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INTRODUCCIÓ 

 

L’escola Palau és un centre d’educació especial que atén alumnat amb discapacitat 

neuromotriu amb unes necessitats concretes les quals requereixen d’un equip 

multidisciplinar: 

 

● Mestres: que desenvolupen  la part docent i pedagògica. 

● Logopedes: que aporten la part de comunicació, ús del sistemes alternatius i 

augmentatius de comunicació, qui estableix un feed-back comunicatiu segons 

capacitats i habilitats oferint un model a l’alumne i al docent. 

● Educadores: les quals acompanyen i assessoren la tasca diària d’higiene, 

controls d’esfínters i vetllen per una autonomia personal. 

● Fisioterapeutes, pertanyen als Serveis Educatius, el quals assessoren en el 

desenvolupament de les tasques diàries de l’alumne amb els suports físics, 

metodològics i materials, amb la màxima autonomia. 

● Altres professionals com el servei sanitari, el treballador social i la psicòloga de 

l’EAP.   

 

El desenvolupament de l’alumnat és entès com un global, on cada recurs humà i 

material hi juga un paper molt important. És per això que l’objectiu principal és vetllar 

per la formació continuada de cada professional a fi i efecte de dotar amb la resposta 

educativa més adequada a cada un dels alumnes de l’escola.  

Una figura molt important al nostre centre és el recurs humà de la part informàtica. 

gràcies a aquesta figura, els nostres alumnes accedeixen a fer una tasca i interactuar a 

nivell comunicatiu, manipulatiu i lúdic amb un mateix, els iguals i l’entorn. 

 

Els nens i nenes del CEE Palau han d’aprendre o compensar una sèrie d’habilitats i 

procediments que la resta de nens aprenen per si mateixos (caminar, manipular, 

menjar, parlar...). 

Les persones amb trastorns neuromotors manifestaran dificultats per assolir aquests 

aprenentatges o bé no els podran adquirir. 

Això és el que justifica que el nostre centre ha de disposar, a part dels recursos 

educatius ordinaris, d’una sèrie de recursos materials i humans específics, d’uns 

professionals especialitzats, d’un entorn físic adaptat i d’una intervenció educativa 
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interdisciplinari  força complexa. 

Els professionals han de tenir una formació diversa i àmplia i específica en la seva 

matèria. La formació permanent dels docents ha de ser present en tot moment, 

sobretot en l’ús de les TIC que han d’acompanyar a l’alumne/a en tot el seu procés 

d’aprenentatge.  

 

L’equip és susceptible de viure situacions d’estrès i de disfuncionalitat per diverses 

raons: 

▪ El grau de dependència de les persones amb discapacitat comporta una 

implicació molt gran del professional amb l’alumne i amb la seva família.  

▪ Aquests alumnes regulen poc la nostra actuació, una mateixa situació pot ser 

objecte de diferents interpretacions, tenim poques pautes que ens indiquin si 

el camí que seguim és l’encertat.  

▪ La relació amb les altres persones posa de manifest la nostra pròpia realitat. 

 

Per aquests motius pensem que el bon funcionament del centre  depèn de l’eficàcia 

d’un equip sòlid i equilibrat, la dinàmica del qual permeti portar a terme un treball 

interdisciplinari on cadascú realitzi amb responsabilitat les seves funcions, col·laborant 

amb el company que té funcions diferents i que els objectius de cadascú són sumatius, 

mai excloents, perquè tots volem el mateix: ajudar  l’alumne, com a persona, a avançar 

en el seu camí.  
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1.1 L’ESCOLA. 

 

1.1 Perfil del Centre 

 

El Centre Públic d'Educació Especial Palau, és un centre educatiu d’escolarització de 

l’alumnat amb trastorn neuromotriu i durant molts anys  centre de suport i recursos 

per a la inclusió de l’alumnat a les escoles ordinàries. Actualment aquesta tasca no és 

realitza. 

D’acord amb l’article 81.4 de la Llei d’educació, el nostre centre hauria de 

desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització els alumnes amb 

necessitats educatives especials als centres ordinaris com a proveïdors de serveis i 

programes específics de suport, en coordinació amb els serveis educatius.  L’escola 

haurà de donar  resposta educativa a nens/es i joves d’entre els 3 i 21 anys de les 

diferents comarques gironines.   

L’especificitat del centre està determinada per la patologia dels seus alumnes. Tots ells 

tenen en comú i és de caràcter rellevant una deficiència neuromotora  (paràlisi 

cerebral, malalties degeneratives, traumatismes crani encefàlics i pluridiscapacitats). 

 

El Centre d’Educació Especial Palau haurà d’impartir ensenyaments bàsics, des del 

segon cicle d’educació infantil, 3-6 anys,  fins a la finalització dels ensenyaments 

obligatoris.  El nostre centre facilita itineraris adaptats als diferents ritmes i 

possibilitats d’aprenentatge de l’alumnat, amb una organització que permet les 

adaptacions i les mesures necessàries per tal de fer efectiu el principi d’inclusió. 

 

1.2 Història 

En el 1980 a la província de Girona hi havia nens i nenes amb paràlisi cerebral i 

malalties degeneratives que no estaven escolaritzats o que ho estaven en centres 

d’educació especial per a retard mental i trastorns psíquics. 

L’escola Palau, com a centre d’educació especial, va començar l’octubre del 1980 per 

iniciativa de l’associació Auxilia i amb la col·laboració de diferents entitats públiques i 

privades. L’objectiu que va impulsar aquesta iniciativa era el de  donar resposta 

educativa a aquesta població i millorar la qualitat de vida de cadascuna de les persones 
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implicades i de les seves famílies. 

L’Associació Auxília va aconseguir que en el projecte de creació d’una escola s’hi 

impliquessin: el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament, la Diputació, el SEREM, 

Mifas, el Servei de Rehabilitació de la Residència Álvarez de Castro, persones i pares 

que durant els primers anys van col·laborar de forma totalment desinteressada. 

El curs escolar 81/82 el Departament va cedir 3 mestres funcionaris per a 23 alumnes 

que hi havia de matrícula. 

L’agost del 82 va sortir la seva publicació al DOG, sent la primera escola pública de 

Catalunya amb aquest perfil. 

En el primer trimestre del curs 82/83 el Departament d’Educació va fer una dotació de 

material ordinari per a dues aules i va ampliar la plantilla del professorat en 1 mestre, 

2 educadors, 1 fisioterapeuta i 1 logopeda. Aquest curs la matrícula era de 29 alumnes. 

A partir d’aquí  l’escola  ha anat creixent en personal i recursos, organitzant-se d’acord 

amb la normativa vigent i evolucionant de forma paral·lela a com ho ha anat fent  tota 

l’educació especial. 

Durant molts anys les persones amb paràlisi cerebral i malalties degeneratives tenien 

poca qualitat de vida i una esperança de vida curta, se les considerava persones 

greument afectades, amb escasses possibilitats de recuperació i/o habilitació. La 

informació que es donava als pares feia referència bàsicament a aspectes mèdics, 

prioritzant l’atenció sanitària sobre l’atenció educativa. 

En aquestes persones se’ls feia estudis neurològics, fisioteràpia, però a nivell 

pedagògic no hi havia gairebé ni recursos metodològics ni informació sobre el tema. La 

bibliografia era escassa, sobretot en el nostre país. 

Els Dissenys Curriculars i els Programes de Desenvolupament Individuals (PDI), 

publicats pel MEC (Ministerio de Ciencias de la Educación) i més endavant pel 

Departament d’Educació, tampoc contemplaven les minusvalies neuromotores. 

Aquesta falta de recursos va obligar els professionals a buscar estratègies perquè els 

seus alumnes poguessin participar al màxim en les activitats de l’escola. Foren uns 

anys de precarietat, però tot i això l’oferta d’escolarització era una sortida 

esperançadora per aquests escolars. Suposava una millora en la seva qualitat de vida i 

això sol ja era una recompensa que justificava haver engegat el projecte. 

 

Al llarg de la seva història el CEE Palau ha destacat per la seva voluntat de 

col·laboració, donant resposta a les demandes que s’han fet des de centres públics i 

mailto:ceepalau@xtec.cat
mailto:ceepalau@xtec.cat


 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

        CEE Palau 

Pujada creu de Palau, 43 

17003 Girona 

Tel. 972 213939 
ceepalau@xtec.cat 

 

 

 

concertats de les comarques gironines per a alumnes integrats amb algun trastorn 

neuromotor. Aquesta bona predisposició es va  anar formalitzant fins a donar lloc al 

SEEM (Servei Educatiu Específic Motòrics).  

El SEEM tenia com a objectiu donar resposta a les demandes de valoració de l’alumnat 

amb problemes neuromotors escolaritzat en centres ordinaris d’ensenyament, fer-ne 

el seguiment i assessorar els professionals. Estava format per un equip de 

professionals del CEE Palau: el/la director/a, un/a fisioterapeuta, el/la  coordinador/a 

d’informàtica, un/a logopeda.  

 

Amb el nou decret d’escola inclusiva el SEEM ha deixat de funcionar i l’escola s’ha 

reconvertit en un nou servei anomenat CEEPSIR Palau. 

 

 

 

1.3 Localització geogràfica 

 

El Centre està situat a la Pujada de la Creu de Palau, nº 43 de Girona.  

És una zona ben comunicada amb el centre de la ciutat i aïllat de la contaminació 

acústica i del trànsit que presenta el nucli urbà d’una ciutat com Girona. 

Té altres avantatges com: la proximitat d’una zona esportiva, al darrera de l’escola hi 

ha una zona verda equipada com a parc infantil. Ens podeu trobar: 

 

https://www.google.es/maps/place/Pujada+Creu+de+Palau,+43,+17003+Girona/@41.

9648976,2.8187744,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bae6d4cfd3602b:0xa97723

4b3ecddf86!8m2!3d41.9648976!4d2.8209631 

 

1.4 Trets d’identitat 

 

-Escola catalana. Empra el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i 

aprenentatge. No podem obviar, però, l’especificitat de la nostra escola per la 

tipologia d’alumnes escolaritzats, per tant s’utilitzarà la llengua materna com a 

llengua d’ús i d’aprenentatge en aquells casos que es consideri oportú (segons 
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Projecte Lingüístic de centre ). 

 

-Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de pensar i és 

oberta a tothom. Manifestem respecte a les diferents cultures i facilitem la inclusió 

dels alumnes immigrats en el nostre entorn cultural. 

 

-Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i respecte als altres, 

basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe. 

 

-Escola inclusiva i acollidora. Tenim en compte les necessitats educatives de cada 

alumne/a i ens comprometem a personalitzar les situacions d’aprenentatge i a 

recollir-les en el PI de cada alumne. Per assolir els objectius individuals promovem 

l’organització flexible del centre. 

Treballem per incloure, sempre que sigui possible, els/les alumnes a l’escola 

ordinària a través de diferents formes: escolarització a l’escola ordinària a temps 

complet o en compartida. 

 

-Educació integral.  

▪ Entenem que educar és caminar junts en el procés d’ensenyament/ 

aprenentatge; és ajudar a evolucionar les persones. 

▪ Partim de la persona, d’un conjunt de pensaments essencials. En el centre 

està l’ÉSSER HUMÀ, amb la seva realitat física, i altres realitats menys 

directes, que ens ofereix un apropament personal, tot i que de vegades 

estiguin travats els canals físics, comunicatius, cognitius, sensorials i/o 

emocionals.. 

▪ Partim del principi que l’educació bàsica és possible per a qualsevol 

persona, per greu que sigui la seva situació vital. (Estimulació basal). 

▪ La intervenció educativa contempla les persones implicades (alumne, 

família, professionals...) i l’entorn material. Un dels principals objectius serà 

fer partícips els pares en l’educació dels fills. S’impulsarà, sempre que sigui 

possible, l’Escola de Pares com un espai de formació, de debat i d’intercanvi 

d’experiències. 

 

-Escola participativa. On pares, mares i docents puguin trobar canals de 
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comunicació i de treball conjunt. 

 

-Currículum  individualitzat. Sempre que sigui possible dins del grup, mai perdem 

de vista que l’ésser humà és un ser eminentment social.  

 

-Escola que cerca la màxima autonomia dels seus alumnes. 

 

-Escola que té en compte els diferents perfils comunicatius i lingüístics de    

l’alumnat: partint de la premissa que  la comunicació és un dret utilitzem diferents 

codis: oral, gestual, pictogràfics ( SAAC ) i escrit. 

 

-Escola oberta a l’entorn. Som una escola participativa. Vetllem per incloure’ns 

amb la nostra diversitat en les activitats que ens ofereix la ciutat, compartint al 

màxim estones de formació i lleure amb les escoles de la ciutat de Girona (  

audicions musicals, dansa, concurs de fanalets...). 

 

-Formació permanent. 

▪ Som partidaris de conèixer diferents mètodes, conceptes i filosofies per tal de 

disposar de molts recursos i aplicar en cada cas el que creiem més adequat.  

▪ Som un claustre compromès en la formació contínua: una formació específica 

pels diferents professionals i cursos de centre d’interès comú per a qualsevol 

professional del centre.  

▪ Es combinen els claustres de caire més informatiu amb les reunions de caràcter 

més pedagògic ( treball per departaments, comissions,..) 

▪ Un dels objectius principals serà portar a terme programes o projectes 

d’innovació educativa que suposin una millora a nivell de centre i de pràctica 

educativa. 
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- Escola sensibilitzada amb el medi ambient. Es fomenta el reciclatge, es treballa 

l’hort “sostenible” i el respecte per la natura. 

1.5 Espais  

 

L’escola està formada per un únic edifici de planta rectangular, a dos nivells units 

per dues rampes. El pati de l’escola està situat en posició central. Hi ha un soterrani 

al qual s’hi accedeix per un muntacàrregues o escoles exteriors.  

Disposem de: 

 

▪ Deu aules  

▪ Aula de  psicomotricitat. 

▪ Aula d’estimulació multisensorial. 

▪ Despatx de fisioteràpia 

▪ Sala d’hidroteràpia 

▪ Quatre aules de logopèdia 

▪ Informàtica integrada a cada aula 

▪ Pati amb diferents espais de joc adaptat 

▪ Sala polivalent ( Biblioteca, sala domotitzada, audiovisuals, de reunions...) 

▪ Un despatx de Direcció 

▪ Despatx coordinació informàtica i sala de reunions amb famílies. 

▪ Un despatx  per a la psicòloga de l’EAP. 

▪ Consergeria. 

▪ Menjador i cuina 

▪ Dos sales de bany.  

 

 

 

1.5.1-Ús espais, criteris organització. 

 

Els espais d’ús comú s’utilitzen segons un horari consensuat per tal de garantir un 

aprofitament equitatiu de l’espai, del material i del temps. Aquest figura a la porta de 

l’aula.   

Per decidir la ubicació d’un grup classe en una aula es tindrà en compte els criteris 
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següents: la necessitat de disposar de més o menys espai físic en funció de 

l’autonomia dels alumnes del grup i de la quantitat de material ortopèdic que utilitzin. 

 

1.6 Aspectes Administratius 

 

Dependència administrativa 

 

▪ Centre Públic  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Entrada dels alumnes al centre Palau 

 

▪ Es preceptiu el dictamen de l’ EAP corresponent amb l’acord de la família i la 

resolució del/la  Director dels S.T a Girona degudament signats. 

 

Finançament 

 

Servei Escolar:  

▪ Personal a càrrec del Departament d’Ensenyament. 

▪ Despeses de funcionament,  Departament d’Ensenyament. 

 

Transport escolar:   

▪ Departament d’Ensenyament. La gestió està a càrrec del Consell Comarcal del 

Gironès.  

▪ Gratuïtat per aquell alumnat que sigui de fora del municipi. 

 

Menjador escolar:  

▪ Departament d’Ensenyament. Gestió  per part del Centre. 

▪ Gratuïtat per aquell alumnat que sigui de fora del municipi. 

 

Manteniment i Servei de neteja i consergeria:  

▪ Ajuntament de Girona 
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT 

2.1 L’Alumnat 

 

L’alumnat està agrupat en deu aules. Aquestes es reparteixen entre les tres etapes 

educatives que imparteix la nostra escola: educació infantil, primària i secundària. 

2.1.1 Perfils 

 

Els alumnes del CEE Palau tenen en comú un trastorn motor de base neurològica. La 

magnitud de la lesió, la part afectada, la causa d’aquesta lesió... són algunes de les 

variables que determinen que si bé cap persona és igual, ho és molt menys en 

aquestes persones. Entre elles és molt més fàcil trobar una diferència que una 

semblança.  

Un dels elements objectius que marca més la diferència és la causa de la discapacitat. 

A partir d’això podríem parlar de 4 perfils diferents: 

 

● Alumnes amb paràlisi cerebral: la paràlisi cerebral és un problema 

sensoriomotriu. Aprenem gràcies a les percepcions sensorials i al moviment.  La 

paràlisi cerebral afecta a la totalitat de la persona, el moviment, el llenguatge, 

l’audició, la percepció i la socialització estan relacionats i no es poden entendre 

bé si no analitzem el conjunt. 

En la nostra intervenció no podem perdre de vista la idea de la persona com un 

tot i d’una forma molt especial en els primers anys de la vida. Hem de tenir en 

compte la influència del desenvolupament físic sobre el cognitiu i emocional; la 

importància del moviment sobre la capacitat d’aprenentatge. 

 

● Alumnes amb pluridiscapacitat:  la major part de l’alumnat pot realitzar amb 

més o menys limitacions i amb més o menys ajut un currículum adaptat; 

tanmateix hi ha una minoria d’alumnes que per la suma de les seves limitacions 

(motrius, intel·lectuals, sensorials...), passen gran part de la seva vida sense 

superar el llindar del que correspon a les competències dels 6 mesos de vida. 

En aquests casos la resposta educativa, com sempre ajustada a les necessitats 

de cadascú, serà una aposta que parteix del punt on es troba la persona, que 
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evita falses expectatives i que procura potenciar al màxim el desenvolupament. 

Es contemplaran com a objectius prioritaris:    

-Millorar la qualitat de vida, tenint cura d’aspectes vitals com la respiració, 

alimentació, el control postural . 

-Evitar deformitats que comporten deteriorament i dolor. 

-Progressar en la comunicació, encara que no sigui possible l’ús d’un llenguatge 

estructurat. 

 

● Alumnes amb malalties degeneratives: serien alumnes amb malalties 

musculars o miopaties que degraden el funcionament o l’estructura de les 

fibres musculars. 

Aquestes persones es veuen afectades per una regressió progressiva de les 

funcions motrius, intel·lectuals i/o sensorials, un procés que acaba en la pèrdua 

de la vida en la seva joventut. 

Més que en qualsevol altre cas, la resposta educativa s’ha de centrar en el 

present, aprendre a viure gaudint de l’ara i sempre que sigui possible orientar 

els aprenentatges de manera que ajudin a acceptar la pròpia realitat i la del seu 

món. 

 

● Alumnes amb traumatismes craniencefàlics: Segons NHIF (National Head Injury 

Foundation , 1989 el mal cerebral traumàtic és una afectació del cervell 

causada per una força externa que pot produir disminució o alteració de l’estat 

de consciència i que comporta una alteració de les habilitats cognitives o del 

funcionament físic. 

La complexitat de les conseqüències neuropsicològiques, reflexa factors com el 

tipus de lesió cerebral i la gravetat del traumatisme. 

La major part d’aquestes persones presentarà discapacitats durant la resta de 

la seva vida que afectaran als familiars i a l’entorn social immediat. El dany 

cerebral causa diverses alteracions físiques, cognitives i de comportament. 

La intervenció educativa anirà orientada a recuperar al màxim les funcions 

perdudes com a conseqüència del traumatisme. 
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2.1.2 Criteris d’agrupació de l’alumnat 

 

Cada alumne/a s’incorpora al centre en funció de les pròpies condicions personals, 

familiars i/o socials. Els criteris d’escolarització a vegades són subjectius i 

circumstancials. D’aquí que hi hagi alumnes amb característiques semblants integrats 

en centres ordinaris. Hi ha qui es matricula als tres anys mentre que altres ho fan quan 

haurien d’anar a l’institut a fer ESO.  

Poques vegades es matricula un grup d’alumnes amb la mateixa edat, això fa que els 

agrupaments s’hagin de revisar cada any.  

S’intenta que els alumnes canviïn el menys possible de grup però no sempre és 

possible mantenir els mateixos agrupaments perquè cada alumne/a evoluciona de 

manera diferent.  

El criteri prioritari d’agrupament és el nivell de competències assolides per 

l’alumne/a i els objectius bàsics de treball. Tenint en compte aquest criteri, es procura 

que la diferència entre els companys d’un mateix grup no sigui de més de 3 anys 

d’edat cronològica. Es té en compte la possibilitat de fer agrupaments flexibles 

d’alumnes de diferents aules per a treballar objectius concrets del currículum. 

 

2.1.3. Escolaritzacions compartides. 

 

Quan un equip d’aula es plantegi fer una compartida amb un alumne ha d’informar a 

l’Equip Directiu qui canalitzarà els tràmits a seguir.  

Sempre es tindrà en compte les necessitats de l’alumne/a. 

En les NOFC hi ha redactats els criteris i procediments que es tindran en compte per tal 

de realitzar una escolarització compartida i per assegurar un correcte seguiment de la 

mateixa i coordinació amb l’escola ordinària. 

 

 

 

2.2. Perfil del professorat. 

 

L’especificitat del nostre alumnat requereix que els professionals que  treballin a 

l’escola tinguin un perfil determinat: bones aptituds pràctiques i intuïtives. 

Coneixements tant teòrics com pràctics sobre: 
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● control postural i kinaesthetics,  per “induir la participació de l’alumnat 

utilitzant les facilitacions oportunes”. Per prevenir possibles lesions múscul-

esquelètiques dels adults al treballar i mobilitzar els alumnes. Per potenciar 

l’autonomia i la col·laboració dels alumnes 

 

▪ comunicació alternativa,  ser bons interlocutors en l’ús dels SAACs i estar 

format/da en els mateixos.  

 

● alimentació, saber com fer la Facilitació de l’alimentació de l’alumne/a amb 

disfàgia tenint en compte: el control de la postura per evitar l’extensió del cap, 

la preparació de la zona oral, la funcionalitat dels òrgans, els estris més 

adequats, la textura de l’aliment, la quantitat de menjar, el ritme, el treball d’ 

autonomia de l’alumne/a  

 

▪ ús de les TAC, conèixer programari específic, l’ús de les adaptacions que 

permetin l’accessibilitat de l’alumnat, com treballar en l'àmbit digital per 

qualsevol professional que treballi al centre.  

  

Una figura que pren especial rellevància és el/la coordinador/a  TAC ja que per la 

importància del treball dels/les alumnes té unes funcions extenses i ben definides. 

Aquestes detallaran en l’apartat de coordinacions. 

 

 

 

En general, en qualsevol professional, es valorarà positivament el fet d’haver realitzat 

algun curs teòrico-pràctic sobre els aspectes abans esmentats, a part de tenir 

l’especialització en educació especial. En tot cas, el centre ofereix acompanyament i 

formació permanent. 

 

A més a més, per actuar amb eficàcia, calen unes habilitats actitudinals: tenir un bon 

posicionament davant les persones, ser comprensius i respectuosos amb les famílies i 

acompanyar-les emocionalment, respectar els tractaments d’altres professionals 

(interns o externs). Com a membres individuals d’un equip multidisciplinari, ser 
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capaços d’arribar a un consens respectant el punt de vista de l’altre. Saber escoltar. 

 

 

2.2.1 Criteris assignació professorat (mestres, educadores, logopedes, 

fisioterapeutes). 

 

Es mantindrà el criteri de continuïtat dels professionals amb el mateix alumnat un 

mínim de dos o tres cursos. 

 

2.3  Òrgans de govern unipersonals 

 

L’Equip directiu està format pel/per la Director/a, el/la Cap d’Estudis i el/la Secretària, 

responsables de la gestió i administració del centre, de les relacions amb les diferents 

administracions, de la coordinació pedagògica,... 

 

 

2.4  Òrgans de govern col·legiats 

2.4.1 Consell Escolar 

Està format per l’equip directiu, representants de mestres, pares i mares, (AMPA), 

personal laboral docent (PAEC ), personal d’administració i serveis (PAS) i  de 

l’Ajuntament. És el màxim òrgan de gestió del centre. 

 

2.4.2 El Claustre 

Està format per tot el personal docent del centre. 

 

Al CEE Palau hi treballa un equip multidisciplinari . Els professionals que el formen fan 

un esforç continuat per donar la millor resposta  educativa a les necessitats dels  

alumnes, buscant en tot moment la formació de la persona com a tal, evitant les 

intervencions educatives i terapèutiques que contemplen exclusivament un aspecte 

parcial . Cada un d’aquests col·lectius té el seu  espai de trobada en les reunions 

d’equip d’aula  i de departament per a coordinar tot allò referent al procés 
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d’ensenyament/aprenentatge dels alumnes. 

 

L’equip està format per: 

 

● Mestres: la seva funció va més enllà de les establertes pels mestres d’infantil i 

primària. En el CEE Palau aquest professional ha d’integrar en la seva tasca tots 

aquells recursos materials i estratègics que han de permetre una participació més 

activa i eficaç de l’alumne: controlar la postura de l’alumne (de sedestació, 

bipedestació i marxa) per tal de facilitar el control d’aquells moviments voluntaris 

indispensables per actuar en l’entorn material i acadèmic; ús de l’ordinador com a 

eina de treball bàsica, ús de Sistemes Augmentatius de Comunicació per facilitar la 

interacció de l’alumne en qualsevol activitat i indret de la diada escolar..., 

● Educadores: la seva funció és donar suport a l’alumne/a, cobrint les necessitats 

bàsiques i ajudant-lo a avançar en el camí de l’autonomia. Sovint i amb molt 

coratge són un suport incondicional pel mestre tutor, a qui ajuden en l’elaboració 

de material i en la realització de documents de l’alumne.  Assumeixen 

responsabilitats organitzatives del centre. 

● Logopedes:  Les seves funcions es  limiten a 2 objectius generals, millorar la 

comunicació tenint en compte les necessitats i capacitats de cada alumne. Posar a 

l’abast el llenguatge (oral, pictogràfic, escrit) que afavoreixi el desenvolupament 

lingüístic i que a la vegada sigui més funcional per a la comunicació. 
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2.4.2.1 Organigrama de funcionament 
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2.4.2.2 -Coordinacions del claustre 

   

Coordinador/a TAC: 

-En relació al  contingut funcional: 

 

Missió 

● Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament 

i aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, 

com a part del seu projecte educatiu, el projecte de direcció i els 

estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu 

que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc 

curricular. 

● Impartir la docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de 

l’ensenyament i com a element curricular, com a competència bàsica 

que han d’assolir els alumnes. 

● Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA 

(Entorn Virtual d’Ensenyament-Aprenentatge). 

● Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC. 

● Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les 

programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu 

adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu. 

 

 Altres funcions: 

 

● Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat per a les 

dades i les infraestructures digitals del centre educatiu. 

● Impulsar l’ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar al 

professorat del centre en la utilització educativa de programari, 

equipaments informàtics i adaptacions en les diverses àrees del 

currículum. 

● Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments del 

centre en coordinació amb el servei de manteniment preventiu. 
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● Actualizar la pàgina web de l’escola, gestionar el Domini “ceepalau” tant 

a professionals com famílies.   

 

- Condicions de context específiques: 

 

● Fer els canvis oportuns durant el mes de juliol i setembre dels 

equipaments i les adaptacions que necessita cada alumne a l’aula. 

● Formar al professorat del funcionament dels ajuts tècnics que faciliten 

l'accés a l'ordinador  (Joystick, teclats i ratolins virtuals, commutadors, 

protectors, joguines adaptades, tauletes...). 

● Renovar la pàgina  web de l’escola a través del Nodes. 

● Formar als professionals perquè tinguin accés als documents de centre 

(drive). 

● Formar als professionals perquè puguin penjar notícies a la web. 

● Formar als professsionals perquè facin selecció i organització de les  

fotos que poden veure les famílies a través de la web, tenint molt en 

compte les autoritzacions dels drets d’imatges dels alumnes. 

● Adequar el material informàtic: 

● Organització i  instal·lació de programari. 

● Ajudar i/o formar al personal en l’elaboració de les diferents 

aplicacions. 

 

 

- Competència tècnica 

● Tenir coneixement de les novetats que surten al mercat en quan a 

adaptacions,  programari específic del nostre centre: Projecte Fressa 

(Jordi Lagares): Plaphoons, Kanghooru, Lectura textos, Xerraire... The 

Grid, TempusUtac. 

● Coneixement en tecnologies de suport: dispositiu de control amb la 

mirada, joysticks, commutadors,... 

● Tenir expertesa en la valoració d’alumnes: 

● Valorar de forma anual l’alumnat nou, així com altres alumnes a 

demanda del professorat.  

● Un cop valorat l’alumne es traspassarà la informació al tutor i si cal es 
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concretarà una reunió.  

● La coordinadora d’informàtica també traspassarà la informació a la fitxa 

de l’alumne per tal que estigui actualitzada. 

● Al llarg del curs ajudarà als tutors a omplir els PI's de cada alumne/a. 

 

 

 

Coordinador/a   dels departaments (mestres, logopedes, educadores). 

 

Són funcions dels coordinadors: 

a) Convocar les reunions dels membres del departament amb una ordre del dia, 

presidir-les, fer el resum dels acords, donar-lo a conèixer a la cap d’estudis i fer-

ne el seguiment.  

b) Vetllar per la coherència i continuïtat de les accions educatives sota la 

dependència de la cap d’estudis o del director participant en la comissió de 

seguiment. 

c) Mantenir actualitzat l’ inventari del material, fer-se càrrec de les comandes. 

d) Fer les diligències necessàries per gestionar les activitats que s’organitzin a 

nivell de departament. 

 

*Els mestres de les tres etapes educatives (infantil, primària i secundària) hauran de 

reunir-se periòdicament, una vegada al mes mínim, per tal de consensuar activitats de 

caire pedagògic o de caire més lúdic, que facilitin la relació entre l’alumnat. La cap 

d’estudis podrà assistir a aquestes reunions. 

 

El calendari de reunions es pactarà a l’ inici del curs entre les persones que hi 

assistiran. Les reunions podran ser mensuals o quinzenals 

Es realitzaran en horari de permanència al centre. 

 

 

 

Coordinador/a LIC: 

Són funcions del coordinador lingüístic: 
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a) Coordinar la revisió del Projecte lingüístic del centre.  

b) Vetllar pel seu compliment i, quan s’escaigui, proposar una nova revisió. 

c) Coordinar l’elaboració del Pla de convivència 

d)Dinamització d’activitats de cohesió social entre l’alumnat. 

 

 

Coordinador Riscos Laborals: 

 

 Les funcions del coordinador/a de riscos laborals: 

 

a) Coordinat amb la Secció del Servei de Prevenció corresponent ha de vetllar per les 

actuacions preventives del centre: 

     -    pla d’emergència del centre  

- avaluacions de riscos del centre 

- seguiment del pla de prevenció del centre 

- informació als i a les treballadores 

 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència i també 

en la implantació i la realització dels simulacres. 
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2.4.2.3-Comissions de treball 

Treballem en les següents comissions: 

·   COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

La comissió de seguiment estarà formada per 5 coordinadors (mestre/a, educadora, 

logopeda i fisioterapeuta) i dos membres de l’equip directiu amb l’objectiu de fer un 

seguiment de les prioritats educatives dels alumnes, dels objectius del PI, entre 

d’altres. Garantir un bon traspàs d’informació quan es canvia d’equip d’aula i fer un 

seguiment del personal nou. 

·   COMISSIÓ D’ESTIMULACIÓ SENSORIAL 

La comissió d’estimulació sensorial estarà formada per tres educadores, una 

fisioterapeuta i dues mestres. L’objecte de treball serà elaborar el projecte curricular  

d’estimulació sensorial i oferir material i recursos a les classes que tenen alumnes amb  

prioritat educativa la percepció sensorial. 

·   COMISSIÓ DE TRANSICIÓ DE LA VIDA ADULTA. 

La comissió estarà formada per dos mestres, una educadora i el treballador social. 

L’objectiu d’aquesta comissió serà elaborar un projecte de transició de la vida adulta, 

conèixer diferents centres ocupacionals, residències, etc. i oferir material i recursos a 

les classes que tenen alumnes  com a prioritat educativa la transició a la vida adulta. 

·   COMISSIÓ DE LES ÀREES INSTRUMENTALS. 

La comissió estarà formada per quatre mestres i una educadora. La finalitat d’aquesta 

comissió serà elaborar un projecte curricular de matemàtiques i de lecto-escriptura i 

oferir material i recursos a les classes que tenen alumnes  com a prioritat educativa les 

matemàtiques i la lectura i escriptura. 

Les comissions es reuniran un cop a la setmana de 8’30-9’30h. 
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2.5 AMPA (Associació de pares i mares d’alumnes) 

 

Està formada per pares i mares dels alumnes. Col·labora amb el professorat en 

l’organització d’algunes activitats: sortides, activitats extraescolars, activitats per a 

pares i mares ( col·labora en l’escola de pares ) i participa en el Consell Escolar. 

Es reuneix periòdicament amb l’ Equip Directiu mantenint una reunió mínima cada 

trimestre.  

 

2.6 Altres serveis 

 

Transport escolar: 

▪ Com que els alumnes venen de diferents comarques gironines hi ha 

organitzades 12 rutes de transport escolar. Té caràcter gratuït. 

 

2.7 Serveis exteriors 

 

Els alumnes del CEE Palau, a part del trastorn neuromotor de base, poden o no tenir 

associats altres dèficits de tipus cognitiu, sensorial o de conducta, per això les 

respostes educatives seran moltes i diverses. Les necessitats d’un alumne/a ens 

deriven moltes vegades a buscar recursos humans en professionals externs del centre, 

bé siguin dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament o de l’àmbit de salut. 

D’aquí que contemplem en el nostre pla d’actuació educatiu: 

● La persona que pertany a l’ EAP del centre. 

● Fisioterapeutes dels Serveis Educatius 

● Infermera del Departament de Salut i del Departament d’Ensenyament. 

● El CREDV per a dèficits visuals. 

● CSMIJ, audioprotesista del CEE La Maçana/ CREDAG 

 

I a altres professionals que intervenen d’una manera o d’una altra amb els alumnes i 

que són de gran ajuda per a avançar en el procés  desenvolupament: 

 

● El personal sanitari que atén a cada alumne en particular (traumatòleg, 
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neuròleg, otorrino...). 

 

 

 

 

 

3. OBJECTIUS GENERALS: 

 

3.1-Per a la millora de resultats educatius.     

 

3.1.1 Aplicació del PLEC. 

 

Consideracions prèvies pel que fa al treball de l’aprenentatge de la lectura i escriptura. 

Caldrà seleccionar l’alumnat susceptible de seguir l’aprenentatge sistemàtic de la 

lectura. 

 

 

Objectius:  

 

- Treballar de manera sistemàtica la consciència fonològica i la relació fonema - 

grafema per avançar en el procés individual d’aprenentatge de la lectura. 

 

-Millorar el nivell lector de cada alumne/a a partir de diverses propostes de lectures, 

en diferents tipologies textuals, en diferents formats i en diferents suports. 

 

- Exercitar la comprensió lectora tenint en compte: 

 

-Fomentar el coneixement d’un vocabulari lector i d’unes estructures lingüístiques com 

a base per garantir una bona comprensió lectora. 

  

-Acostar l’alumnat a diferents tipologies de textos i a la seva finalitat. 

 

-Ensenyar diferents estratègies que facilitin la comprensió dels textos: lectura 

d’imatges, el títol, anticipar vocabulari concret. 
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-Desenvolupar la iniciativa de l’alumnat per a expressar la seva opinió i tenir un sentit 

crític. 

 

-Despertar l’ interès per la lectura individual o compartida. 

 

 

3.1.2-Millora de les habilitats comunicatives de l’alumnat  usuari de SAAC i dels seus 

interlocutors. 

 

- Fer competent l’alumnat usuari de SAAC amb la finalitat que pugui: 

 

- Comunicar utilitzant el llenguatge verbal i no verbal: el gest, la mirada, expressions 

facials, SAAC (pictogrames, paraula escrita, ajuts tècnics a la comunicació...) 

 

- Diferenciar la funcionalitat dels diferents pictogrames (del quadern de comunicació) i  

emprar-los correctament, tant si es tracta de pictogrames contingut com si són 

pictogrames d’ús. 

 

-Generalitzar l’ús del SAAC en diferents entorns i amb diferents     interlocutors. 

 

- Adequar el format i el contingut del sistema de comunicació a cada alumne/a. 

 

- Ensenyar i potenciar estratègies d’ús: 

Pictogrames que indiquen les diferents intencionalitats comunicatives: Pregunta, 

Demanda, Explicació, Conversa. 

Categories: Codi de colors  a cada full. 

Gira pàgina o fletxa segons si és usuari de Programa Plaphoons o no. 

Canvi de conversa. 

No tinc el símbol. 

 

- Fer formació amb les famílies amb fills usuaris de SAAC. Aquesta es pactarà amb cada 

família. 
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L’habilitat de l’ interlocutor és bàsica, haurà de conèixer el contingut del quadern, les 

estratègies d’ús i els aspectes formals de la seva organització. 

 

-Mantenir l’ús dels SAAC a l’escola com a eina no tan sols de comunicació sinó també 

d’aprenentatge. 

 

-Adaptar el material per tal que l’alumnat usuari de SAAC pugui participar en les 

diferents Àrees Curriculars:   

Quaderns de comunicació  

Plafons temàtics 

Poesies – Endevinalles – Dites- Cançons –Jocs 

Comunicadors electrònics 

Programari informàtics amb les adaptacions adequades en cada cas. 

 

- Posar a l’abast de l’alumne els pictogrames més rellevants del contingut de les 

diferents matèries que li permetin una participació activa i equitativa en relació a la 

dels companys orals. 

 

- Fer formació d’interlocutors: alumnat oral, estudiants en pràctiques, professionals 

d’altres centres. 

 

3.1.3. Concepte de basale stimulation i kinaesthetics 

 

Des de la perspectiva de l’ Estimulació Basal:  

- Saber ajustar-nos a les necessitats del nostre alumnat, donar-los temps. 

-Augmentar la nostra capacitat d’observació.  

- Sensibilitzar el nostre apropament. 

- Estructurar el dia a dia per atendre les seves necessitats. 

 

3.1.4 Desenvolupament del nivell d’autonomia dels alumnes 

- Consensuar les actuacions més idònies per part dels diferents professionals per tal de 

fomentar l’autonomia de l’alumnat. 
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-Habilitar els espais i el material específic del centre des d’una perspectiva 

interdisciplinar. 

-Recollir els objectius prioritaris per a cada alumne en el seu PI 

-Tenir en compte el desenvolupament emocional de l’alumnat.  

 

3.1.5 Aprenentatge i consolidació TIC 

 

-Ensenyar el funcionament dels diferents ajuts tècnics que faciliten l’accés a 

l’ordinador (multimouse, joystick, Tobii, teclats i ratolins virtuals, commutadors, 

protectors de teclat, ampliacions de tecles)...  

- Executar els programes indicats per a cada alumne/a. 

- Plantejar cerques a Internet senzilles i pautades. 

 

 

Les activitats curriculars han de garantir que a l’acabament de l’ensenyament 

obligatori l’alumnat hagi assolit certes competències. 

Centrar- se en les competències afavoreix que l’alumnat integri els seus 

aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de 

manera efectiva en diferents situacions i contextos. 

La nostra concreció curricular contempla unes prioritats educatives que corresponen 

a tres grans aspectes del desenvolupament general de la persona: el 

desenvolupament emocional i relacional, el desenvolupament personal i social i el 

desenvolupament cognitiu. 

 

3.1.6. Protocol d’Alimentació (segons PGA) 

La importància de l’alimentació correcta pel que representa respecte al 

desenvolupament físic, emocional, social i dentari del nen, així com per la locució 

posterior fan necessària una formació específica en aquest àmbit. Sempre s’ha valorat 

que hauria de ser un servei inclòs dins l’horari lectiu pel treball específic que comporta 

diàriament. L’activitat de menjador té una programació específica a l’escola que es 

revisa periòdicament en reunions de coordinació i es valora a final de curs. 
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3.2 Objectius generals dels professionals 

 

Els professionals del centre per actuar amb eficàcia hem de comptar amb una sèrie 

d’habilitats bàsiques: 

 

SABER SER i ESTAR: 

▪ Tenir un bon posicionament davant les persones. 

▪ Respectar les famílies i acompanyar-les emocionalment. 

▪ Respectar els tractaments d’altres professionals (interns o externs). 

▪ Respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

▪ Saber-nos posar en el lloc de l’altre, tenir empatia. 

▪ Com a membres individuals d’un equip multidisciplinari, ser capaços d’arribar a 

un consens respectant el punt de vista de l’altre. 

▪ Ser capaços d’ autoavaluar-nos per fer canvis a partir d’un mateix. 

 

SABER CONÈIXER: 

▪ Tenir coneixements tant teòrics com pràctics: haurem de saber de control 

postural, de comunicació alternativa, d’informàtica... 

 

SABER FER: 

▪ Tenir bones aptituds pràctiques i intuïtives. 

▪ Saber escoltar. 

▪ Saber aprofitar les aptituds i habilitats dels companys. 

▪ Aprendre a treballar des d’un punt de vista multidisciplinari. 

▪ Ser capaços de buscar alternatives a les metodologies didàctiques 

convencionals. 

▪ Saber aprofitar les situacions del dia a dia per donar importància a la  

funcionalitat i a la significació. 

▪ Saber identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic 

per a l’alumnat. 
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3.3 Objectius generals per les famílies 

Les famílies dels nostres alumnes provenen de diferents entorns culturals, socials i 

econòmics. 

Tenen en comú les inquietuds derivades del que comporta tenir un fill amb 

discapacitat . 

Tots ells han hagut de fer front en algun moment de la seva vida a: 

▪ Sentiments de culpabilitat pel fet de tenir un fill amb una discapacitat. 

▪ L’angoixa creada per la incertesa del futur. 

▪ L’ansietat generada per una constant presa de decisions, per haver de seguir 

un camí sense precedents, amb el risc que comporta prendre certes opcions. 

▪ El desgast provocat per la lluita contra la discapacitat, en la recerca de “la 

normalitat” per aquell fill que tant s’estima. 

▪ Al feixuc camí de l’acceptació. És un procés de creixement que comença amb 

la negació de la situació,  segueix amb una rebel·lió contra tot per, a la fi, 

acabar acceptant la realitat.  

L’escola com entitat social té el compromís d’apropar els pares i facilitar l’ intercanvi 

d’experiències; una posta en comú indispensable per poder-se projectar en l’altre, per 

sentir-se recolzat per sentiments propers. 

En el decurs de la història del centre s’han detectat una sèrie de comportaments i 

disfuncions que ens han conduït a plantejar un conjunt d’objectius derivats de les 

necessitats detectades: 

▪ Valorar el fill tal i com és i ajudar-lo a créixer en TOTS els àmbits, sense 

perdre de vista que abans que tot és un/a NEN/A. 

▪ Aprendre a veure la PERSONA amb una discapacitat i no la DISCAPACITAT 

de la persona. 

▪ Aprendre a valorar per igual els aspectes emocionals, cognitius, motrius i 

sensorials. 

▪ Poder oblidar aquell fill “figurat” que havíem creat amb les nostres 

expectatives i acceptar el fill “diferent”, ni millor ni pitjor. 

▪ Trobar l’acompanyament en les altres famílies i en els professionals del 

centre. 

▪ Acceptar l’escola especial com l’opció educativa que ha de facilitar en 

aquest fill el millor creixement personal en tots els àmbits. 
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▪ En la presa de decisions, tasca que correspon totalment als pares, estar en 

disposició d’escoltar l’opinió dels professionals del centre i contrastar-la 

amb professionals d’altres serveis. D’uns aprofitar el saber històric de 

l’experiència i la convivència del dia a dia, d’altres el saber tècnic. 

▪ Trobar l’apropament entre el que com a professionals s’ha de dir i el que els 

pares estan preparats per sentir; entre el que els professionals fan i el que 

els pares pensen que haurien de fer. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Donada l’especificitat de la nostra escola, tant pel que fa als alumnes com als diferents 

professionals, es fa necessari consensuar una línia metodològica que garanteixi el 

desenvolupament de l’ alumnat, així com el compromís d’aplicar-la en el dia a dia.  

 

Sense acollir-nos a un mètode concret, es pot dir que ens beneficiem del 

coneixement de diferents tècniques. 

 

Aprendre per al desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques segons 

marca el Currículum de la LOE comporta treballar tenint en compte un enfocament: 

 

- CONSTRUCTIVISTA de l’aprenentatge segons el qual aprendre consisteix a integrar i 

relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el 

coneixement sigui significatiu i aplicable. No es tracta d’emmagatzemar informació  

sinó que l’alumne aprengui a cercar-la i a interpretar-la per tal de construir 

interpretacions pròpies. 

 

- FUNCIONAL. Per assegurar la funcionalitat dels aprenentatges s’ha de donar 

rellevància a la seva contextualització. 

Els continguts que es treballin a l’aula han d’estar relacionats amb fets reals o amb 

problemes quotidians. 

Cal treballar a partir de notícies d’actualitat. 

Donar importància a aspectes procedimentals basats en l’experimentació, el treball de 

camp. 
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- Fomentant l’ AUTONOMIA de l’ alumne/a, tenint en compte les seves possibilitats i 

facilitant les adaptacions necessàries.  

L’alumne/a com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.   

 

- El treball per PROJECTES interdisciplinaris. 

Partint d’un tema o centre d’interès negociat amb l’alumnat. 

Fent protagonista els alumnes en la construcció del propi coneixement. 

Donant rellevància al treball cooperatiu. 

Incentivant processos de cerca. 

Transferint estratègies per aprendre. 

Activant la comunicació, el diàleg en petit i en gran grup per construir coneixement de 

forma compartida. 

Promovent el treball per agrupaments flexibles de l’alumnat. 

L’eficàcia en la consecució de les competències bàsiques depèn d’una bona 

coordinació de les activitats escolars de totes les àrees curriculars. 

 

 

Amb alumnes greument discapacitats es tindrà en compte el treball des de la 

perspectiva de l’Estimulació basal. 

Partint del pensament que: “L’educació i el desenvolupament són possibles per greu 

que sigui la situació vital de la persona.” 

L’estimulació basal contempla un enfocament que incideixen en tots els àmbits de 

percepció i que afavoreixen un desenvolupament global de la persona amb una greu 

discapacitat. No es tracta d’un mètode de treball aplicable en un moment donat, sinó 

que l’estimulació basal, inclou tots els moments del dia (activitats d’higiene: canvi de 

bolquers... el vestir, l’alimentació, els canvis de postura) i totes les àrees 

d’aprenentatge.  

Les propostes d’estimulació s’orienten cap a tres grans nivells de percepció: somàtic, 

vestibular i vibratori. Com a conseqüència de treballar aquests tres nivells, incidirem 

també en els altres nivells de percepció: visual, tàctil, auditiu i olfactiu. 

 

Amb QUINES EINES:  detallades en la Concreció Curricular de l’escola. 
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● Protocol Control d’esfínters. 

 

● Material per a treballar la lectura de  manera sistemàtica. 

El mètode de lectura emprat és:  Glifing 

Altres recursos són el taller de contes o de biblioteca i la lectura col·lectiva per a 

garantir un vocabulari lector. 

Per assolir l’ aprenentatge de la lectura caldrà doncs: 

Que l’alumnat tingui consciència fonològica, consciència gramatical (frase, tipus de 

frases, nexes: conjuncions, preposicions; el nom, complements, el gènere, el nombre, 

l’adjectiu, determinants: articles i quantificadors; el verb, el subjecte i el predicat). I una 

bona base semàntica o de coneixement de vocabulari.  

 

 

● El llenguatge matemàtic a partir de situacions vivenciades, significatives. 

 

Partim de la proposta piramidal  del Sr. Àngel Alsina tenint en compte el que proposa 
la base de la piràmide.  

 
       

     
 Recursos tecnològics 

 
      Recursos populars : cançons, contes... 

 
 Recursos lúdics: jocs de taula, monedes... 

 
     Materials manipulables. 

 
  Situacions de la vida quotidiana. 

 
S’ha d’aprendre a mirar el nostre entorn amb una mirada matemàtica, 

“matematitzar el context”. 
 

Ensenyar matemàtiques s’ha d’entendre com una activitat social, un treball 
cooperatiu, on l’alumnat pugui opinar. Però sempre emprant el llenguatge matemàtic. 
 
Els diferents blocs de contingut matemàtic (numeració,càlcul, geometria, mesura...) no 

mailto:ceepalau@xtec.cat
mailto:ceepalau@xtec.cat


 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

        CEE Palau 

Pujada creu de Palau, 43 

17003 Girona 

Tel. 972 213939 
ceepalau@xtec.cat 

 

 

 

poden ser tractats per separat. 
 

 

 

5. RECURSOS MATERIALS 

 

La tipologia de l‘alumnat predetermina les característiques del centre escolar com a tal 

i del material que utilitzen els seus alumnes. 

 

L’objectiu de disposar de material divers i específic és únic i molt important: facilitar 

l’accés a l’entorn immediat i potenciar l’autonomia de tots i cadascun dels alumnes. 

 

El CEE Palau és un edifici de planta baixa amb dos nivells, al superior s’hi accedeix per 

rampes.  

 

En els diferents espais hi podem trobar recursos facilitadors per l’alumne o per 

l’educador que en té cura: 

- A les aules : adequació del mobiliari (taules, pissarra, ordinadors, camilla si 

s’escau...) a les necessitats de cada alumne. Accés i programari específic, quan 

s’escau, per a l’ordinador. 

-A l’aula polivalent (biblioteca i sala d’audiovisuals domotitzada): Qualsevol 

alumne del centre pot controlar l’entorn des de l’ordinador amb l’adaptació 

que necessita: pantalla tàctil, commutador, joystick, ratolí... 

Estan domotitzades les funcions de: obrir-tancar la llum, obrir-tancar persianes 

i cortines de la sala, desplegar-plegar la pantalla del projector, posar en marxa 

o tancar el projector, la televisió, el TDT i el DVD. 

“Cap un món on les màquines s’adaptin a les persones i no que les persones 

s’adaptin a les màquines” 

- Al menjador: adequació del mobiliari i en algun cas dels estris de taula. 

- En el bany: barres de subjecció i grues, wàters adaptats, reductors, alces... 

- En el pati: rampes d’accés en els diferents nivells, gronxadors en els quals el 

nen es pot gronxar amb la pròpia cadira; sorrera de fàcil accés a través d’una 

rampa; sorreres alçades adaptades a les cadires de rodes. 

- Elements que faciliten la comunicació: des d’una joguina adaptada a quaderns 
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amb pictogrames o comunicadors electrònics. 

- Tot el material específic de fisioteràpia: com a destacable el tanc de Houbart, 

etc  

 

Els professionals del centre vetllen constantment per estar al dia de les novetats del 

mercat i per adquirir-ne les que ajuden a  l’alumne. 

 

 

6. BIBLIOTECA 

Missió de la biblioteca 

La nostra biblioteca ha de ser un mitjà, un espai per a la docència, per a l' intercanvi, 

per al gaudi, per a l' aprenentatge. Un lloc on tenir en compte, i on hi tingui cabuda, 

tota la comunitat educativa. 

Un lloc on oferir als nostres alumnes els recursos materials, humans, les activitats 

específiques que necessitin per créixer de manera "harmònica i global" segons les 

seves possibilitats. 

La biblioteca ha de ser un espai obert (respectant l’horari) on interessa que hi passi 

gent, que s’hi facin coses. 

La difusió de les activitats a realitzar és fonamental per a animar al seu ús. 

Es recorda la consulta del blog de la biblioteca a la nostra pàgina web, on es recull 

informació bàsica per a tothom (pares/mares, alumnes, professionals) referent a 

l’horari, les normes, la distribució del material. També altres informacions variables 

sobre nou fons adquirit, bústia (correu) de suggeriments, proposta de llibres per 

adquirir, notícies, calendari d’activitats. També s’hi adjunten pàgines webs o espais 

de consulta per a cercar informació. 

A la nostra biblioteca, TIC i material escrit es complementen perquè és també sala 

d’audiovisuals, sala domotitzada.  

La biblioteca ha de ser un espai agradable, acollidor, ordenat on sentir-se bé i on 

resulti fàcil trobar la informació que es busca.  

És missió important dels responsables de la biblioteca fer una bona esporga, una bona 
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catalogació, guies de lectura, recomanacions, així com una retolació clara i 

entenedora. Mantenir contactes amb els membres del claustre per a recollir 

necessitats i poder anticipar i facilitar materials i recursos per a la cerca d’informació. 

És fonamental la formació de tots els usuaris.  

 

 

7. INDICADORS DE PROGRÉS. 

 

Annex  PGA 

 

8. ACOLLIMENT DELS ALUMNES NOUS I DE LLURS FAMÍLIES. 

 

Annex Pla d’Acollida 
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