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INTRODUCCIÓ 

 
L’escola Purificació Salas i Xandri té 342 alumnes distribuits en 3 
unitats d’Educació Infantil i 11 unitats d’Educació Primària. En el centre hi 
ha una proporció molt petita d'alumnes estrangers escolaritzats, 
majoritàriament de família de procedència àrab i sud americana, 
representant un percentatge molt baix del total de la població escolar.  
La majoria dels/les nostres alumnes procedeixen de domicilis pròxims al 
centre. 
Característiques de l'alumnat:  
- Procedent d'un mitjà sociofamiliar mig, encara que hi ha un petit 
percentatge d'extracció social baixa.  
- Pluralitat ideològica.. 
- Poder adquisitiu mig.  
- Presència d'alumnes amb n.e.e. 
- La ràtio aproximada d'alumnes per aula és la següent:  

● Ed. Infantil: 25 alumnes per aula.  
● Resta de cursos: 25-27 alumnes per aula.  

Donat el gran número d’alumnes amb necessitats educatives especials 
es veu necessari dissenyar un PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT amb 
la finalitat de planificar mesures educatives que facilitin una resposta 
adaptada.  
  

2. PROJECTE ORGANITZATIU 
A l’escola Purificació Salas i Xandri considerem el suport escolar com 
una mesura per donar resposta a totes aquelles necessitats educatives 
de l’alumnat que possibilitin la reducció o supressió d’obstacles en 
l’aprenentatge.             
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Els recursos que el centre disposa per atendre les necessitats 
educatives específiques de suport dels/les alumnes són:   
. Els mestres tutors  
. Mestra especialista d’educació especial. 
. Mestra d’audició i llenguatge.  
. Tècnica d’educació especial, jornada complerta. 
. Psicopedagog/a de l’EAP 
            
El suport dels professionals d’educació especial del centre es 
considera un recurs important per atendre les necessitats educatives 
específiques de l’alumnat. 
      
La MEE/MALL atendrà a l’alumnat amb més necessitats de suport 
(prioritzant els alumnes amb dictamen de l’EAP i els que presenten més 
dificultats en l’aprenentatge/llenguatge). Donarà suport al professorat 
en la planificació i desenvolupament de les activitats del grup-classe per 
afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula 
ordinària. 
 

3. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

   
La Comissió d’atenció a la diversitat és l’instrument que l’escola disposa 
per elaborar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es 
duguin a terme per atendre la diversitat. 
 
3.1 OBJECTIUS 
  

● Acordar els criteris bàsics d’atenció a la diversitat del centre. 
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● Tenir un protocol d’actuació per gestionar les demandes del 
professorat i per al retorn de la informació.   

● Vetllar per a que tots els/les alumnes amb NESE siguin atesos i 
rebin els suports necessaris. 

      
3.2 COMPOSICIÓ 
            

● Cap d’estudis. 
● Psicopedagog/a de l’EAP. 
● Mestra d’educació especial. 
● Tècnica d’educació especial. 
● Si fos necessari la CAD podrà convocar a: tutors, treballadora 

social i d’altres professionals que es considerin necessaris en el 
tema a tractar.         
     

3.3 PERIODICITAT DE LES REUNIONS 
         

Les reunions ordinàries de la CAD tindran una periodicitat mensual. Es 
podran realitzar, amb caràcter extraordinari, totes les que es 
considerin necessàries. 

         
3.4 NORMATIVA QUE LA REGULA 
        
Decret 119/2015 de 23 de juny d’ordenacio ́ dels ensenyament de 
l’educació primària.. 
Decret 112/2009, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu.  

                                                
1
 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-
inclusiva.pdf  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf
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3.5 ACTUACIONS  DE LA CAD 
● Valorar les demandes que ens arriben dels tutors i fer una 

proposta d’actuació. 
● Prioritzar les necessitats de suport de l’alumnat i establir els 

criteris d’atenció. 
● Passar proves específiques per avaluar i detectar nee i derivar, 

si cal, a l’EAP o altres serveis externs. 
● Fer el seguiment de les mesures acordades. 
● Establir horaris dels professionals que formen la CAD per 

optimitzar recursos. 
● Fer les demandes als serveis de suport extern i mantenir un 

contacte per dur a terme el seguiment (CREDA, CDIAP, CSMIJ…) 
● Reunions periòdiques per compartir la informació que ens arriba 

sobre l’evolució dels casos.   
● Acordar el tipus d’atenció que l’alumne pot rebre: suport dins de 

la classe, desdoblaments, suport fora de l’aula, grups de reforç, 
tipus d’agrupaments… 

● Oferir assessorament i suport als mestres tutors que ho 
necessitin. 

● Aprovació dels PI i AM 
● Seguiment i avaluació de les mesures que s’adoptin a la CAD. 
● Avaluació del funcionament de la pròpia comissió.    
● Recollida dels acords presos i fer-los extensius al claustre, cicles 

i equip directiu. 
 
3.6 PROCEDIMENT DERIVACIÓ DE L’ALUMNAT 
 

1. El tutor/a, la família o serveis externs detecten un 
alumne/a susceptible de ser observat pel psicopedagog/a 
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de l’escola (dificultats atencionals, dificultats 
d’aprenentatge, dificultats emocionals...). 

  

2. El tutor/a es posa en contacte amb les mestres d’EE i 
exposa el cas. 

  
3. S’entrega des de EE el document2 que ha de signar la 

família per tal d’autoritzar l’observació de l’alumne/a 
per part de l’EAP.   

  
4. S’entrega des de EE el document3 a omplir per part del 

tutor/a amb el motiu de la demanda i les informacions 
destacades per donar a conèixer el cas a la CAD. 

  
5. Es lliuren els dos documents a les mestres d’EE. 

  
6. Les mestres d’EE fan còpia de la documentació pel 

psicopedagog/a de l’EAP i per la CAD. La documentació 
original s’incorpora a l’expedient de l’alumne/a. 

  
7. La CAD serà la responsable de gestionar la demanda 

segons les necessitats de l’alumnat.. 
 

 

                                                
2
 Annex 1 

3
 Annex 2 
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4. MESURES I RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
4.1 EDUCACIÓ ESPECIAL      
 
4.1.1 Funcions dels mestres especialistes en Educació Especial/ Audició i 
Llenguatge.  
       

● Identificació de les necessitats educatives dels alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge. 

● Juntament amb l’EAP, es decideix quin tipus de suport ha de rebre 
l’alumne o si cal derivar-lo.  

● Atendre a l’alumnat amb NESE.       
● Col·laboració amb els tutors en la concreció dels plans individuals 

i/o adaptacions metodològiques, així com en la preparació i 
adaptació d’activitats i materials. 

● Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat fent 
entrevistes amb els tutors, juntes d’avaluació, equips docents… 

● Fer reunions amb les famílies o especialistes que fan els 
seguiment de l’alumne per acordar una mateixa línia d’actuació. 

       
L’atenció als/les alumnes per part dels/les mestres especialistes en 
educació especial es durà a terme: 

            
   ●  Dins l’aula ordinària - inclusió- (sempre que sigui possible) 
      conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a aquest 
      alumnat oportunitat de participar en els entorns i activitats el 
      més normalitzats possible. 

● En grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària. 
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4.1.2 Criteris d’atenció preferent dels/les alumnes amb necessitats 
educatives específiques  

        
● Alumnes que presentin NESE greus i permanents i que 

requereixin especial atenció (dictamen EAP). 
● Alumnes que presentin un retard significatiu en l'assoliment 

dels aprenentatges (PI). 
● Alumnes que presentin avançament significatiu en l'assoliment 

dels aprenentatges (altes capacitats). 
● Alumnes amb problemàtiques emocionals i/o socials greus 

que comportin un endarreriment significatiu en 
l’aprenentatge. 

● Alumnes amb problemàtiques conductuals i de personalitat 
greus. 

         
4.1.3 Intervenció en Educació Infantil 
 

● Segons les necessitats del grup, la CAD valorarà un suport més 
intensiu dins l’aula si es disposen de suficients recursos humans 

● Detecció, conjuntament amb els/les mestres tutors/es, dels 
problemes d’adaptació, comunicacó,  interacció i llenguatge ... 

● Derivació a la CAD d’aquells casos que requereixen una avaluació 
psicopedagògica. 

● Col·laboració amb els tutors i l'EAP en la planificació i preparació, 
si s'escau, de les entrevistes als pares dels alumnes detectats. 

● Coordinació amb els tutors i els membres de la CAD en 
l'organització d'estratègies educatives individuals i de grup dins de 
l’aula, per reforçar els hàbits, el llenguatge, la comunicació…. 
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● A P4 i a P5, a més de tot l’anterior, les estratègies aniran 
dirigides a reforçar els processos d’aprenentatge de la lecto-
escriptura. 

       
4.1.4 Intervenció a Educació Primària 
               

● Suport a la inclusió dels alumnes que presentin NESE.  
● Detecció conjuntament amb els/les mestres tutors/es dels 

problemes d'aprenentatge, adaptació, interacció, conducta i 
llenguatge. 

● Derivació a l’EAP d’aquells casos que requereixen una avaluació 
psicopedagògica. 

● Col·laboració amb els tutors i l'EAP en la planificació i preparació, 
si s'escau, de les entrevistes als pares dels alumnes detectats. 

● Coordinació amb els tutors i els membres de la CAD en 
l'organització d'estratègies educatives individuals i de grup dins de 
l’aula, per reforçar, el llenguatge, la comunicació, la conducta, les 
relacions entre iguals, d’aquells alumnes que presenten algun tipus 
de dificultat. 

● A cicle inicial les estratègies aniran especialment dirigides a 
reforçar els processos d’aprenentatge que segueixen els 
alumnes, incidint en aspectes concrets de la lecto-escriptura. 

● Detecció i seguiment dels alumnes amb altes capacitats.  
  
4.2 Alumnat nouvingut     
Es considera alumne/a nouvingut/da aquell/a alumne/a de nova 
incorporació al sistema educatiu de Catalunya en els vint-i-quatre 
darrers mesos.      
Quan arriba aquest alumnat, el Centre preveu mesures especi ́fiques 
per tal que pugui sentir-se acollit/da. (veure Pla d’ Acollida)  
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El Centre dóna una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge 
de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialitzacio ́ 
d’aquest alumnat i estableix els criteris metodolo ̀gics i els materials 
curriculars que els facilitin la integracio ́ a les aules ordina ̀ries des del 
primer moment, per mitja ̀ de l ́elaboració del Pla de treball individualitzat 
intensiu (PI).  
 
     
4.3 SEP  
 
Els/les alumnes que reben aquest suport són els/les alumnes de P5 del 
segon cicle d' educació infantil i els/les alumnes de 6è del cicle superior 
de primària. Aquests fan reforç a les àrees de llengua catalana i 
matemàtiques de 8:30 a 9 del matí, quatre dies a la setmana. 
A educació infantil el suport va enfocat a treballar aspectes de 
lectoescriptura i raonament matemàtic, dins l’horari lectiu. 
 
4.3.1 Període del suport     
    
A les comissions d’avaluació de cada trimestre es farà el seguiment del 
progrés d’aquests alumnes per tal d’adequar les estratègies a les 
necessitats i donar-los d’alta si es creu convenient.  
 
4.3.2 Comunicació a les famílies   
   
El/la tutor/a convocarà als pares de l’alumne/a per comunicar-los 
personalment que el/la seu/va fill/a rebrà suport escolar personalitzat. 
En el cas que uns pares es neguin o no vulguin que l’alumne/a rebi el 
SEP signaran una carta de renúncia. 
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4.3.3.  Criteris generals de selecció d’alumnes 
 
- Alumnat que presenta mancances o retard d’aprenentatge en: 

● L’adquisició del procés de lectura i/o escriptura. 
● L’assoliment d’habilitats matemàtiques. 

Es prioritzarà els alumnes que no tinguin nese però tot i així, i sempre 
que no vagi en detriment del grup, els alumnes que reben suport d’EE o 
MALL podran rebre també aquest suport. 
 
A Educació Infantil, també es tindrà en compte el següent criteri: 
 

- Alumnat que presenta un nivell d’aprenentatge per sobre de la 
mitja del seu grup en: 

 
● L’assoliment d’habilitats matemàtiques i de llengua. 

 
4.3.4  Tipus d’informació per identificar l’alumnat 
 

- Resultats de l’avaluació final de llengua i matemàtiques del curs 
passat (6è). 

- Resultats de l’avaluació inicial de llengua i matemàtiques del curs 
actual (6è). 

- Resultats de les proves d’expressió escrita del curs anterior 
(6è). 

- Nivell d’ortografia 
- Nivell de comprensió lectora 
- Nivell de raonament matemàtics/problemes. 
- Resultats de les proves Teberosky que es passaran  a finals de 

P5 i a inicies de  cicle inicial. 
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4.3.5.  Seguiment i avaluació 
 
Cada mestre que imparteixi el SEP haurà de fer una programació on 
quedin especificats els coneixements previs de l’alumne, els objectius a 
assolir i els continguts que es treballen. 
 
4.4 SUPORT EN GRUP REDUÏT 
 
Els suports en grup reduït (REFORÇ) es faran durant les hores del 
professorat del centre que quedi disponible. 
 
Característiques dels suports. 
 

- Els grups de suport estaran formats per un grup reduït alumnes. 
- Els grups poden ser flexibles en funció de l’evolució de cada 

nen/a.  
- El mestre tutor/a s’encarregarà de fer la selecció de l’alumnat 

que sigui susceptible de rebre aquest reforç. 
- El/la mestre/a de suport es coordinarà per determinar quin tipus 

d’ajuda es necessitarà. 
- A la junta d’avaluació, el/la mestre/a farà una valoració de 

l’evolució dels/les alumnes i es valorarà de manera individual la 
continuïtat del reforç.  

 
4.5 GRUPS FLEXIBLES. DESDOBLAMENT 
 
A l’escola fem agrupaments heterogenis (desdoblament) en llengua 
catalana des de 3r fins a 6è per treballar l’expressió escrita, la 
comprensió lectora i l’ortografia. També es realitzen desdoblaments 
heterogenis a l’àrea de matemàtiques des de 4t a 6è. 
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A excepció de grups homogènis, de caràcter provisional, que necessitin 
un suport intensiu, visual i manipulatiu per tal de poder adequar-se al 
treball del grup-classe. 

  
5. CRITERIS D'ORGANITZACIó DE L'ATENCIó A LA 
DIVERSITAT 
 
5.1 Criteris de repetició i/o promoció per Altes Capacitats 
 
El criteri general per proposar la repeticio ́ d’un alumne és que aquesta 
retenció en el curs permeti al nen/a assolir el nivell de compete ̀ncies 
del nivell on esta ̀ escolaritzat, sobretot en la lectoescriptura. Caldria 
evitar doncs plantejar propostes de repetició als alumnes que tot i 
repetir no assolirien els objectius.  
Cal tenir en compte que només es proposarà la repetició d’alumnes a 
cicle inicial quan es presenti una discrepància important entre el seu 
nivell maduratiu i l’edat cronològica. 
D’altra banda, el criteri general per proposar la promoció d’un alumne 
amb Altes Capacitats ha d’estar reconegut per l’EAP, qui haurà de 
passar proves per justificar la promoció. També es tindrà en compte 
el seu nivell maduratiu i la seva relació i cohesió amb el grup classe.  
 
5.2 Criteris alumnat que ha de tenir un PI o AM 

          
Els plans individuals so ́n instruments de suport als alumnes que 
presenten necessitats educatives i personals diferents a les de la 
resta. La seva finalitat ha de ser normalitzar les activitats escolars 
dels alumnes als qual s’aplica, facilitar la seva inclusio ́ en la comunitat i 
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promoure, entre tot l’alumnat, la dignitat, la solidaritat entre iguals i el 
respecte a la diferència.  
El criteri general per a l’elaboracio ́ de plans individualitzats per aquests 
alumnes, hauria de ser, tal i com queda recollit a la normativa (article 
5.2 de l’Ordre EDU/296/2008) i a la d’inici de curs, quan la programacio ́ 
ordinària de l’aula i les mesures de suport previstes resultin insuficients 
per atendre adequadament l’alumnat. 
La proposta de PI pot ser arrel d ́un dictamen, a demanda del tutor/a 
o de qualsevol mestre de l ́equip docent. La CAD estudiara ̀ el cas i la 
conseqüent aprovació si s ́escau. 
A principi de curs la mateixa CAD establira ̀ un calendari d ́actuacions 
en referència a l'elaboracio ́ del PI per supervisar la seva elaboracio ́ i 
aplicació. 
El PI l ́elabora l ́equip docent conjuntament amb els professionals que 
participen en l'atencio ́ de l ́alumne coordinats pel tutor de l ́aula 
ordinària. 
Al llarg del curs s ́aniran fent revisions trimestrals per part de  
l ́equip docent implicat. Durant el mes de juny es portara ̀ a terme una 
avaluació final i una proposta de treball pel curs següent. 
S ́informarà a les famílies d ́aquesta iniciativa i s ́ha de comptar amb el 
seu acord final. 
El document de conformitat estara ̀ signat pel Director/a i el 
pare/mare o tutor legal i servira ̀ durant tot el temps que l ́alumne tingui 
PI. 
El PI l ́ha de signar el Director/a i el tutor/a de l ́alumne cada curs. Es 
deixarà una còpia a l'expedient. 
 
D’altra banda, les Adaptacions Metodològiques serien pels alumnes amb 
trastorns d’aprenentatge lleus (tipus dislèxia, disgrafia, discalculia, 
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TDAH...) que poden seguir els continguts mínims, però necessiten pautes 
o mesures addicionals. 
 
5.3 Criteris de priorització en la distribució dels suports en grup reduït 
 
Els criteris de prioritzacio ́ que seguirem seran els segu ̈ents: 
 
• Alumnes amb dificultats d ́expressio ́ oral a EI. 
• Priorització dels grups de P5 i 1r en lectoescriptura. 
• Grups amb més problemes de conducta. 
• Els alumnes més susceptibles de rebre suport educatiu so ́n aquells 
 que presentin dificultats d ́aprenentatge i no els alumnes amb NESE. 
 

6. COORDINACIONS 
 
6.1 Coordinació dels MEE amb els/les mestres tutors/es 
 
La coordinació dels tutors amb els mestres d’educacio ́ especial tindrà 
com a finalitat priorita ̀ria els següents aspectes: 
● Planificació i organitzacio ́ de les tasques educatives en relació als 
alumnes amb NESE. 
● Seleccio ́ de continguts a treballar adaptats a les necessitats que 
presentin. 
● Recursos organitzatius, metodolo ̀gics, materials, ... que caldria utilitzar 
en el procés 
d'ensenyament aprenentatge. 
● Col·laboracions en els plans individuals. 
● Seguiment i avaluació del procés educatiu dels alumnes amb NESE. 
● Coordinació i recolzament als tutors en relacio ́ amb les famílies dels 
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alumnes amb NESE. 
 
6.2 Coordinació amb la psicopedagog/a de l’EAP 
 
La coordinació amb el professional de l’EAP es podra ̀ realitzar de 
manera regular amb les/els mestres d’educacio ́ especial els dies que 
el/la psicopedagog/a ve a l’escola i en les reunions CAD.  
 
La coordinació amb els/les mestres tutors/es tindran per objecte la 
concreció de les demandes d’intervencio ́ dels professionals d’EE dels 
alumnes de NESE o fer el retorn més explícit de les actuacions fetes. 
 
La coordinació amb la CAD sera ̀ mensual. 
El circuït de rebuda de demandes d’intervencio ́ del professional de 
l’EAP es farà a través de les MEE. 
 
6.3 Coordinació amb Serveis Socials i la tècnica d’absentisme 
 
La coordinació es realitzarà cada dos mesos aproximadament, entre  
el/la cap d’estudis, la mestra d’Educació Especial, l’educadora de serveis 
socials i l’educadora social del servei PISE. 
De la mateixa manera es duran a terme altres actuacions quan la 
situació ho requereixi per la seva urge ̀ncia o per qualsevol altre motiu 
per tal de garantir una comunicacio ́ i coordinació flui ̈des (comunicació 
telefo ̀nica, via email,...) 
 
6.4 Coordinació amb els recursos externs i altres serveis educatius 
(CREDA, CDIAP, CSMIJ, …) 
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La derivació dels alumnes als serveis externs de l ́escola es vehicularan 
a partir del professional de l ́EAP i la CAD. 
A partir de les derivacions fetes es portaran a terme coordinacions 
entre els professionals implicats: 
     ● Serveis externs, EAP, MEE, tutor/a i/o fami ́lia. 
 

7. ANNEX 
 
7.1. DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ 
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El pare, mare o tutor legal de l’alumne/a .......................................................... 

autoritza al psicopedagog/a de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, la 

psicòloga, l’especialista d’Ed. Especial i/o MALL del centre a fer la valoració del seu fill/a 

i a poder establir coordinacions amb altres serveis que intervinguin amb el/la menor, 

amb la finalitat de poder col·laborar amb el centre en l’organització de la resposta 

educativa. 

 

Nom i Cognoms dels pares: 

Pare:                                                   DNI: 

Mare:                                                  DNI: 

Adreça :  
 
Data naixement del fill/-a: 
 
Nº targeta sanitària: 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès a ............. de ...................  de 201../1... 
 
 
 
 
Signatura, 
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7.2. DOCUMENT DEMANDA 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI  
Ronda Arraona s/n 
08192 Sant Quirze del Vallès 
telf: 93 721 30 17 
http://www.purisalas.com 

 

CURS ESCOLAR 201……. - 201…... 

 

 
DEMANDA D’INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT / 

EAP 

  

Data de la demanda: ……………………………………………… 

  

Nom i cognoms:………………………….. Data de 

naixement………………………… 

  

Nivell: ……..         Tutor/a: 

……………………………………………………………….. 

  

Dades escolars: canvis de centre, repeticions, assistència… 

 

 

Motiu de la demanda: descripció del què preocupa de l’alumne 

 

 

 

 

Resum de l’avaluació dels aprenentatges: resultats de les àrees de 

llengua i matemàtiques 
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Actuacions que s’han realitzat: atenció de reforç, E: Especial, 

entrevistes familiars, serveix externs CDIAP, CSMIJ, privats…. 

 

 

 

Informació familiar significativa : estructura familiar, situacions 

problemàtiques…. 

 

 

 

 

Proposta d’intervenció : observació de grup, avaluació individual, 

intervenció mestre/a E. Especial, intervenció EAP….. 

 

 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

Demanda revisada a la CAD del dia:                                           

Professional que atendrà el cas: 

  

       

 

Nota: Utilitzeu el revers del full per ampliar qualsevol apartat 


