es tracten situacions dels alumnes 

que poden implicar una afectació en el seu rendiment escolar. Aquesta coordinació optimitza el 

tractament d’aquestes dificultats, tant a nivell familiar com a nivell escolar. 

Per altra banda, les coordinacions amb Serveis Socials, tenen com a objectiu: 

 Tractament de casos d’absentisme 

 Conèixer al centre qualsevol situació de risc que es pugui donar a les famílies 

(violència de gènere, agressions a les famílies, famílies desestructurades, ...), amb 

la intenció de minimitzar els efectes que aquestes situacions poden tenir sobre el 

desenvolupament dels alumnes. 

 Fer de pont entre el centre i altres organismes, com Mossos d’Esquadra o Policia 

local, Infància (EAIA), centres d’acollida, penitenciaris, ... 

1.5.3 Coordinació amb la UEC de Vila-seca (Aula 15) 

A Vila-seca hi existeix una UEC que s’anomena Aula 15. Es tracta d’una UEC que, en el 

seu origen, va ser creada per tal de minimitzar els casos d’absentisme al poble de Vila-seca. 

Amb el temps la seva missió s’ha anat generalitzant i a dia d’avui, és un servei extern que dona 

cobertura als dos centres del municipi. 

Els alumnes que assisteixen a la UEC tenen l’oportunitat de graduar-se en ESO, d’igual 

manera que els alumnes amb el currículum normalitzat al centre. A l’hora de derivar alumnes a 

aquest servei, des d’Inspecció es demana que es convoqui una reunió entre els dos instituts i 

l’EAP, per tal de prioritzar els alumnes que han de ser derivats a aquest servei. En aquesta 

reunió s’ha de valorar que l’alumnat que és derivat a la UEC ha d’haver rebut tots els ajuts 
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possibles des de l’institut, i que aquests ajuts no han estat suficients per tal d’aconseguir 

l’aprofitament per part de l’alumne. Un cop feta aquesta reunió, l’institut comença a preparar la 

documentació a presentar a Inspecció per tal de fer efectiva aquesta derivació. Per aquest motiu, 

s’ha de posar en contacte amb: 

 La família de l’alumne, ja que ha de signar el seu consentiment 

 El professor tutor, que ha de donar el seu parer sobre la derivació 

 La CAD (o al seu representant), que ha de valorar l’efectivitat de la mesura 

 L’EAP que ha de fer una valoració de l’alumne/a i de la seva derivació a la UEC 

Un cop complimentada la documentació, s’ha d’enviar a Inspecció per tal que avaluï la 

conveniència de la derivació i, si s’escau, l’aprovi. Per altra banda (i de manera paral·lela), 

l’institut es posa en contacte (a través del coordinador pedagògic) amb la responsable de 

l’Aula15 per tal de notificar el nom i les dades de l’alumne/a dervat/da, per tal que comencin a 

treballar l’acollida a la nova situació tant de la família com de l’alumne/a. 

Un cop els alumnes estan a la UEC, la coordinació entre el centre i l’Aula 15 es fa de 

manera continuada a través del telèfon o del correu electrònic, en reunions presencials quan la 

situació així ho requereixi, i trimestralment per tal de fer l’avaluació i transmissió de la 

informació del funcionament de cada alumne dintre de l’Aula 15. Tot aquest seguiment es fa 

amb la presència de la psicopedagoga de l’EAP. 

Per últim, quan es tracta d’alumnes que arriben al final de la seva etapa a la UEC, es fa 

una coordinació per tal de valorar i estudiar quina de les diferents sortides és la més apropiada 

per a cadascun d’ells. 
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2 Comissió d’Atenció a la Diversitat 

L'orientació educativa, com a eix del projecte educatiu, requereix un espai i un temps de 

debat pedagògic entre els diferents representants del centre, per organitzar, gestionar i avaluar 

les mesures i suports per atendre tots els alumnes. En els centres públics, aquest espai és el de la 

comissió d'atenció a la diversitat (CAD). 

La CAD l'ha de presidir el director o directora del centre o un altre membre de l'equip 

directiu. En el nostre institut, la CAD la presideix el coordinador pedagògic. 

Han de participar en aquesta comissió els membres següents: 

 El director o directora o una persona de l'equip directiu. 

 El professor o professora d'orientació educativa, professors de pedagogia 

terapèutica i/o referents d'equip d'orientació. 

 Referents de nivell i/o representants dels equips docents del centre. 

 Els professionals designats a les SIEI (en cas que n'hi hagi). 

De manera puntual, i quan es consideri necessari per la temàtica tractada, s'han d'afegir, a 

la CAD, aquests altres membres: 

 El o la docent de l'aula d'acollida. 

 El o la professional de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica 

(EAP),que intervé com a suport extern al centre. 

 Altres docents o professionals de la comunitat educativa que es considerin 

oportuns, com ara el tècnic o tècnica d'integració social. 

Les funcions de la comissió són les següents: 

 Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l'atenció a les 

diversitats dels alumnes. 

 Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa el 

centre i de les mesures adoptades per aplicar els criteris (determinats en el PEC) i 

les actuacions per a l'atenció als alumnes. 

 Proposar els procediments i criteris que empraran els equips docents per fer les 

adaptacions o els plans de suport individualitzats (PI) que corresponguin. 

 Col·laborar amb l'entorn escolar o, si escau, amb els plans educatius d'entorn o 

altres programes socioeducatius en els quals participi el centre, per dissenyar, 

planificar i desenvolupar accions de suport escolar i per atendre els alumnes. 

 Col·laborar amb els equips docents per establir els criteris per a l'avaluació 
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formativa de l'alumne. 

 Fer l'avaluació de l'aplicació de les mesures de l'atenció als alumnes en el centre i 

del seu progrés. 

 Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l'evolució dels alumnes amb 

necessitats educatives especials i altres necessitats específiques de suport 

educatiu (NESE) i d'aquells que tenen dificultats per aprendre. 

 Fer el seguiment dels alumnes que han passat de sisè de primària a primer d'ESO 

i valorar les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació entre 

primària i secundària. 

 Fer el seguiment i la valoració de les decisions que es prenguin en el marc de la 

CAD. 

 Fer la prevenció i el seguiment dels alumnes amb risc d'abandó escolar. 

 Prioritzar les avaluacions psicopedagògiques que s'han de fer, així com fer-ne el 

seguiment per ajustar la resposta educativa. 

 Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el mateix centre. 

La comissió ha de ser un espai de treball funcional i àgil, i per això cal que decideixi la 

periodicitat de les reunions (dins les hores d'activitats complementàries d'horari fix dels 

professors) d'acord amb la planificació de les temàtiques plantejades. Al nostre centre, la CAD 

és una reunió plantejada de manera setmanal i ubicada els dimecres al matí (dia de la setmana 

en què hi és present un representant de l’EAP) 
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3 Atenció educativa als alumnes a l’ESO 

L'atenció educativa als alumnes consisteix en l'aplicació de mesures curriculars, 

metodològiques, organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar l'acció 

educativa per a tots els alumnes. Alhora, aquestes mesures han de permetre reduir les barreres 

d'accés a l'aprenentatge i a la participació, a fi de facilitar el progrés de tots els alumnes, 

prevenir-los les dificultats de l'aprenentatge, i garantir-ne el benestar emocional i social i la 

convivència, amb el compromís de tota la comunitat educativa. 

Cal destacar el canvi de nomenclatura de les mesures d'atenció educativa dels alumnes a 

partir del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de manera que les mesures i suports generals 

s'anomenen ara universals; les específiques, addicionals, i les extraordinàries, intensives. 

Els centres públics han de fer constar en la fitxa de l'alumne del programa SAGA/Esfer@ 

les mesures d'atenció als alumnes (addicionals i/o intensives) que se'ls apliquin durant el curs 

acadèmic corresponent, en un termini de dos mesos a partir de l'inici de curs o, en el cas de 

trasllat, de l'arribada al nou centre. 

3.1 Mesures i suports universals 

Les mesures universals garanteixen l'atenció i el suport a tots els alumnes. El disseny de 

les seqüències d'aprenentatge competencial orientador facilita crear contextos educatius 

inclusius: la personalització dels aprenentatges, l'organització flexible del centre, l'avaluació 

formativa i formadora, els processos d'acció tutorial i orientació, i aquelles altres actuacions que 

contribueixen a l'escolarització i l'educació dels alumnes. 

Les mesures universals incideixen en l'organització general dels recursos del centre, ja 

que els acords i les actuacions consensuades per tot l'equip docent s'encaminen a l'assoliment de 

l'èxit educatiu de tots els alumnes i l'especial atenció als grups més vulnerables. Aquestes 

mesures les apliquen tots els professionals del centre de manera coordinada, des de la 

corresponsabilitat i el treball en equip, a fi de donar resposta al seguiment personalitzat de tots 

els alumnes. 

Les mesures universals es recullen en el projecte educatiu del centre i en les normes 

d'organització i funcionament, i s'han de concretar en totes les programacions del centre 

(programació general anual, programació d'àmbit o matèria, coordinació d'equip docent i 

programació didàctica d'aula). 

El conjunt d'estratègies que han d'adoptar els professors dels diferents àmbits i matèries 

per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes, constitueixen les primeres 

mesures universals d'atenció a tots els alumnes. 

L'orientació i l'acompanyament de l'alumne s'estableixen com a elements clau en les 

mesures universals, atès que incorporen els principis psicopedagògics, els principis de 

l'enfocament competencial de l'aprenentatge i el treball col·laboratiu dels equips docents. 
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3.2 Mesures i suports addicionals 

Les mesures addicionals permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible i 

temporal a aquells alumnes que ho requereixin, un cop han estat aplicades les mesures 

universals. El centre concreta les mesures addicionals a partir de la detecció de les necessitats 

dels alumnes que en fan els equips docents i de la concreció que en faci la comissió d'atenció a 

la diversitat o l'òrgan col·legiat que determini el centre. 

Constitueixen mesures i suports addicionals les mesures d'acció tutorial específiques, el 

suport del professor o professora d'orientació educativa, els programes intensius de millora, el 

suport lingüístic i social, les aules d'acollida, els programes de diversificació curricular amb 

projectes singulars o sense i els projectes específics de suport a l'audició i el llenguatge, el 

projecte de promoció al poble gitano de Catalunya, i altres actuacions que estableixen els 

mateixos centres i que contribueixen a l'educació inclusiva dels alumnes. 

Per als alumnes que temporalment necessiten un recurs que doni resposta a determinades 

condicions de salut, al compliment de mesures judicials d'internament o a l'adopció de mesures 

de protecció de caràcter residencial, es concreten com a mesures addicionals, respectivament, 

les aules hospitalàries i l'atenció domiciliària i en hospitals de dia per a adolescents; les unitats 

en centres de Justícia Juvenil, i les unitats en centres de la Direcció General d'Atenció a la 

Infància i l'Adolescència. 

Aquestes mesures han de cercar la màxima participació de tots els alumnes en les 

situacions educatives del centre i d'aula i han de quedar recollides en els documents del centre, 

en les programacions i, si escau, en els plans de suport individualitzat. 

Les mesures addicionals que s'adrecen a grups d'alumnes poden disposar d'una 

programació específica grupal que reculli les concrecions curriculars, metodològiques i criteris i 

instruments d'avaluació per atendre aquests alumnes, sens perjudici dels plans de suport 

individualitzats que puguin ser necessaris. 

3.3 Mesures i suports intensius 

Les mesures i suports intensius són estratègies i eines de caràcter didàctic, curricular, 

psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop han estat aplicades les mesures 

universals i addicionals, i en casos molt concrets que requereixen mesures singularitzades. 

Constitueixen mesures i suports intensius: el suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI), el 

suport intensiu a l'audició i al llenguatge (SIAL), el suport del personal d'atenció educativa, 

l'aula integral de suport (AIS), el suport dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i 

recursos (CEEPSIR), l'atenció directa dels professionals del CREDA i del CREDV, la unitat 

d'escolarització compartida (UEC), els programes de noves oportunitats (PNO) i la reducció de 

la durada de l'etapa educativa. 

L'aplicació de qualsevol mesura intensiva ha de cercar la màxima participació de l'alumne 

en les situacions educatives del centre i de l'aula, i ha de vincular-se a les mesures universals i 

addicionals previstes en el centre. 
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Aquestes mesures han de concretar els objectius, els professionals implicats que s'han de 

coordinar, les orientacions metodològiques i els indicadors de seguiment del progrés que 

permetin avaluar-ne l'eficàcia i fer els reajustaments necessaris. Sempre tenen com a objectiu el 

màxim assoliment de les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits 

transversals. 

Les mesures intensives que s'adrecen a grups d'alumnes poden disposar d'una 

programació específica grupal que reculli les concrecions curriculars, metodològiques i criteris i 

instruments d'avaluació per atendre aquests alumnes, sens perjudici dels plans de suport 

individualitzats que puguin ser necessaris i que han de constar en l'expedient acadèmic. 

3.4 Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) 

D'acord el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu, es consideren alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu: 

 Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats 

físiques, intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus 

de conducta, trastorns mentals i malalties degeneratives greus i minoritàries. 

 Els alumnes d'origen estranger amb necessitats educatives derivades de la 

incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua 

vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat prèvia deficitària. 

 Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions 

socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides. 

 Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, entesos aquests 

últims com a trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. 

 Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els 

talents simples i complexos i la precocitat. 

 Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 
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4 Plans de suport individualitzats a l’INS Vila-seca 

4.1 Què és un pla de suport individualitzat? 

El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa 

de decisions dels equips docents (amb la implicació de l'alumne i la participació de la família) 

sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars 

de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. El pla 

de suport individualitzat (PI) ha de ser una eina àgil i funcional. 

El PI ha de ser un document viu, en estat de procés d'actualització, adaptació i millora 

permanent per valorar-ne la idoneïtat i eficàcia, que ha d'estar a l'arxiu del centre a disposició de 

la Inspecció d'Educació. 

4.2 Elaboració del PI 

La concreció d'un PI s'ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i requereix la 

revisió de com s'organitzen els recursos disponibles de l'aula i del centre per atendre tots els 

alumnes. 

S'ha d'elaborar un pla de suport individualitzat per a un alumne quan es consideri que, per 

al seu progrés, són insuficients les adaptacions que s'han incorporat a la programació ordinària, 

en les mesures de reforç o d'ampliació de les mesures universals, o quan calgui fer concrecions 

més enllà de les programacions grupals quedonen resposta a les mesures específiques del centre. 

El PI s'ha d'elaborar per als casos següents: 

 Els alumnes que presenten necessitats educatives especials. 

 Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a 

Catalunya. 

 Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida, però que reben suport 

lingüístic i social per seguir el currículum amb el seu grup classe. 

 Els alumnes que estan atesos en centres del Departament de Salut, en centres de 

Justícia Juvenil del Departament de Justícia, o en centres de la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies, i no poden assistir als centres educatius regularment. 

 Els alumnes als quals es redueix la durada dels estudis en qualsevol etapa. 

 Els alumnes que cursen simultàniament educació secundària obligatòria i altres 

ensenyaments de música o dansa, o que cursen educació secundària obligatòria i 

tenen una dedicació significativa a l'esport. 
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 Sempre que, en el pas de l'educació primària a l'educació secundària, l'EAP ho 

hagi fet constar en l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats 

específiques de suport educatiu. 

 Excepcionalment, aquells alumnes que requereixin mesures addicionals per 

assolir les competències bàsiques. 

 Els alumnes sobre els quals s'hagi pres la decisió d'avaluar-los amb criteris 

d'avaluació inferiors o superiors als del nivell que els correspon. 

Aquells alumnes que, per motius de trasllat temporal de la família a l'estranger, tinguin 

una absència inferior a un trimestre i es prevegi que s'incorporaran abans de finalitzar el curs, el 

centre ha d'establir-los un PI que en permeti la continuïtat acadèmica durant aquest període, a fi 

de no interrompre el procés d'escolarització, en què cal concretar les activitats de seguiment i els 

criteris d'avaluació per a cada matèria durant aquest període. 

Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares o tutors legals presentin, al centre on l'alumne 

cursa l'ESO, la documentació següent: 

 Un document justificatiu de l'absència temporal de l'alumne amb la concreció del 

període en què estarà absent del centre educatiu. 

 Escrit de compromís dels pares o tutors legals de col·laboració en el seguiment 

acadèmic durant aquest període d'absència del centre. 

4.3 Qui elabora el PI 

La iniciativa d'elaborar el PI pot sorgir: 

 de l'EAP o de l'orientador o orientadora, quan escaigui, en els casos d'informe de 

reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu; 

 del tutor o tutora, d'un altre docent o de l'equip docent quan, en l'avaluació 

formativa i formadora dels processos d'aprenentatge, detecti necessitats 

educatives que condicionen fortament el procés d'aprenentatge d'un alumne. En 

aquest cas cal seguir procediment següent abans d'iniciar l'elaboració d'un PI: 

o Identificar les necessitats educatives, conjuntament amb l'equip docent, 

l'alumne i la família. 

o Revisar la idoneïtat de les mesures i suports universals i addicionals que 

s'estiguin aplicant. 

o Proporcionar a la CAD, o òrgan equivalent, la informació recollida i 

proposar l'elaboració del PI. 

o La CAD, o òrgan equivalent, en valora la proposta. 

 de la família, que s'adreça al tutor o tutora i/o a la direcció del centre per demanar 

que se'n prevegi l'elaboració. 
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4.4 Procés d'elaboració del PI 

El PI s'ha d'elaborar durant els dos primers mesos dels curs acadèmic o bé els dos primers 

mesos des del moment que se'n determini la necessitat. 

El director o directora del centre aprova el PI, que ha de constar en l'expedient acadèmic 

de l'alumne. El tutor o tutora, amb la col·laboració de l'equip docent, i si escau, amb 

l'assessorament dels serveis educatius i prenent en consideració la informació que aportin altres 

professionals, ha de coordinar-ne l'elaboració que consta de les fases següents: planificació, 

redacció, aplicació, seguiment i avaluació. 

L'orientador o orientadora del centre i/o professional de l'EAP, si escau, han d'assessorar i 

col·laborar amb el tutor o tutora que coordina el PI i l'equip de professors corresponent, en 

l'elaboració, aplicació i avaluació d'aquest pla. 

En el procés d'elaboració també hi ha de participar l'alumne, si escau, i la família, que han 

de tenir al tutor o tutora com a principal interlocutor. 

La implicació de les famílies i l'enregistrament sistemàtic dels acords que es prenen són 

essencials per poder fer el seguiment conjunt de l'evolució dels alumnes. Quan la família ha 

signat el PI, n'ha de rebre una còpia, degudament signada pel director o directora del centre. 

Correspon a la direcció dels centres aprovar el pla, facilitar la coordinació i la 

col·laboració dels professionals que hi intervenen i vetllar perquè es compleixi. 

En alguns casos, les necessitats de suport educatiu poden comportar la col·laboració amb 

un altre centre, amb serveis de salut i/o amb serveis socials. La composició de l'equip que 

s'organitza al voltant del PI està relacionada amb la complexitat de les necessitats educatives de 

l'alumne. 

4.5 Avaluació, promoció i acreditació de l'alumne 

En els documents oficials d'avaluació s'han de fer constar les mesures d'atenció als 

alumnes adoptades i l'aplicació del pla de suport individualitzat. 

En finalitzar el curs, els professors que hagin impartit cadascuna de les matèries han 

d'atorgar a l'alumne la qualificació que correspongui, tenint en compte els plans de suport 

individualitzat i els criteris d'avaluació que s'estableixen per a cada matèria. 

Correspon a l'equip docent decidir sobre el pas de curs de l'alumne en funció dels criteris 

acordats a l'inici de curs i explicitats en el pla de suport individualitzat. 

Si s'assoleixen els objectius establerts al pla, a proposta del tutor o tutora i amb l'acord de 

l'equip docent i la família, es pot acordar la finalització del pla de suport individualitzat abans 

del termini previst inicialment. 

D'altra banda, si són els pares o tutors legals qui sol·liciten raonadament la finalització 

del PI, el tutor o tutora coordinador i la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent en 

valora la sol·licitud i informa el director o directora de la conveniència o no de continuar amb el 



 18 

pla de suport individualitzat de l'alumne. La decisió motivada de finalitzar anticipadament un 

pla de suport individualitzat l'ha de prendre i signar el director o directora, amb la constància del 

coneixement de la família i la constatació en el document del PI i en l'expedient acadèmic de 

l'alumne. 

Excepcionalment, el pla pot comportar que temporalment algunes matèries no s'avaluïn. 

En aquest cas, a les actes d'avaluació i a l'expedient de l'alumne hi consta que l'alumne segueix 

un PI i no hi ha cap qualificació per a aquestes matèries. 

4.6 Amb relació a la durada de l'etapa 

Cal notificar la possibilitat que l'aplicació del PI suposi la modificació de la durada en 

l'etapa, sempre amb la justificació que aquesta modificació afavoreixi l'evolució personal i 

social i el progrés en els aprenentatges. En aquest cas, també cal deixar-ne constància en l'acta 

d'avaluació, a l'informe d'avaluació de l'alumne i en l'expedient acadèmic, i cal comunicar 

aquesta decisió al director o directora dels serveis territorials corresponents. 

4.7 Amb relació amb el pas de curs 

En el PI s'especifiquen els criteris amb què ha de ser avaluat l'alumne i, si és el cas, els 

criteris específics per al pas de curs. Aquests criteris poden ser diferents als que s'estableixen 

amb caràcter general pel que fa al nombre màxim de matèries amb nivells competencials no 

assolits amb què es pot accedir al curs següent. 

En tot cas, des del primer curs d'ESO i en finalitzar cada curs d'educació secundària 

obligatòria, cal informar les famílies quan l'aplicació del PI pugui suposar perllongar l'etapa un 

any més. 

4.8 Amb relació a l'acreditació de l'etapa 

Al llarg de tota l'escolaritat, els pares o tutors legals i el mateix alumne han de ser 

informats sobre el contingut del PI. Particularment en els últims cursos de l'etapa d'educació 

secundària obligatòria és necessari que siguin informats sobre les possibilitats d'acreditar o no 

aquesta etapa educativa. Una avaluació positiva del PI no sempre ha de comportar una 

acreditació sistemàtica de l'etapa. 

En acabar l'etapa d'educació secundària obligatòria, l'equip docent ha de valorar la 

idoneïtat de l'obtenció del títol de graduat en ESO de l'alumne, tenint en compte els indicadors 

següents: 

 l'assoliment de les competències de l'etapa; 

 la maduresa personal i les seves possibilitats de progrés; 

 l'orientació de l'alumne vers els itineraris formatius posteriors. 

Per acreditar l'etapa d'educació secundària obligatòria, l'alumne ha d'assolir les 

competències d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el seu PI i els criteris 
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d'acreditació establerts pel centre amb relació als objectius i les competències de l'etapa. 

En els darrers cursos d'ESO, el PI ha d'ajudar l'alumne a construir el propi itinerari 

formatiu i orientar-lo en finalitzar l'escolaritat obligatòria. Per aquest motiu, cal afegir un pla de 

transició als estudis postobligatoris o d'inserció al mercat laboral, que posteriorment ha de 

formar part del consell orientador de final d'etapa. 

4.9 Concrecions a cada matèria  

El professorat han d’ajustar la programació d’àrees i matèries, a la diversitat de 

capacitats, estils d’aprenentatge, interessos i necessitats de tot l’alumnat del grup, i avaluar 

prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions. 

Així cal: 

• Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de 

l’alumnat. 

• Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat 

objectiu, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a entre les opcions de 

treball previstes a la programació. 

• Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre a l’aula i participar-hi. 

Incloure-les de manera progressiva en la programació del grup classe, com a propostes que 

també poden ser útils per a la resta de l’alumnat. 

• Planificar mesures de reforç de les matèries o àrees si les adaptacions incorporades a les 

programacions de les matèries o àrees resulten insuficients per a determinats alumnes. 

• Diversificar l’avaluació prenent com a referent les opcions recollides específicament en 

les programacions. 

4.10 Detecció d’alumnat susceptible de necessitar un PI 

S’ha d’elaborar un pla de suport individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que 

per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les 

mesures de reforç o ampliació previstes. 

En cas de detectar un alumne amb moltes dificultats d’aprenentatge, s’ha de comunicar al 

tutor o, si estem parlant d’un tutor, a coordinació pedagògica, tot argumentant la petició. 

Un cop detectada la necessitat, es duran a terme les proves de nivell, consistents en 

exàmens de català, matemàtiques i castellà de cicle mitjà de primària. Aquestes proves han estat 

elaborades pels membres de la CAD, i seran passades als alumnes els dies següents a la detecció 

de la necessitat, per part de les orientadores del centre. La comissió d’atenció a la diversitat 

valorarà els seus resultats i prendrà la decisió sobre si s’ha de portar a terme aquest pla 

individualitzat, tenint en compte la l’opinió del/la tutor/a, de la resta de l’equip docent, de la 

informació de l’expedient de l’alumne i de la informació que de l’alumne es disposa a l’EAP. 
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4.11 Protocol d’actuació davant un PI a l’INS Vila-Seca 

A començament de curs es determinarà la necessitat de realitzar un pla de suport 

individualitzat a la comissió d’atenció a la diversitat. Al llarg dels dos primers mesos del curs (o 

des de la detecció de la necessitat), les orientadores del centre començaran a elaborar el PI. En 

aquest procés, es posaran en contacte amb l?EAP, per tal de prioritzar les indicacions que s’han 

de donar en aquest document, i amb el professorat per tal de concretar aquestes actuacions a 

cada matèria. 

Al llarg del primer trimestre, i com a màxim a l’entrega de notes als pares, es farà arribar 

el document finalitzat a les famílies per tal de signar el seu consentiment i donar per 

formalitzada l’aplicació del pla de suport individualitzat. 

El pla individualitzat té la durada que determina l’equip que l’elabora, en funció dels 

objectius a assolir per l’alumne/a. 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 (es trobaran al “full de valoració de final de curs” al final de cada pla 

individualitzat) . 

Per tal de fer un seguiment del pla individualitzat, la comissió d’atenció a la diversitat (a 

través de les orientadores) farà un control trimestral dels resultats dels alumnes amb plans 

individualitzats, en reunions amb els tutors dels alumnes (generalment després de les sessions 

d’avaluació). Aquestes reunions tindran com a finalitat conèixer l’efectivitat dels plans, 

optimitzar el seu funcionament i, si s’escau, proposar la seva finalització. 
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5 Aula d’acollida 

Les mesures i suports adreçats als alumnes nouvinguts tenen com a primera finalitat 

proporcionar un nivell de competències lingüístiques que els permeti interactuar amb l'entorn 

escolar i social. A més del llenguatge comunicatiu, per seguir el currículum ordinari, els 

alumnes de procedència estrangera necessiten un llenguatge acadèmic específic de les matèries 

curriculars. 

Per donar resposta a aquestes necessitats d'accés al currículum ordinari, s'han previst les 

aules d'acollida, i també altres actuacions relacionades amb l'organització de suport lingüístic i 

social per als alumnes de procedència estrangera que, incorporats plenament a l'aula ordinària, 

necessiten suports específics per seguir el currículum ordinari. 

Per tant, en funció de les característiques dels alumnes, els centres han de donar la 

resposta organitzativa més adequada per garantir l'aprenentatge de la llengua, l'accés al 

currículum comú i els processos de socialització d'aquests alumnes, i establir els criteris 

metodològics i els materials curriculars que els facilitin la integració a les aules ordinàries des 

del primer moment. 

Correspon al centre determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les 

necessitats educatives d'aquests alumnes, així com els trets tècnics de les formes organitzatives i 

dels criteris metodològics que es considerin més apropiats. 

En funció de les necessitats del centre, la persona que faci les funcions de tutor o tutora 

d'acollida i/o de suport lingüístic pot dedicar tot l'horari únicament a alguna d'aquestes dues 

actuacions (aula d'acollida o suport lingüístic) o bé combinar-les, la qual cosa ha de quedar 

constància en la documentació del centre. 

5.1 Alumnes nouvinguts 

En l'educació secundària, es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per 

primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan 

s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos si procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt 

allunyats del català. 

Davant el desequilibri emocional que en aquests alumnes pot representar l'arribada a un 

entorn social i cultural completament nou, el centre preveu mesures addicionals per tal que 

puguin sentir-se ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura. Cal 

organitzar els recursos i estratègies adequats perquè puguin seguir amb normalitat el currículum 

i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit escolar o social al més ràpidament possible. 

5.1.1 Acollida i integració dels alumnes nouvinguts 

L'acollida i la integració escolar de tots els alumnes ha de ser una de les primeres 

responsabilitats i dels primers objectius del centre educatiu i dels professionals que hi treballen. 
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Pel que fa als alumnes nouvinguts, per aconseguir aquest objectiu correspon al centre educatiu 

el següent: 

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 

Catalunya: funcionament del centre; tractament i ús de les llengües; recursos a 

l'abast, del centre com de l'entorn; possibilitat de sol·licitud d'ajuts; procés 

d'integració escolar i social de l'alumne al centre; assoliment dels aprenentatges… 

 Garantir una comunicació eficient amb la família, per copsar les necessitats de 

l'alumne (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). 

 Fer l'avaluació inicial de l'alumne utilitzant la llengua familiar o d'escolarització 

prèvia, en la mesura que sigui possible. 

 Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que 

correspon a l'edat cronològica o a un curs inferior com a màxim. 

 Garantir el traspàs d'informació al tutor o tutora i a l'equip docent. 

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels 

processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l'autoestima i proporcionar 

l'orientació escolar i/o laboral necessàries. 

 Afavorir el manteniment de la llengua familiar en els àmbits que li són propis, per 

valorar i reconèixer la diversitat lingüística i cultural com una riquesa col·lectiva 

de la comunitat educativa. 

5.1.2 Aula d'acollida 

L'aula d'acollida és un recurs preferent per atendre els alumnes nouvinguts: és un punt de 

referència i un marc de treball obert amb una interacció constant amb la dinàmica del centre, 

que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la 

llengua catalana i que proporciona a l'alumne nouvingut una atenció adequada a les necessitats i 

progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup classe al qual estigui 

adscrit. 

La metodologia de l'aula d'acollida ha de tenir en compte l'organització dels 

aprenentatges de manera globalitzada, l'existència d'activitats funcionals, el foment del treball 

cooperatiu i l'establiment de relacions personals positives, sempre tenint com a punt de 

referència ajudar els alumnes a accedir als currículums de totes les matèries en les millors 

condicions possibles. 

És convenient que l'horari de l'aula d'acollida no interfereixi en les matèries que els 

alumnes nouvinguts poden compartir amb els companys del grup classe ordinari a què estan 

adscrits des que s'incorporen al centre, i que la durada de la presència dels alumnes a l'aula 

d'acollida disminueixi a mesura que avancin en els aprenentatges, en benefici de la seva 

incorporació progressiva al grup classe que els correspon. La interacció amb la resta dels 

alumnes del grup classe és determinant per facilitar-ne el procés de socialització. Cap alumne no 

ha d'estar totes les hores lectives a l'aula d'acollida. 
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El pas de l'alumne nouvingut a l'aula ordinària demana molta coordinació i una atenció 

educativa que incrementi progressivament els aprenentatges normalitzats, però amb el suport 

suficient per assegurar-ne l'èxit escolar. 

L'aula d'acollida és de caràcter obert, per tant, l'alumne ha de poder incorporar-s'hi en 

qualsevol moment del curs, i també s'ha de poder decidir en el moment que es consideri més 

adequat la reincorporació plena d'un alumne a l'aula ordinària. El nombre de professors que 

intervé a l'aula d'acollida ha de ser reduït. 

L'aula d'acollida ha d'estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats dels 

alumnes que ha d'atendre i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre. Això 

implica la possibilitat d'atendre alumnes en grups diversos, en funció de l'escolarització prèvia, 

la llengua d'origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives 

específiques diferenciades. Es recomana que el nombre màxim d'alumnes que treballen 

simultàniament en cada grup sigui de 10. 

Convé que els professors de l'aula d'acollida tinguin experiència docent i domini de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. D'entre aquests professors, el director o directora 

del centre en nomena el tutor o tutora responsable. 

Correspon al tutor o tutora del grup classe ordinari vetllar especialment per l'assoliment 

progressiu de les competències bàsiques dels alumnes que assisteixen durant una part de l'horari 

escolar a l'aula d'acollida i per la coordinació, a aquest efecte, amb el tutor o tutora d'aquesta 

aula. 

5.1.3 Adaptacions del currículum per als alumnes nouvinguts 

L'aprenentatge de la llengua és una de les primeres necessitats de l'alumne que, sense 

conèixer-la, s'incorpora als centres educatius de Catalunya. Per això, a més de les activitats 

docents dedicades directament a l'ensenyament de la llengua catalana, tota la comunitat 

educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne l'aprenentatge. 

L'especificitat del procés d'aprenentatge dels alumnes nouvinguts, que sovint s'han 

incorporat durant el curs escolar amb situacions singulars fruit de la diversitat d'edats, 

procedències i processos d'escolarització previs i, especialment, el fet de compartir el temps 

escolar entre l'aula d'acollida o altres estructures de suport i l'aula ordinària, pot fer necessària 

l'elaboració d'un pla de suport individualitzat. 

El pla de suport individualitzat ha de recollir la informació obtinguda en l'avaluació 

inicial de l'alumne nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives que cal treballar i ha 

d'establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d'acceleració del seu 

aprenentatge, la qual cosa li ha de permetre incorporar-se plenament, al més aviat possible, a la 

dinàmica habitual del seu grup classe de referència. I tot això s'ha de fer tenint en compte la 

diversitat dels alumnes, la corresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu 

aprenentatge i l'aplicació de criteris de coherència pel que fa a la planificació curricular de les 

matèries. 

Cal preveure la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per als 
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alumnes amb una escolarització prèvia deficient. 

Els centres, en assignar la responsabilitat d'elaboració i actualització del pla de suport 

individualitzat de l'alumne nouvingut que s'incorpora al centre, han de preveure la col·laboració 

dels professors o altres especialistes d'orientació educativa i de l'EAP si les dificultats d'un 

alumne comporten necessitats educatives especials. 

5.1.4 Avaluació dels alumnes nouvinguts 

L'avaluació es fa d’acord amb el que determina l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per 

la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés 

d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, i amb el seu PI. 

5.1.5 Tutoria de l'aula d'acollida 

El tutor o tutora de l'aula d'acollida és el referent més clar per a l'alumne nouvingut, tot i 

que és responsabilitat de tota la comunitat escolar la resposta que s'ofereix a aquest alumne 

perquè s'integri plenament al centre. 

És desitjable que el tutor o tutora de l'aula d'acollida sigui un professor estable en el 

centre, amb les excepcions que decideixi motivadament el director o directora. 

La jornada lectiva dels tutors de l'aula d'acollida s'ha de dedicar a l'atenció dels alumnes 

nouvinguts. 

Corresponen als tutors de l'aula d'acollida, sens perjudici de les adaptacions i matisacions 

específiques que cada centre pugui decidir, les funcions següents: 

 Coordinar l'avaluació inicial i col·laborar en l'elaboració dels plans de suport 

individualitzat i, si escau, de les adaptacions curriculars, d'acord amb les 

necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés 

d'ensenyament i aprenentatge. 

 Gestionar l'aula d'acollida: planificar-ne els recursos i les actuacions, programar-

ne les seqüències d'aprenentatge, aplicar-hi les metodologies més adequades i 

avaluar-ne processos i resultats. 

 Aplicar metodologies i estratègies d'immersió lingüística per a l'adquisició de la 

llengua catalana. 

 Facilitar, en la mesura que sigui possible, l'accés dels alumnes nouvinguts al 

currículum ordinari. 

 Promoure la integració dels alumnes nouvinguts a les corresponents aules de 

referència. 

 Col·laborar en la sensibilització i introducció de l'educació intercultural en el 

procés educatiu dels alumnes nouvinguts. 

 Coordinar-se amb els docents responsables de llengua, interculturalitat i cohesió 

social del centre o figures equivalents i amb els professionals especialistes dels 
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serveis educatius. 

 Participar en les reunions dels equips docents i comissions d'avaluació, per 

coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes per assegurar la coherència 

educativa. 

5.2 Alumnes que necessiten suport lingüístic i social 

En l'educació secundària, es consideren alumnes de procedència estrangera aquells que no 

són nouvinguts, però que no tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a 

Catalunya i que manifesten limitacions en el domini del llenguatge acadèmic necessari per 

accedir als aprenentatges. Així mateix, aquests alumnes mostren manca de referents culturals i 

de coneixements previs que els permetin seguir amb normalitat els continguts curriculars. 

També es consideren alumnes de procedència estrangera, que necessiten suport lingüístic 

i social, aquells alumnes d'educació secundària obligatòria no castellanoparlants que es trobin en 

les situacions següents:  

 Alumnes que s'han incorporat tardanament al sistema educatiu a Catalunya i no 

tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials de Catalunya. 

 Tot i que es tracti d'alumnes que han superat els dos anys o, excepcionalment, els 

tres anys d'estada a l'aula d'acollida, encara es troben en procés d'assolir el domini 

del llenguatge acadèmic que es necessita per accedir al currículum ordinari. 

 Alumnes d'educació secundària obligatòria d'origen estranger que, tot i haver 

estat escolaritzats a Catalunya en algun moment, han fet posteriorment part de 

l'escolarització en un altre sistema educatiu. 

5.2.1 Atenció als alumnes de procedència estrangera que necessiten suport 

lingüístic i social 

L'objectiu del centre educatiu i dels professionals que treballen amb aquests alumnes ha 

de ser proporcionar-los les competències perquè puguin seguir el currículum ordinari, tan aviat 

com sigui possible i de manera normalitzada. Per aconseguir aquest objectiu, correspon al centre 

educatiu el següent:  

 Informar la família de com pot ajudar a millorar els aprenentatges dels alumnes i 

la seva participació social en l'entorn (activitats extraescolars, biblioteques 

públiques, activitats comunitàries...). 

 Avaluar i fer un seguiment del nivell de competència comunicativa dels alumnes, 

de manera que es puguin atendre les seves necessitats a partir del domini de la 

llengua vehicular que demostrin. 

 Afavorir i accelerar el procés d'adquisició de les competències lingüístiques dels 

alumnes de procedència estrangera incorporats plenament a l'aula ordinària, tant 

pel que fa al domini de la llengua d'ús habitual com al domini de la llengua d'ús 

acadèmic. S'ha de remarcar que l'objectiu és que els alumnes millorin 
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simultàniament en el domini de la llengua i en l'assoliment dels continguts 

curriculars de totes les matèries. 

 Atendre, a més de les necessitats lingüístiques, les necessitats afectives, 

emocionals, relacionals, identitàries i de pertinença, cognitives i acadèmiques que 

es puguin derivar de la incorporació tardana al centre educatiu o del fet de seguir 

l'escolaritat sense tenir prou competència lingüística en la llengua vehicular dels 

aprenentatges i que puguin comportar situacions de risc d'exclusió. 

5.2.2 Suport lingüístic 

El suport lingüístic als ensenyaments secundaris s'adreça als alumnes escolaritzats en 

centres que estiguin ubicats en entorns sociolingüístics on el català no tingui una presència 

dominant. 

L'organització del suport lingüístic és un recurs específic que s'adreça a facilitar el treball 

de les matèries i el domini de la llengua i té com a marc curricular de referència el mateix que 

s'estableix al projecte educatiu per a la resta d'alumnes de l'edat o del grup ordinari, prioritzant 

els aspectes que afavoreixin l'adquisició de les habilitats comunicatives. 

En la implementació del suport lingüístic cal tenir en compte que es tracta d'un recurs de 

suport a les activitats programades pels professors de les matèries i que, per tant, s'ha de basar 

en la cooperació i la informació compartida entre els docents de l'equip que atén l'alumne. Els 

professors han de ser conscients de les necessitats lingüístiques i d'acompanyament emocional i 

relacional d'aquests alumnes i proporcionar un entorn on puguin assolir els continguts de les 

matèries a la vegada que desenvolupen els coneixements de la llengua d'aprenentatge i es 

consoliden els espais de relació i integració, tant escolar com social. 

En el cas dels alumnes d'educació secundària obligatòria, el treball s'ha d'orientar 

principalment a assolir les habilitats que permetin als alumnes fer un ús correcte del llenguatge 

acadèmic de les diferents matèries curriculars, la qual cosa planteja unes dificultats afegides 

perquè es tracta d'un llenguatge complex i lligat a demandes cognitives elevades. 

Des d'un plantejament lingüístic, els continguts que caldria prioritzar a l'hora de la 

planificació didàctica són els següents: 

 Les estructures discursives pròpies de les matèries relacionades amb les habilitats 

cognitives (descriure, argumentar, sintetitzar...). 

 Les habilitats relacionades amb la comprensió i l'expressió orals i escrites. 

 El vocabulari clau relacionat amb els àmbits de coneixement. 

 Les dificultats associades a les diferències de referents culturals i a la manca de 

coneixements previs que calen per adquirir coneixements nous. 

Cal recordar que, a més del coneixement de les matèries, l'alumne també ha de progressar 

en el coneixement de la llengua, amb l'objectiu final que pugui utilitzar-la en totes les activitats 

d'aprenentatge i en tots els entorns (dins i fora de l'escola) de forma autònoma i sense suports 
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específics. En aquest sentit, també cal potenciar la llengua d'ús, facilitant la participació 

d'aquests alumnes en activitats en llengua catalana de l'entorn. 

D'altra banda, l'èxit educatiu d'aquests alumnes depèn també de la capacitat inclusiva del 

centre, la possibilitat de fer-los sentir que formen part de la comunitat educativa. En aquest 

sentit, si bé cal potenciar la participació dels alumnes en la vida del centre i l'arrelament al 

territori, també cal, des del respecte i el valor a la diferència, avançar cap a un plantejament 

intercultural on es facin visibles tots els alumnes i es puguin sentir reconeguts. Cal remarcar que 

una escola inclusiva comporta un conjunt d'actituds i actuacions que afecten i impliquen de la 

mateixa manera autòctons i alumnes d'origen estranger. 

Des d'un plantejament intercultural, els aspectes que caldria tenir en compte a l'hora de la 

planificació didàctica són els següents: 

 El bagatge lingüístic i cultural dels alumnes 

 La visibilitat en les activitats de la pluralitat cultural de l'aula 

 El respecte a la diferència en un marc de valors comuns 

 El desenvolupament d'identitats múltiples 

El suport lingüístic es pot estructurar de manera flexible, en funció de les característiques 

dels alumnes que s'han d'atendre i d'acord amb la cultura organitzativa de cada centre. Cal 

preveure'n la continuïtat, si escau, a l'aula d'acollida amb les actuacions de suport lingüístic. 

Tenint en compte l'objectiu de normalització curricular del recurs, cal aprofitar 

l'oportunitat de disposar del tutor o tutora dins de l'aula ordinària, compartint l'espai amb el o la 

docent de l'àrea corresponent, i prioritzar aquesta modalitat sempre que sigui possible. Altres 

formes organitzatives adequades per implementar el recurs poden ser els agrupaments flexibles 

reduïts, l'atenció individualitzada, la tutoria entre iguals, el treball de les matèries agrupades per 

àmbits... En el cas que es facin agrupaments d'alumnes fora de l'aula ordinària, es recomana que 

el nombre d'alumnes del grup no sigui superior a 10. En cap cas, aquesta modalitat d'atenció als 

alumnes de procedència estrangera pot representar que l'alumne rebi més del 20 % de l'horari 

lectiu fora de l'aula ordinària ni que faci més de la meitat de les hores d'una matèria fora d'un 

grup ordinari. 

Pel que fa a les metodologies i estratègies docents, s'han d'aplicar les que tenen a veure 

amb el tractament integrat de llengua i continguts, i totes aquelles que es basen a proporcionar 

suports complementaris per aconseguir que uns mateixos objectius puguin ser assolits per 

alumnes que no tenen com a llengua familiar la llengua de l'escola. La implicació dels aprenents 

en activitats d'aprenentatge cooperatiu també són especialment adequades en aquest context, ja 

que afavoreixen la interacció entre els iguals, el desenvolupament de les habilitats socials i 

permeten que els alumnes treballin activitats diferents però amb objectius comuns. Igualment 

són adequades totes aquelles actuacions que s'adrecen a avançar els continguts que es 

treballaran a l'aula ordinària. 
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5.2.3 Adaptacions del currículum per a l'alumne que rep suport lingüístic 

L'especificitat del procés d'escolarització dels alumnes de procedència estrangera, en què 

els alumnes tenen la necessitat de consolidar l'aprenentatge de la llengua vehicular a la vegada 

que adquirir els continguts de les matèries, pot fer necessària l'elaboració d'un pla de suport 

individualitzat. 

El pla de suport individualitzat ha de recollir la informació obtinguda en la valoració del 

nivell de les competències lingüístiques de l'alumne de procedència estrangera, ha de prioritzar 

les necessitats educatives que cal treballar i ha d'establir els mecanismes de planificació, 

seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge, la qual cosa li ha de permetre seguir el 

currículum ordinari de manera autònoma al més aviat possible. Tot això s'ha de fer tenint en 

compte la diversitat dels alumnes, la corresponsabilitat de tots els agents que intervenen en 

l'aprenentatge i l'aplicació de criteris de coherència pel que fa a la planificació curricular de les 

matèries. 

Els centres, en assignar la responsabilitat d'elaboració i actualització del pla de suport 

individualitzat de l'alumne nouvingut que s'incorpora al centre, han de preveure la col·laboració 

dels professors o altres especialistes d'orientació educativa i de l'EAP si les dificultats d'un 

alumne comporten necessitats educatives especials.  

5.2.4 Avaluació dels alumnes que reben suport lingüístic 

L'avaluació dels alumnes que reben suport lingüístic es fa d'acord amb el que determina 

l'Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i 

els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació  secundària obligatòria, i amb el seu PI. 

5.2.5 Tutoria del suport lingüístic 

El tutor o tutora de suport lingüístic té un paper destacat en l'atenció als alumnes de 

procedència estrangera en els aspectes referents a les necessitats educatives específiques, tot i 

que les actuacions per afavorir l'èxit escolar d'aquests alumnes és responsabilitat de tota la 

comunitat escolar. Les funcions de tutoria dels alumnes que reben el suport d'aquest recurs 

corresponen al tutor o tutora del grup classe al qual està adscrit. 

És recomanable que el tutor o tutora de suport lingüístic sigui un professor o professora 

estable en el centre educatiu que tingui domini de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

Corresponen al tutor o tutora de suport lingüístic les funcions següents: 

 Avaluar el nivell de domini de la llengua dels alumnes que necessiten suport 

lingüístic. 

 Detectar les necessitats en l'àmbit emocional, relacional, de pertinença a la vida 

del centre o d'arrelament al territori. 

 Participar en la gestió i organització del suport lingüístic, conjuntament amb els 

òrgans de direcció i la resta de docents del centre. 
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 Conjuntament amb l'equip docent, programar els suports i aplicar les 

metodologies més adequades per afavorir tant l'accés al currículum ordinari com 

la millora del domini de la llengua vehicular dels aprenentatges. 

 Aplicar i promoure enfocaments basats en l'aprenentatge integrat de llengua i 

continguts. 

 Promoure la participació dels alumnes de procedència estrangera en totes les 

activitats del centre i la participació en activitats educatives de lleure educatiu de 

l'entorn. 

 Col·laborar en la sensibilització i introducció de l'educació intercultural en el 

centre educatiu. 

 Coordinar-se amb els docents responsables de llengua, interculturalitat i cohesió 

social del centre o figures equivalents i amb els professionals especialistes dels 

serveis educatius. 

 Posar en valor i reconeixement les llengües familiars dels alumnes i la diversitat 

lingüística. 

 Facilitar la construcció d'identitats múltiples. 

 Participar en les reunions dels equips docents i comissions d'avaluació per 

coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes, a fi d'assegurar-ne la 

coherència educativa. 

Si el centre també disposa de dotació d'aula d'acollida i si la disponibilitat horària ho 

permet, un mateix docent desenvolupa les funcions de tutor o tutora de l'aula d'acollida i de tutor 

o tutora de suport lingüístic. 
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6 L’INS Vila-seca, un centre acollidor 

L'acollida és el conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en 

funcionament per guiar la incorporació òptima dels membres nous de la comunitat educativa en 

la vida i la cultura quotidianes. En aquest sentit l'acollida no s’ha d’entendre com un fet puntual, 

sinó com un procés continu al llarg de tota l'etapa escolar. 

El desenvolupament de polítiques inclusives en els centres parteix del desenvolupament 

d’una escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos per garantir 

l’atenció a la diversitat des de projectes educatius que considerin l’acollida i la participació dels 

alumnes i les famílies, i en els quals es planifiquin les mesures i els suports minimitzant les 

barreres d’accés amb què es podria trobar qualsevol alumne. 

Per crear cultures inclusives és imprescindible un diàleg permanent i renovat dins 

l’institut i amb l’entorn amb voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora i 

col·laboradora que valora tots i cadascun dels alumnes, a la vegada que crea al seu voltant altes 

expectatives d’èxit. 

Els processos d'acollida mereixen una atenció especial dins el projecte de convivència del 

centre, perquè afavoreixen l'enriquiment de tots els membres del centre: es relacionen, es 

coneixen, creen vincles i progressen plegats. En aquest sentit, és important conèixer els criteris 

pels quals s’estableixen els grups classe dels alumnes que inicien el primer curs d’educació 

secundària obligatòria. Entre aquests criteris que estableix cada centre educatiu cal preveure 

l’escolarització de germans bessons, essent prou flexibles per tenir en compte també l’opinió de 

les famílies. 

L'arribada de famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials, de famílies 

nouvingudes i d’altres en risc d’exclusió social, conjuntament amb la gran mobilitat d'alumnes 

en els centres, han posat en evidència, també, la importància dels processos d'acollida. Aquests 

processos d’acollida han d’anar adreçats, per tant, a tots els alumnes, a les famílies, als docents 

(article 77 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) i al personal d'administració i serveis, 

fent una atenció especial a les persones més vulnerables de qualsevol d’aquests col·lectius. 

Cal remarcar que és imprescindible tenir en compte l'aspecte emocional de l'acollida 

inicial, especialment en el cas dels alumnes amb necessitats educatives tant especials com 

específiques, per reduir l’estrès que suposa l'arribada a un entorn de relació i d’aprenentatge 

completament nou. 

D'altra banda, d'acord amb l'article 2 del títol preliminar de la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d'educació, els processos d'acollida s'han de regir pels principis de la igualtat 

d'oportunitats i la integració de tots els col·lectius. Així mateix, d'acord amb els articles 10 i 81 

de la mateixa Llei, els centres han de proporcionar una acollida personalitzada als alumnes 

nouvinguts. 
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El projecte lingüístic ha de preveure els aspectes d'acollida que serveixen per promoure 

l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana com a instrument de comunicació en un context 

multilingüe i on es pot establir un tractament de les llengües que doni resposta a la situació 

sociolingüística dels alumnes. El reconeixement d'aquest context multilingüe garanteix la 

igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat lingüística i cultural i la cohesió social. 

La programació general anual del centre ha d'incloure les actuacions d'acollida per a tots 

els membres de la comunitat escolar, i també els processos d'acollida que es facin en 

col·laboració amb l'entorn. 

L'acció tutorial dels equips de centre ha de garantir la planificació de l’orientació 

educativa entre etapes i l'acompanyament educatiu dels processos d'acollida i d'integració 

escolar i social de tots els alumnes. 

6.1 Planificació dels grups al primer curs de l’ESO 

Amb la finalitat de tenir el màxim d’informació dels alumnes que s’incorporen al centre 

procedents de l’educació primària, es disposa d’un protocol d’actuació per a la coordinació entre 

els dos nivells seguint una sèrie de passos fixos, i que estan enumerats al Pla d’Acció Tutorial 

de l’Institut Vila-seca. En aquest apartat farem referència als criteris per fer l’elaboració dels 

nous grups dels alumnes que arriben al centre a primer d’ESO: 

A finals del mes de juny el coordinador pedagògic del centre es desplaça als centres de 

primària (a data d’avui en són set: Escola Canaleta, Escola Miramar, Escola Mestral, Escola 

Antoni Torroja i Miret, Escola Sant Bernat Calvó, Escola La Plana i l’escola Cal·lípolis), 

acompanyat del/la coordinador/a d’ESO i/o del futurs tutors de primer curs d’ESO. En aquestes 

reunions, els centres de primària lliuren als representants de l’Institut tota la documentació de 

l’alumnat que s’incorporarà durant el següent curs: document de traspàs de l’alumne, històric 

dels seus estudis, resultats de les competències bàsiques i altres informacions a tenir en compte 

(com per exemple els possibles plans individualitzats). A més es parla de cadascun dels 

alumnes, explicant cada situació que, per tal d’obtenir un coneixement òptim dels futurs 

alumnes, sigui requerit (problemàtiques familiars, nivell socio-cultural, nivell acadèmic, 

possibles referents, ...). 

Aquesta informació s’utilitza per tal de fer la distribució dels alumnes als grups A, B, C i 

D, respectivament, utilitzant els següents criteris: 

Per a la formació del grup d’ampliació (generalment anomenat “A”), es tenen en compte 

els resultats acadèmics de l’alumnat al llarg de la seva escolarització a l’educació primària. 

 Els resultats de les competències bàsiques obtingudes al final de la seva 

escolarització primària. 

 Aspectes de la seva personalitat, expressats pels seus antics tutors, com la 

voluntat, l’interès, les perspectives de futur o els seus hàbits d’estudi. 

 L’existència, o no, d’altres condicionants com: necessitats educatives tant 

especials com específiques, aspectes de l’entorn familiar que puguin ser 
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rellevants, o altres informacions que arribin d’altres agents externs, com per 

exemple, l’EAP. 

Per a la formació de la resta de grups, es tenen en compte els mateixos criteris, però 

afegint els parer dels mestres i tutors de primària sobre la idoneïtat de mantenir grups que a sisè 

han funcionat bé. Per aquest motiu, la principal prioritat és mantenir els grups d’alumnes que 

provenen del mateix centre agrupats a l’ESO, sempre que així ho aconsellin des de primària. 

A l’hora de l’elaboració dels grups, poden sorgir altres situacions especials, com 

l’escolarització de germans al mateix curs. Això pot venir donat per la repetició d’un germà que 

fa que el germà petit estigui matriculat al mateix nivell, o per la presència de germans bessons. 

En el primer cas, a més de la informació del centre de primària, s’utilitza la informació pròpia 

d’haver tingut al germà durant un curs acadèmic i del coneixement de la família per tal de 

prendre la decisió més oportuna sobre l’agrupació dels dos germans. En el segon cas, es tenen 

en compte l’opinió dels mestres de primària i, en el cas que es pugui, de la família dels futurs 

alumnes. Aquesta opinió pot ser utilitzant als mateixos mestres de primària o utilitzant la reunió 

que es fa a finals del mes de juny (un cop fetes les matrícules dels nous alumnes) amb les 

famílies per tal de presentar els estudis a la nova etapa, i en la que moltes famílies es donen a 

conèixer i alhora donen a conèixer les seves situacions particulars. 

Tot aquest procés ha de tenir un seguiment durant tot el primer curs acadèmic. Per això, 

cada sessió d’avaluació (incloent la preavaluació que es fa durant el mes d’octubre), així com a 

les reunions d’equip docent, es va fent un balanç per tal d’identificar possibles canvis que ajudin 

a la inclusió i al procés d’aprenentatge dels alumnes. A final de curs (i durant el mes de juny), i 

un cop fetes les avaluacions finals ordinàries, es convocarà als tutors de primer d’ESO, a una 

reunió amb la coordinadora de primer cicle d’ESo i amb el coordinador pedagògic per tal 

d’avaluar la idoneïtat de la distribució dels alumnes i proposar, si s’escau fer-ne els canvis 

oportuns de cara al segon curs. 

6.2 Protocol d’actuació davant la “matrícula viva” 

Anomenem “trasllat de matrícula viva” a la demanda d’un alumne de poder continuar el 

curs en un altre centre un cop formalitzada la matrícula en un centre. Aquesta situació és molt 

generalitzada al nostre Institut i requereix de la realització d’un protocol d’acollida per tal que 

els alumnes es puguin reincorporar a l’activitat escolar amb la major celeritat possible. 

En aquest protocol estan involucrats molts agents de l’Institut i, per tant, ha d’estar molt 

marcat i s’ha de seguir amb la màxima fiabilitat: 

 Un cop rebuda la informació per part de la OME de l’Ajuntament, es convoca la 

família a una reunió amb la directora del centre , que serà el seu primer contacte 

amb l’Institut. En aquesta reunió es parla d’aspectes importants per a 

l’escolarització a l’Institut: historial, motivacions, interessos, ... amb la idea de 

tenir una idea clara de quina de les agrupacions pot ser idònia per a l’alumne/a. 

La directora fa una visita pel centre per tal de donar a conèixer les instal·lacions i, 

d’aquesta manera millorar l’acollida i l’entrada al nou centre. 
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o Aquesta informació es trasllada al coordinador pedagògic qui, 

conjuntament amb els coordinadors de primer i/o segon cicle d’ESO, o 

de batxillerat (si fos el cas), es determina a quin grup podria tenir millor 

acollida (tenint en compte el nombre d’alumnes, el funcionament de cada 

grup o la possibilitat de tenir referents en el cas de ser un alumne 

nouvingut). També es decideixen les matèries optatives que li són 

assignades, si s’escau, i es proposa una agrupació flexible per a les 

matèries instrumentals (que ha de ser ratificada a cada departament un 

cop coneguin l’alumne/a). 

o Paral·lelament, i en el cas de ser un alumne/a nouvingut/da, s’informa a 

la tutora de l’aula d’acollida per tal que inclogui l’alumne/a al seu horari, 

tot sent conscient que ha de fer el màxim possible d’hores al 

començament de la seva nova incorporació. 

o També es fa arribar aquesta informació al coordinador d’informàtica per 

tal que afegeixi l’alumne/a a l’accés a les plataformes acadèmiques que 

s’utilitzen a l’Institut: Moodle, Nodes, ... i a la secretària de direcció, que 

serà l’encarregada d’introduir les dades i donar accés a la plataforma de 

control d’assistència (ieduca). 

 La informació sobre grup, optatives i matèries flexibles es fa arribar a la 

secretaria de l’Institut per tal que afegeixi l’alumne/a al grup corresponent a les 

plataformes de gestió de l’alumnat i d’aquesta manera donar accés a la seva 

avaluació a partir del moment de la seva incorporació. A més, es fa arribar, 

utilitzant el correu electrònic, la informació a tot l’equip docent per tal que 

coneguin la incorporació abans de produir-se. 

 Un cop arribat el dia de la incorporació, a consergeria li faran arribar l’horari del 

seu grup i, un membre de direcció (o la tutora de l’aula d’acollida si s’escau), 

acompanyarà l’alumne/a a la seva primera classe. 

6.3 Rebuda de professorat nou 

Durant el mes de juliol, per part de l’equip directiu, es fan rebudes a tots els professors 

que s’incorporaran al centre durant el següent curs. Per altra banda, la directora té planificades 

dues reunions durant el mes de setembre per tal d’aconseguir que el nou professorat estigui ben 

acollit i que conegui, abans de començar el curs, el funcionament del seu nou centre. 

Un cop integrats al funcionament normal del centre, el seu referent serà el cap de 

departament, que serà l’encarregat de resoldre qualsevol dubte sobre el funcionament de 

l’Institut. 
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ANNEX I. Fitxa personal de l’alumne 

FITXA PERSONAL DE L’ALUMNE/ALUMNA 

 

DADES 

 

Cognoms:________________________________________ Nom:________________ 

Adreça:_______________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:____________________________________________________ 

Data de naixement:___________________ Lloc de naixement:_____________ 

Escola de primària d’on procedeix:________________________________________ 

Centre de secundària anterior (si s’escau):__________________________________ 

 

 

Valoració de primària: 

RESULTATS REPETICIÓ 

PRIMÀRIA 

NEE 

CI CM CS dictamen informe social 

 

 

     

OBSERVACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r ESO  Nom del Tutor/a…………………………………………………. 

Any Grup classe Atenció a la diversitat Acollida Optatives 

     

 

Observacions d’hàbit i comportament 

Any Assistència i puntualitat Faltes de convivència Expedients 

    

 

Comentari sobre l’avaluació final i altres observacions 

 

 

Reunions amb la família 
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ANNEX II. Full de resum mensual de les faltes 

d’assistència 
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ANNEX III. Full de control d’assistència l’alumne Institut Vila-seca 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 

 

 

 

 
Dilluns 

... / ... 

Dimarts 

... / ... 

Dimecres 

... / ... 

Dijous 

... / ... 

Divendres 

... / ... 

8:00 a 

9:00 
     

9:00 a 

10:00 
     

10:00 a 

11:00 
     

11:00 a 

11:30 
     

11:30 a 

12:30 
     

12:30 a 

13:30 
     

13:30 a 

14:30 
     

 

CONTROL D’ASSISTÈNCIA 
............... (... ESO ...) 
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ANNEX IV. Full de seguiment 
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ANNEX V. Comunicat d’absentisme 
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