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Som la barreja de molts ingredients, 
com la recepta d'un mestre cuiner. 

Tots amb el nostre toc original: 
granets de sucre i granets de sal. 

 
No vulguis mai semblar el que no ets, 
creient que així agradaràs molt més. 
Només et cal saber que ets especial, 

ets únic i com tu no hi ha cap. 
 

Mira dintre teu, 
a veure que hi veus: 

 
Tots som súpers. 
Tots som grans. 

Siguem petits o gegants. 
Tots som tan originals, 

no trobareu pas dos d'iguals. 
(Tots som súpers, Club Super 3) 
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INTRODUCCIÓ 

En aquest document es recullen les diferents actuacions que es duen a terme per              

atendre la diversitat del nostre centre. Queden recollides tant aquelles atencions           

generals i aplicables a tot el grup d’alumnat com aquelles que són més específiques              

pensades per a alumnes amb NESE.  

 

Actualment al nostre centre la diversitat més significativa està dividida en: 

➢ Índex d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials (motrius, físiques,        

psíquiques i sensorials, autistes i trastorn de conducta) 

➢ Índex d’alumnes amb Necessitats Educatives de Suport Específics        

(Transtorns Greu de l’Aprenentatge: dislèxies, discalculies, TEL i TDAH) 

➢ Índex d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (amb situació        

socioeconòmica desfavorida) 

➢ Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 anys) 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat és l’encarregada de concretar el contingut            

d’aquest Pla d’Atenció de la Diversitat valorant les necessitats del centre i            

organitzant els recursos per afavorir les situacions d’ensenyament-aprenentatge de         

tots els alumnes.  
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COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Què és? 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat és un òrgan format per diferents professionals             

amb l’objectiu de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin             

a terme per atendre la diversitat de Necessitats Educatives dels alumnes. 

Qui la forma? 

La CAD de la nostra escola està formada per: 

★ Cap d’estudis 

★ Mestres d’EE 

★ Coordinador/a LIC 

★ Coordinadors/es de cicle 

★ Professional de l’EAP 

En cas de necessitat es convocarà a la reunió als professionals corresponents            

(tutors, mestres especialistes, logopedes, vetlladors, professionals externs,...) 

Quines són les seves funcions? 

➢ Concretar els criteris i prioritzar l’atenció a la diversitat dels alumnes. 

➢ Organitzar, ajustar i fer el seguiment de les mesures adoptades segons els            

recursos dels què disposa l’escola. 

➢ Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb NE especials i/o           

específiques. 

➢ Rebre les propostes de Plans Individualitzats. 

➢ Informar i assessorar al Claustre sobre l’atenció a la diversitat.  
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Quan es reuneix? 

La periodicitat de les reunions de la CAD queda recollida a la Programació General              

del Centre, amb un mínim de 5 sessions: una sessió per iniciar el curs i una altra per                  

tancar-lo; a més d’una sessió de seguiment a cada trimestre. 

Aquestes reunions es realitzen en horari d’exclusiva, segons disponibilitat del          

psicopedagog de l’EAP. 

Avaluació del funcionament de la CAD 

Dins la Memòria s’avaluarà l’actuació i funcionament de la CAD: nombre de reunions             

realitzades, priorització de les demandes proposades, quantitat de demandes         

ateses, aprovació i seguiment dels PI, aprovació dels horaris de suport i atenció a la               

diversitat del centre i propostes de millora de cara al curs següent.  
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CRITERIS ORGANITZATIUS PER LA DISTRIBUCIÓ     

DELS RECURSOS HUMANS 

La nostra escola disposa, per atendre als alumnes amb NEE de: 

 
➔ Tècnica d’Educació Infantil 

➔ Mestra de suport a Educació Infantil 

➔ 2 mestres d’EE 

➔ Vetlladora (10 hores setmanals) 

➔ Psicopedagog de l’EAP 

➔ Logopeda del CREDA 

➔ Mestra itinerant del CREV 

➔ Coordinacions amb CDIAP 

➔ Coordinacions amb EBASS i EASE 

 

Per tal d’establir els criteris per la distribució dels recursos humans, tindrem en             

compte les necessitats de l’alumnat, la disponibilitat horària del professorat i/o           

vetlladora i la priorització de mesures de suport com: TEI a P3, desdoblament de              

grups a Infantil i Primària, Racons de joc i de treball, Grups Flexibles de              

matemàtiques a CM i CS i dos mestres a l’aula. 

 

La CAD és l’encarregada d’aprovar, a principi de curs, les propostes de suport del              

curs escolar corresponent: 

❖ Presentació de l’horari de la TEI i de mestra de reforç a Educació Infantil. 

❖ Presentació de les d’hores d’atenció als alumnes amb NEE per part de les             

mestres d’EE, així com si el suport es realitzarà a l’Aula Ordinària o a l’Aula               

d’Educació Especial.  

❖ Proposta amb l’organització dels Suports Escolars Personalitzats (externs i         

interns) segons la disponibilitat d’hores dels mestres, elaborada per l’Equip          

Directiu.  
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En cas necessari les modificacions posteriors també hauran de ser aprovades per            

aquesta comissió. 

 

Els criteris en els que es basa l’organització dels diferents suports són: 

 

❏ La modalitat de suport es basa en la presència de dues persones a l’aula o               

en el desdoblament del grup. 

❏ Es prioritzen les sessions de suport a P5 i 1r per l’aprenentatge de la              

lectoescriptura. 

❏ Es reserven les hores preceptives pel Suport Escolar Personalitzat Extern. 

❏ Es reserven 4 hores de català a cada grup d’alumnes per realitzar els             

desdoblaments amb EF. 

❏ Es reserven 4 hores de matemàtiques (a partir de tercer) per desenvolupar            

els GF de Matemàtiques on es distribueixen els alumnes en tres grups de             

nivell. 

❏ Les hores de suport es distribueixen segons les necessitats de l’alumnat de            

cada grup. 

 

Les hores d’atenció de la vetlladora es distribueixen entre els alumnes a proposta de              

l’ED, un cop escoltats els tutors, i queda aprovada per la CAD. Les sessions de la                

vetlladora poden variar durant el curs segons les necessitats dels alumnes atesos.            

En cas necessari, es completa l’atenció a aquests infants amb hores de les mestres              

d’EE i/o d’altres mestres de l’escola. 

Funcions de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) 

➢ Seguiment dels alumnes amb dictamen: observacions a l’aula, entrevista amb          

els alumnes, entrevista amb les famílies, coordinació amb els tutors i mestres            

d’EE i coordinació amb altres serveis externs públics i/o privats. 

➢ Avaluació psicopedagògica d’alumnes que mostren NEE: observacions a        

l’aula, entrevista amb els alumnes, entrevista amb les famílies, coordinació          
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amb els tutors i mestres d’EE i coordinació amb altres serveis externs públics             

i/o privats. 

➢ Elaboració de dictàmens. 

➢ Col·laboració i assessorament en l’elaboració dels Plans Individualitzats. 

➢ Participació en les coordinacions de traspàs primària-secundària de la zona. 

➢ Assessorar els docents en la planificació i aplicació de mesures d’atenció a la             

diversitat. 
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CRITERIS METODOLÒGICS PER ATENDRE LA     

DIVERSITAT DE L’ALUMNAT A L’AULA ORDINÀRIA 

Per tal d’educar en la diversitat, les nostres programacions d’aula són obertes i             

flexibles, responent a les següents estratègies: 

 
❖ Priorització de continguts competencials des d’un enfocament globalitzador        

de la realitat, que s’adapti als interrogants, interessos i problemes del nostre            

alumnat. 

❖ Organització de les activitats d’ensenyament-aprenentatge en diferents graus        

de complexitat per tal d’adaptar-se als diferents ritmes de treball. 

❖ Creació de situacions d’aprenentatge on l’alumne sigui el protagonista         

d’aquest, tot promovent contextos inclusius. 

❖ Diversificació de recursos i mitjans de comunicació: oral, escrit, audiovisuals,          

informàtics,... 

❖ Flexibilització de l’espai de l’aula adaptant-lo a les necessitats i maneres           

d’aprendre: treball individual, en petit grup, grups cooperatius, docència entre          

iguals,... 

❖ Aprenentatge de tècniques d’estudi i ús de l’agenda per facilitar la planificació            

del treball. 

❖ Promoció de la metacognició. L’alumne ha de conèixer els criteris d’avaluació           

i ser conscient del seu propi procés d’aprenentatge per saber què ha après. 

❖ Diversificació d’instruments i procediments d’avaluació: rúbriques      

autoavaluació i coavaluació, graelles d’observació, proves competencials       

orals i escrites, etc. 
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ATENCIÓ DELS ALUMNES AMB NECESSITATS     

ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

D’acord amb el que estableix la LLei d’Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de              

juliol, s’entén per alumnes amb necessitats educatives específiques:  

➔ Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats           

per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten         

trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties            

degeneratives greus. 

➔ Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la         

incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions         

socioeconòmiques especialment desfavorides. 

➔ Els alumnes amb altes capacitats. 

 

Aquest alumnat requereix una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè pugui           

assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en            

qualsevol cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat. 

Funcions del mestre/a d’EE 

 A nivell de centre: 

➢ Elaborar i coordinar els horaris de l’alumnat amb NEE i dificultats           

d’aprenentatge o llenguatge. 

➢ Coordinar-se amb l’EAP, una vegada a la setmana, per dur a terme el             

seguiment i pla de treball dels alumnes amb NEE. 

➢ Participar a la CAD. 

➢ Participar a les sessions d’avaluació i recollir tota la informació rellevant           

envers l’EE. 

➢ Coordinar-se amb serveis externs per fer el seguiment dels alumnes atesos           

(CDIAP, psicòlegs externs, CREDA, CREV,...) 
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A nivell d’aula: 

➢ Col·laborar amb els tutors/es per tal de millorar i diversificar els processos            

d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació de l’alumnat. 

➢ Col·laborar en el procés de presa de decisions i en l’elaboració i seguiment             

dels PI juntament amb el tutor/a i els professionals implicats. 

➢ Col·laborar amb el professorat en la delimitació de les NE de l’alumnat i en la               

concreció de pautes d’intervenció, metodologia i avaluació a seguir, amb els           

alumnes amb NEE. 

➢ Assessorar, conjuntament amb l’EAP, al professorat sobre la diversitat i el           

conjunt d’estratègies, tècniques i recursos per atendre la diversitat. 

 

A nivell d’alumnes: 

➢ Identificar i valorar les NEE de l’alumnat, juntament amb l’EAP i el tutor/a. 

➢ Intervenir directament amb els alumnes que ho necessitin, en forma de reforç            

pedagògic, a l’aula ordinària o a l’aula d’educació especial, en grups reduïts o             

individualment. 

➢ Observar el progrés de l’alumne i realitzar una avaluació contínua en           

col·laboració amb el tutor/a. 

➢ Col·laborar i coordinar les tasques amb altres professionals que intervenen a           

l’escola:  

- EAP 

- CREDA 

- CDIAP 

- CREV 

- Altres professionals externs 

➢ Col·laborar en l’assessorament i coordinació amb les famílies de l’alumnat          

amb NEE, juntament amb el tutor/a, per informar-les dels progressos i seguir            

la línia d’actuació de l’escola. 
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Criteris per a l’atenció dels alumnes per les mestres d’educació especial 

En les coordinacions entre les mestres d’EE i els tutors/es, es valora l’atenció que              

rebran els alumnes amb NESE, seguint l’ordre prioritat: 

 

★ Alumnes amb NEE amb dictamen. 

★ Alumnes amb NEE sense dictamen, però amb diagnòstic o informe          

psicopedagògic (TDA, TDAH, dislèxia, TEL…) 

★ Alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge amb necessitat de PI. 

★ Alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge. 

★ Alumnes amb condicions personals que necessiten una atenció més         

individualitzada. 

★ Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals. 

 

Davant de cada cas, es valorarà la prioritat d’atenció segons les característiques de             

cada alumne i/o la situació en la que es trobi. 

Procediment per a la detecció de les necessitats educatives de cada           

alumne/a 

❏ Entrevista amb la família quan es matriculi l’alumne al centre o en el moment              

en el què es detectin les dificultats. 

❏ Observació sistemàtica del tutor/a i dels mestres especialistes i/o de suport i            

valoració conjunta del cas. 

❏ Coordinació del tutor/a amb la mestra d’EE per emplenar el full de demanda             

d’intervenció de l’EAP. 

❏ Un cop recollida la demanda, la MEE conjuntament amb el psicopedagog de            

l’EAP, valoren l’actuació que es durà a terme: 

 

a) Entrevista amb la família. 

b) Observació de l’infant dins i fora de l’aula. 
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c) Realització de diferents proves o protocols per determinar les dificultats que           

presenta l’alumne/a. 

 

❏ Retorn del resultat de la valoració realitzada per l’EAP al tutor/a i a la família               

per tal d’informar del pla d’actuació a seguir (tipus d’agrupament o reforç,            

prioritat d’atenció per la mestra d’EE, derivació a algun servei extern,           

orientacions pels mestres i la família i/o necessitat d’elaboració d’un PI.). 

Criteris de seguiment d’avaluació dels alumnes amb NEE 

Reunions de traspàs: 

A principi de cada curs, es duu a terme una reunió on el tutor/a que deixa el grup fa                   

un traspàs de la informació més rellevant de cada alumne al nou tutor/a. En el cas                

d’alumnes amb NEE amb PI vigent, s’ha de passar una còpia en format digital per               

poder realitzar les modificacions corresponents. 

 

Valoració inicial: 

Es duu a terme en tot el procés de detecció de les necessitats educatives de               

l’alumne/a.  

D’una altra banda, a partir de la informació donada a la reunió de traspàs, cada               

tutor/a valorarà la necessitat de realitzar proves d’avaluació inicial per determinar els            

coneixements previs del seu alumnat i, si s’escau, fer les modificacions oportunes            

en els PIs. Les MEE seran les encarregades de proposar, juntament amb el tutor/a,              

els Plans de Treball a seguir amb aquells alumnes amb NEE, però sense PI.              

Ambdós documents es faran arribar a la Cap d’estudis en format digital per tal de               

ser aprovats a la CAD. 

 

Valoració contínua: 

A través de l’observació directa i sistemàtica de les diferents activitats realitzades a             

l’aula ordinària o a l’aula d’EE, els mestres valoren la seva execució així com la               

participació i l’esforç per desenvolupar-les. Durant el curs, es realitzaran reunions           

periòdiques amb els serveis externs i les famílies, per fer un seguiment de l’evolució              
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de l’alumne/a i coordinar la línia d’actuació. Les famílies rebran un informe trimestral             

amb els resultats de l’avaluació. Els alumnes que tenen un PI se’ls avaluarà segons              

els objectius i els criteris d’avaluació recollits en ell. Aquells alumnes que no tinguin              

PI, se’ls avaluarà segons els criteris generals recollits en el seu Pla de Treball. 

 

Valoració final: 

Tots els alumnes atesos per les MEE, amb PI o sense, rebran a final de curs, a                 

l’apartat d’observacions generals de l’informe final, una valoració del que han           

treballat a l’aula d’EE i com han anat evolucionant al llarg del curs. 

A la sessió d’avaluació final, es durà a terme una valoració general de l’alumne/a i               

es tindran en compte els criteris de promoció de nivell o la necessitat de romandre               

un any més en el mateix curs. 

Un cop finalitzada l’avaluació final, el tutor/a actualitzarà el PI de cara al proper curs               

i passarà còpia digital a la Cap d’Estudis. 

Procediment d’avaluació de l’actuació docent 

A final de curs es realitzarà la memòria valorativa del funcionament i organització de              

l’atenció a la diversitat que recollirà les propostes de millora. Aquesta avaluació fa             

referència a tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Els apartats a complimentar pels tutors són els següents: 

½ grup de català 

Grup Flexible de matemàtiques 

Atenció de la MEE 

Alumnes amb PI 

SEP intern 

SEP extern 

Altres mesures d’atenció a la diversitat. 

 

A més, hi ha apartats específics per la feina realitzada per les MEE. 
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Intervenció amb l’alumnat amb NESE 

La intervenció de les MEE amb els alumnes amb NESE es durà a terme de dues                

maneres diferents: 

 

Intervenció directa: 

Dins de l’aula ordinària:  

- Atendre a l’alumnat amb NEE perquè pugui participar en les activitats i            

dinàmiques de classe. 

- Atendre a l’alumnat amb NEE realitzant activitats, relacionades amb l’àrea          

que estiguin treballant en cada moment, ajustades al seu nivell.  

- Fomentar la inclusió dels alumnes amb NEE en un espai el més normalitzat             

possible. 

- Ajudar al tutor/a per millorar l’atenció a la diversitat dins l’aula. 

- Aprofitar el recurs de dos mestres a l’aula per introduir diferents metodologies            

inclusives: tallers, racons, treball cooperatiu… 

Cal realitzar la valoració conjunta del que s’està fent i del nivell d’implicació dels              

mestres en l’organització de la classe. 

 

Fora de l’aula ordinària: 

- Treballar objectius específics diferents als que es desenvolupen en l’aula          

ordinària: introduir o reforçar objectius previs al del curs actual o objectius            

molt específics que requereixen una actuació molt personalitzada. 

- Anticipar i introduir prèviament objectius i continguts que es treballaran a           

l’aula ordinària. 

- Reforçar objectius treballats a l’aula ordinària. 

Sempre s’intentarà que la intervenció sigui el més inclusiva possible. Es valorarà            

quina és la intervenció més adient segons les característiques i necessitats del            

nen/a, l’àrea que s’està treballant i la franja horària. 
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Seguiment: 

- Donar pautes al tutor/a i als especialistes que treballin de manera directa amb             

l’alumnat que, tot i tenir NESE, no requereixen de l’atenció directa de les             

MEE. 

- Facilitar material específic als mestres.  

- Participar de les coordinacions amb els serveis externs.  

- Prendre part de les sessions d’avaluació d’aquests alumnes. 

 

Criteris de finalització de l’atenció de les MEE 

La decisió de finalitzar l’atenció de la MEE a un alumne/a la prendran tots els               

professionals implicats en el desenvolupament educatiu de l’infant. Aquesta decisió          

convenientment justificada, quedarà recollida a l’acta d’avaluació trimestral.  

Per prendre aquesta decisió tindrem en compte: 

 

❖ El grau d’evolució i assoliment dels objectius i continguts plantejats          

inicialment. 

❖ L’autonomia davant del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

❖ La millora en els resultats acadèmics. 

 

Aquesta decisió mai serà definitiva, en el cas que l’evolució de l’alumne no sigui              

l’esperada es tornarà a plantejar la intervenció de l’especialista d’EE. 
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PLA INDIVIDUALITZAT 

Què és? 

El Pla Individualitzat és la planificació educativa personalitzada, contextualitzada,         

funcional i concreta respecte a les competències bàsiques del curs, cicle o etapa             

educativa, durant un període de temps determinat, per a un infant pel qual es              

considera que les adaptacions incorporades a la Programació General del grup  

classe, les mesures de reforç, les mesures d’ampliació o la repetició d’un curs             

escolar són insuficients pel seu progrés. És una mesura d’atenció a la diversitat             

excepcional. En aquest Pla es recullen el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions            

que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. 

Quan es fa? 

La proposta d’elaboració d’un PI pot sorgir d’un dictamen d’escolarització, d’un           

informe psicopedagògic o a demanda del tutor/a o de l’equip docent que intervingui             

amb l’alumne/a, 

si identifiquen que per al seu progrés no són suficients les mesures d’atenció a la               

diversitat planificades per al centre en general o per al grup classe en particular. 

El PI s’ha de fer sempre des d’una perspectiva inclusiva. 

Qui el fa? 

★ L’elabora el tutor o especialista de l’àrea amb la col·laboració de les MEE.  

★ L’EAP assessora i orienta tot el procés. 

★ El coordinador/a del cicle portarà a la CAD els PIs elaborats en el seu cicle. 

★ El tutor/a informa a la família dels objectius i continguts del PI i ells el signen                

conforme han rebut aquesta informació. 

★ La directora del centre signarà els diferents PI informats a la CAD. 
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Com s’estructura? 

L’escola disposa d’un model acordat en el Seminari de coordinació dels Mestres            

d’Educació Especial del Garraf: 

➔ Dades personals 

➔ Dades escolars 

➔ Suports externs 

➔ Justificació del PI 

➔ Àrees en les que es proposa el PI 

➔ Professionals que intervenen en l’elaboració i aplicació 

➔ Durada del pla 

➔ Proposta horària 

➔ Aprovació del pla i informació a la família 

➔ Concreció de competències bàsiques, continguts i criteris d’avaluació de les          

àrees amb PI 

➔ Orientacions metodològiques 

➔ Mesures i procediments d’avaluació 

➔ Seguiment i avaluació 

Quina durada té? 

El PI, en general, té una durada d’un curs escolar, ampliable segons les necessitats              

de l’infant. 

En qualsevol moment es pot finalitzar a proposta del tutor/a i amb l’acord de l’equip               

de mestres que el porta a terme. La decisió de finalitzar anticipadament el PI l’ha de                

signar la directora, i ha de constar el coneixement de la família. La data de               

tancament ha de constar en el document del PI i en l’expedient acadèmic de              

l’alumne. 

Com s’avalua? 

Els alumnes que tenen un PI se’ls avaluarà segons els objectius i els criteris              

d’avaluació recollits en ell. 
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Cada final de curs, s’han d’avaluar els resultats obtinguts, planificar les actuacions            

per al proper curs i decidir si l’alumne ha de seguir o no amb el PI. 

Com s’ha de guardar a nivell administratiu? 

Un cop elaborat, aprovat i signat el PI, es guarda l’original a l’expedient de l’alumne,               

s’entregarà una còpia a la família i es guarda una altra còpia a la carpeta groga del                 

grup-classe. 

En format digital s’entregarà a la Cap d’estudis. 

 

VALORACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

A finals del curs 2017/18 farem una primera valoració del funcionament de tots els              

acords recollits en aquest document que quedarà recollida a la Memòria.           

Posteriorment, es valoraran aquells apartats que comportin un canvi en el           

funcionament del centre. 
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