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1-INTRODUCCIÓ: una escola inclusiva 
 

Partim de l’afirmació que la diversitat és una particularitat de tots els éssers humans i 

dels grups socials, fet que la converteix en un aspecte transversal a la realitat social, 

cultural i educativa. Tots els éssers humans som diferents i singulars, encara que 

socialment tots som iguals. 

 

L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la 

perspectiva global del centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns 

ordinaris. 

Entenem aquesta diversitat, per tant com quelcom positiu i cal considerar que cada 

alumne té les seves peculiaritats, el seu ritme propi d’aprenentatge i unes capacitats a 

desenvolupar en cada moment de les etapes educatives. 

 

És per això que cal definir plantejaments sobre el tractament de les diferències i 

preveure estratègies per tal de donar resposta a aquestes diferències, als interessos i 

als ritmes d’aprenentatge de cada alumne. 
 

Considerem que l’escola és un centre acollidor en tant que garanteix la inclusió escolar 

i social de tot l’alumnat. 

Per fer possible aquesta inclusió necessitem la implicació de tots els agents de la 

comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies. 
 

Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una 

escola que no exclou ningú. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més 

normal és que siguem diferents. 

 

Entenem que l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i s’hi ha d’implicar de 

manera conscient, per la qual cosa és fonamental fomentar-li activament la motivació. 

El professorat ha de proporcionar estratègies d’aprenentatge que s’adaptin al ritme de 

cadascú tot respectant i aprofitant els coneixements, les experiències, destreses i 

preferències dels alumnes. 

 

És clau la identificació de les necessitats dels alumnes a partir del procés d’avaluació 

per concretar els plans de treball. Igualment serà clau una bona organització escolar 

per personalitzar tot el possible l’aprenentatge i garantir les competències bàsiques. 

 

La nostra escola considerem que té una cultura inclusiva des de fa molts anys. Som una 

comunitat educativa amb unes conviccions bàsiques que faciliten aquesta inclusió i 

que fa que sentim que tots els alumnes són nostres. 
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2-ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

2.1-CONCEPTE DE NEE 

Es considera necessitat educativa especial el decalatge que es produeix entre les 

capacitats de l’alumne i les exigències del context. Aquest decalatge afecta 

substancialment el desenvolupament i l’aprenentatge, i s’associa a discapacitats 

físiques, intel·lectuals o sensorials, a trastorns de l’espectre autista, a trastorns 

mentals, a trastorns greus de la conducta, a malalties degeneratives greus o malalties 

minoritàries. Sorgeix de la interacció entre les condicions personals de l’alumne i 

l’entorn en què es desenvolupa. 

 

2.2-SITUACIONS DE DESAVANTATGE EDUCATIU 

Aquelles que són degudes a la incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de 

situacions socioeconòmiques especialment desfavorides. 

 

2.3-TRASTORNS D’APRENENTATGE O DE COMUNICACIÓ 

Aquells que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge, la lectura, l’escriptura i 

les habilitats matemàtiques i aquells que afecten el desenvolupament de 

l’autoregulació emocional i del comportament, tots ells iniciats en la infància i amb 

implicacions significatives per a l’aprenentatge escolar. 

 

2.4-ALTES CAPACITATS 

Es mostren respostes notablement elevades, o el potencial per aconseguir-les, 

comparades amb altres alumnes de la mateixa edat, experiència o entorn. Aquests 

alumnes tenen alts nivells de capacitat en les àrees cognitives, creatives o artístiques, 

mostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en matèries acadèmiques 

específiques. Dins d’aquesta categoria distingim tres perfils: la superdotació 

intel·lectual, els talents simples i complexos, i la precocitat. 
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3-PROCÉS PER A LA DEMANDA D’INTERVENCIÓ AMB ALUMNES 

  

Detecció d’alumnes 
- Tutor/a 
- Especialistes 

EE fa la recollida d’informació: 
- observació d’aula, 
- observació individual, 
- proves, 
- entrevistes: tutor/pares/altres especialistes... 

 

No hi ha dificultats per resoldre el cas. 
Tutor i EE organitzen la resposta. 

 

Hi ha dificultats per resoldre el cas: tutor i EE 
sol·liciten la intervenció de l’EAP: 

- Full de derivació/registre de la demanda 
(pot servir el recull elaborat pel MT i MEE). 

- Presentació del cas: anàlisi de la 
informació. 

- Es valora la prioritat de la demanda a la 
CAD. 

 
 

Amb intervenció / sense 
intervenció de l’aula d’EE. 

 

Resolució del cas: el 
tutor, el mestre d’EE i 
l’EAP organitzen la 
resposta. 

 

Intervenció de l’EAP: 
- S’informen els pares i 

autoritzen. 
- Observació de l’alumne (a l’aula, 

individual, ...). 
- Entrevistes (amb el tutor, la 

família, ...). 
 

Reunió de devolució amb el tutor, el mestre d’EE i l’EAP: 
- Es fan propostes d’intervenció i s’organitza la resposta educativa 

(els acords es comuniquen als pares). 
- Si es necessari es deriva a Serveis Externs. 

 

Reunions de seguiment: 
Afecten tots els implicats en les propostes d’intervenció: tutor, EE, EAP, 
família, altres especialistes, ... 
Els participants i la periodicitat dependran de les necessitats del moment. 
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4-MESURES I RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

4.1-MESURES I SUPORTS UNIVERSALS 

Les mesures i els suports universals són  els que s’adrecen a tots els alumnes, a partir 

del que estableixen el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 

primària. Serien aquelles que contemplen la composició heterogènia de l’alumnat, 

l’aprenentatge cooperatiu, l’ensenyament multinivell, el treball per racons... 

Altre mesura i suports universals  que faciliten l’èxit educatiu de tots els alumnes és el 

projecte d’educació emocional, el treball per projectes... 

 

4.2-MESURES I SUPORTS ADDICIONALS 

Són mesures que permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva 

i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés 

d’aprenentatge que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes. 

Aquestes mesures han de vincular-se a les mesures i els suports universals previstos a 

l’escola i cercar la màxima participació de les situacions de l’aula. A partir de la 

detecció de necessitats la CAD articula aquestes mesures que han d’aplicar els mestres 

tutors i les mestres d’EE. 

Algunes d’aquestes mesures són el SEP, el Suport lingüístic, l’EE. 

 

4.3-MESURES I SUPORTS INTENSIUS 

Són específics per als alumnes amb nee, estan adaptats a la seva singularitat i 

permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular.  

L’aplicació d’aquestes mesures comporta l’elaboració d’un PI i són aplicats pels 

docents especialistes i personal d’atenció educativa en coordinació amb l’equip 

docent. 

En ocasions poden necessitar  aquests alumnes USEE o escolarització compartida. 

 

4.4- RECURSOS HUMANS ( FUNCIONS) 

TUTORS: 

 Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels 

alumnes 

 Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament i les activitats 

d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del 

seu grup d’alumnes. 

 Elaborar el PI en col·laboració de l’equip docent i fer el seu seguiment. 

 Actuar com a principal interlocutor amb els pares. 

 Vetllar per la convivència del grup d’alumnes. 
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MESTRES EE: 

 Atenció amb prioritat als alumnes amb nee. Aquesta atenció es podrà dur a 

terme de diferents formes: 

a) Col·laborar amb els mestres tutors en l’elaboració de materials específics o 

adaptats. 

b) Intervenir dins l’AO, conjuntament amb el tutor, per tal d’oferir una atenció 

més individualitzada als alumnes que ho requereixin. 

c) Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup fora de 

l’AO. 

 Participació en l’elaboració del PI conjuntament amb els tutors i amb la 

col·laboració de l’EAP. 

 Participar de l’avaluació dels seus alumnes en coordinació amb els tutors. 

 

AUXILIAR EE:  

 Ajudar els alumnes amb nee en els desplaçaments per l’aula i pel centre en 

general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat ( cadira de rodes, 

caminadors, crosses...) 

 Ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal( higiene, 

alimentació...) per garantir que puguin participar en totes les activitats. 

 Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu 

 

TEI:  

 Col·labora amb la tutora de P3 en el procés educatiu dels alumnes, 

principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les 

necessitats bàsiques. 

 Participa en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament-

aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport 

al desenvolupament de les sessions. 

 Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 

aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes. 

 Dur a terme activitats específiques amb alumnes, pautades per la mestra 

tutora. 

 Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 

 Participar en processos d’observació dels infants. 

 

MESTRES DE REFORÇ: 

A l’inici de curs es distribueixen els mestres de reforç/ suport ( són mestres que 

dediquen hores a l’atenció a la diversitat), coincidint amb la confecció dels horaris i 

tenint en compte les demandes dels tutors i les decisions de la CAD. 

El tutor/a decideix quines seran aquestes funcions pel que fa a què ensenyar i com, així 

com el que haurà d’avaluar. Han de tenir una coordinació periòdica. 
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EQUIPS DOCENTS: 

Quan sigui necessari es coordinen els mestres que intervenen amb un alumne o en un 

grup classe. L’objectiu d’aquestes reunions és expressar les dificultats que té cada 

docent i compartir aquelles estratègies que funcionen. En aquestes coordinacions 

s’arriben a acords que s’han de complir i es fa una acta que s’ha d’afegir a la memòria 

de classe a final de curs. 

 

PARES: 

Quan s’ha vist necessari des de les coordinacions amb serveis externs, hem convidat 

als pares d’algun alumne amb TEA a que l’acompanyés a alguna sortida de tot el dia, 

de manera que pogués tornar al migdia quan estigués cansat. Intentem facilitar en el 

que podem que aquests alumnes facin com els altres fins a on poden. 

 

SERVEIS EXTERNS 

EAP: 

 Identificació i avaluació de les nee de l’alumnat conjuntament amb els mestres i 

d’altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada 

en cada cas. 

 Participació i seguiment dels PI 

 Assessorament als centres educatius sobre les mesures que poden ajudar a 

l’atenció a la diversitat. 

 Assessorament a l’alumnat, les famílies i els mestres sobre l’orientació personal 

i educativa dels alumnes. 

 Col·laboració amb els Serveis Socials per tal d’oferir atenció als alumnes i les 

famílies que ho necessitin. 

 

CREDA: 

Les logopedes de CREDA imparteixen un horari setmanal amb aquells alumnes de nee 

que presenten greus discapacitats auditives. Les seves funcions són: 

 

 Atenció directa a l’alumne en coordinació amb el tutor/a, mestra d’EE i l’EAP. 

 Avaluació dels progressos de l’alumne. 

 Seguiment familiar. 

 

CSMIJ: 

El centre de Salut Mental Infantil i Juvenil que tenim de referència es troba a Gavà i es 

diu ORIENTA. És un servei públic. Es manté coordinació amb els psicòlegs i psiquiatres 

que atenen a alumnes nostres a partir sempre de l’EAP. Aquestes coordinacions poden 

ser en forma telefònica, o de forma presencial, ja sigui anar nosaltres allà o en alguna 

ocasió venint ells a la nostra escola. 



7 
 

Les seves aportacions són útils per la nostra pràctica diària sobretot per entendre 

l’alumne. 

 

CDIAP: 

El centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç que tenim de referència es 

troba a Viladecans i es diu DELTA. És un servei públic. Atenen els alumnes fins com a 

màxim els 4 anys. Realitzen una valoració interdisciplinar a nivell biològic, psicològic i 

social que permet detectar les dificultats de l’infant i la seva família i així poder establir 

el tipus d’intervenció terapèutica més ajustada a les seves necessitats. 

Es manté una coordinació amb els psicòlegs i logopedes que atenen als nostres 

alumnes a partir de l’EAP. Aquestes coordinacions poden ser via telefònica o via 

presencial, venint aquests professionals al nostre centre. Aquestes coordinacions són 

molt útils per entendre l’alumne i ajustar la nostra pràctica diària. 

 

CRETDIC: 

És el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament 

i la Conducta. El CRETDIC assessora l’EAP, els centres i els docents en relació amb 

l’atenció educativa i els suports que necessiten aquests alumnes. 

Concretament treballa amb professionals que atenen alumnes amb trastorns de 

l’espectre autista, trastorns mentals o trastorns de la regulació de la conducta, de la 

interacció i de l’adaptació a l’entorn escolar. 

El nostre CRETDIC de referència es troba a Sant Boi i les psicòlogues es desplacen a 

l’escola per fer coordinacions periòdiques amb els mestres implicats i l’EAP. 

 

SERVEIS SOCIALS: 

Tenim una tècnica de referent de la nostra escola que no porta de forma directa tots 

els nostres casos. Coordina les demandes que fan els altres referents i les demandes de 

l’escola. Es fan coordinacions cada dos mesos a través de la CAS per ajustar la resposta 

social a les famílies que més ho necessiten. A vegades en forma d’ajut econòmic, 

treballadora social al domicili, centre obert pels alumnes, seguiment familiar... 

 

4.5- RECURSOS ORGANITZATIUS:  

 

AEE: 

Tal i com queda recollit a la normativa d’inici de curs, sempre que es pugui i es 

consideri adequat, es prioritzarà que l’atenció educativa específica es faci a l’AO. Però 

per optimitzar horaris  en ocasions es fa atenció en grups petits a l’AEE, agafant els 

alumnes de nee de les dues aules de nivell o de quatre aules de cicle.  Aquestes 

necessitats es tenen en compte en el moment de fer els horaris, de manera que els 

alumnes surtin de l’AO en el moment que fan Llengua catalana o Matemàtiques de 

manera que es pugui fer aquella àrea a tres o quatre bandes. 
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L’organització de l’AEE es fa amb més detall en el punt 5. 

 

SEP: 

El Suport Escolar Personalitzat  és un suport flexible, temporal i preventiu, per atendre 

els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes i que ofereix un suport individual o en 

petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Es fa en horari lectiu a Educació Infantil 

i Primària. A CS a més, es fan dues sessions de SEP no lectiu en dues tardes setmanals. 

 

SUPORT LINGÜÍSTIC: 

Té com a funcions les següents: 

 

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

alumnes d’origen estranger, tant pel que fa al domini de la competència del 

llenguatge comunicatiu com al domini de la llengua d'ús acadèmic. S'ha de 

remarcar que l'objectiu és que, simultàniament, els alumnes millorin en el 

domini de la llengua i en l'assoliment dels continguts curriculars de totes les 

àrees.  

  Avaluar i fer un seguiment del nivell de competència comunicativa dels 

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

domini de la llengua vehicular que demostrin.  

 

SUPORT EN GRUP REDUÏT: 

Són aquelles hores dels mestres que lliuren quan li entra un especialista que es 

dediquen a l’atenció a la diversitat en aquest format. S’atenen petits grups d’alumnes 

per treballar aquells aspectes que necessiten més en coordinació amb els tutors. 

Normalment: velocitat lectora i fluïdesa lectora, resolució de problemes, expressió 

escrita... 

Han d’avaluar els alumnes dels seus progressos i passar la informació als tutors. 

 

GRUPS FLEXIBLES: 

Es fa per sistema a I5 per treballar la lectoescriptura. A partir de les proves Teberosky 

es distribueixen els alumnes en quatre grups per nivell. A mida que van progressant es 

passen de grup. En reunió d’avaluació es distribueixen de nou els alumnes en funció 

dels resultats. 

 

DESDOBLAMENT: 

Es divideix la classe en dos grups per fer activitats amb mig grup. En ocasions Anglès/ 

Català, Psicomotricitat/ Expressió oral, ... 
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RACONS: 

A Educació Infantil es fan Racons quatre dies a la setmana i a Cicle Inicial es fan dos 

dies setmanals. Sempre hi ha dues mestres a l’aula per fer dos racons guiats, la resta 

de grups fan activitats autònomes. Es fa una avaluació de cada racó. 

EXCEL·LÈNCIA: 

Es fa a cicle Superior. Els alumnes que a la primera avaluació treuen una mitja de 8, 

se’ls ofereix. Es tracta de fer un treball de recerca d’un tema lliure. Busquen informació 

i trien el formato per fer la presentació a final de curs als seus companys i als pares. 

Una mestra té dues hores setmanals per ajudar-los en els seus dubtes i donar forma 

als seus treballs. Aquesta feina la fan fora del temps d’escola a casa. L’avaluació 

d’aquest treball pot suposar per l’alumne fins a 0.5 punts per la mitja de curs. 

 

Tenim pendent fer arribar aquesta excel·lència a la resta de cicles en forma de 

programacions multinivell. 

 

DUES MESTRES AO: 

Aquelles hores dels mestres que lliuren perquè els entren especialistes fan reforç dins 

l’AO. Moltes vegades s’aprofita aquest moment per treballar l’expressió escrita, o 

altres aspectes a partir del treball cooperatiu. La feina de cada un ha d’estar molt clara 

i d’aquesta manera també comparteixen l’avaluació dels alumnes. 

 

4.6- RECURSOS DE TEMPS: 

 

AUGMENT D’HORES TUTOR-ALUMNE: 

En ocasions i donades les característiques d’un alumne o un grup d’alumnes es fa 

necessari reforçar el vincle entre el tutor/a i l’alumne. Per aquest motiu es fa 

imprescindible el temps. Dotem els tutors/es d’alguna hora per fer aquesta tasca quan 

en coordinació amb els serveis externs es veu com quelcom necessari que facilitarà el 

procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta estona no és tant curricular, ja que no és 

aquesta la finalitat. És una estona més lúdica que retalla les distàncies amb l’alumne i 

ens permet conèixer ’l millor. 

 

MODIFICACIONS HORARIS: 

Alguns alumnes de PI necessiten tenir estones de respir perquè la jornada se’ls fa molt 

llarga. Pactem amb la família aquelles tardes que l’alumne no vindrà. Per exemple 

quan hi ha activitats més sorolloses com els tallers de plàstica que van rotant de 

mestra i que hi ha alumnes barrejats de quatre classes. Sempre es fa constar en el PI 

de l’alumne. Això s’ha fet i es fa amb alguns alumnes amb TEA. 
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RETENCIONS DE CURS 

Les repeticions de curs són prescriptives al final de cicle si la comissió d’avaluació creu 

que serà positiu per l’alumne. 

Tenint en compte la problemàtica que acompanya a les retencions i molt sovint la poca 

efectivitat d’aquestes, considerem que només es produirà en casos molt específics i 

amb la conformitat de totes les parts implicades (mestres, pares, altres 

professionals,...). Les repeticions s’han de començar a plantejar en l’avaluació del 

segon trimestre per tenir temps d’anar preparant el nen i la família. 

 

a) Aspectes a tenir en compte : 

 - Historial acadèmic : Un sol cop a tota la primària. 

 - Decisió conjunta del conjunt de mestres del cicle i de l’equip psicopedagògic. 

 - Vacants reals. 

 - Conveniència de retenció als primers cursos ( si cal fer retenció a Educació     

Infantil, inclús a vegades s’ha fet la retenció ja a la llar). 

 

b) Aspectes de valoració en el cas de la possible retenció 

 

- Nivell d’aprenentatge de l’alumne :- Capacitat d’adquisició de coneixements . 

                 - Dificultats manifestes. 

                 - Hàbits de treball. 

                 - Rendiment escolar. 

  

-Nivell maduratiu i sociabilitat : - Equilibri emocional. 

     - Grau d’autonomia. 

     - Responsabilitat. 

     - Interès. 

     - Relació amb el grup i amb el professor. 

 

- Estudi de la viabilitat del curs que l’acull :- Nombre d’alumnes i tipologia. 

                - Característiques de grup. 

  

c) Procés formal de les retencions : 

- Reunió de cicle ( propostes concretes, estudi dels casos, acta de la reunió ) 

- Reunió del cicle amb l’equip Psicopedagògic ( casos de NEE ) 

- Presa de decisions ( cicle, EAP, EE, Cap d’estudis ) 

- Informació a la família 

- Complimentar un full de retenció i incloure’l a l'expedient de l'alumne. 

Si una família no accepta que el seu fill/a pugui repetir haurà de signar un document 

conforme s’ha negat i quins són els motius. 

 



11 
 

ACCELERACIONS DE CURS 

 

Si després  d’una valoració psicopedagògica es veu que un alumne és d’altes capacitats 

o superdotat, es tindrà en compte a més els següents aspectes per decidir una 

acceleració de curs: 

 S’ha provat incloure l’alumne en alguna activitat d’un curs superior i es valora 

com ha funcionat. 

 Decisió conjunta en reunió d’avaluació 

 Vacants reals 

 Nivell maduratiu i sociabilitat 

 Viabilitat del curs que l’acull 

 Procés formal de les acceleracions seria el mateix de les retencions. 

 

4.7- RECURSOS MATERIALS 

 

A l’escola disposem de dues AEE que utilitzen les dues mestres d’EE, la mestra de 

Suport Lingüístic i l’auxiliar d’EE. Són aules que s’utilitzen per fer atenció individual o 

en petit grup. 

En aquestes aules hi ha ordinadors, PDI, tablets i diferents materials adaptats. Una de 

les aules està pensada per alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial i té material de joc 

simbòlic i reglat. Qualsevol d’aquests materials estan a disposició dels tutors que els 

necessitin. 

Sempre que es pot s’adapta els materials de l’AO per tal que l’alumne pugui seguir el 

ritme de la seva classe. 

   

4.8- DETECCIÓ DE NECESSITATS DE CENTRE 

 

Partim de l’observació del mestre-tutor i la mestra d’EE  i de l’avaluació que fem dels 

nostres alumnes. Quan veiem algun indicador que ens alerta decidim actuacions amb 

aquest alumne pel que fa a les agrupacions, el tipus de treball, els materials 

necessaris... 

Si pensem que estem davant de necessitats educatives especials, derivem el cas a l’EAP 

per tal que faci la corresponent avaluació psicopedagògica. 

Amb totes les necessitats detectades a final de curs en una darrera CAD es decideix 

quins seran els nens que rebran atenció directa de l’Educació Especial , i quins 

necessitaran altres tipus de suport. Aquesta informació és molt necessària per tal de 

fer els horaris el curs següent, donant a cada classe el suport que necessita. 

En les nostres observacions ens fixem en indicadors com els següents: 
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EDUCACIÓ INFANTIL 3/6 ANYS 

Problemes del 
llenguatge 

- Retards en l’aparició del llenguatge i/o en la seva estructuració. 
(L’absència de llenguatge als tres anys ha de ser consultada 
sempre). 

- Els problemes de parla poden esperar fins els P4 sempre que es 
treballin a l’aula. (Derivar abans si impliquen una desorganització 
molt evident). 

- No manifestar les seves intencions comunicatives. 
- Manifestar les intencions comunicatives només amb gest o amb 

forma lingüística d’una o dues paraules. 
- La parla és inintel·ligible i/o presenta molts errors. 
- El llenguatge es caracteritza per l’ús de paraules concretes. 
- Mostra poques habilitats conversacionals. 

Dificultats per 
la interacció 

- Les dificultats d’interacció: absència de rialla, no direcció de la 
mirada, mirada buida 

- Dificultats d’interacció amb els companys per defecte o per excés: 
aïllament, estar sempre depenent de la mestra... 
(Els problemes d’interacció per excés només si són molt exagerats) 

Dificultats en 
la comprensió 

- Dificultats de comprensió global. 
- L’absència de simbolització. 

Dificultats en 
el joc 

- Absència de joc. 
- Presència de jocs repetitius, mecànics, sense relació social. 
- Absència de resposta als estímuls socials. 

Altres 
aspectes 

- Els nens amb crisis d’ansietat (plor descontrolat, córrer sense 
sentit, fugida de la classe sense cap raó o darrera de la mestra, 
problemes de son). 

- Nens difícils de consolar. 
- Queixes continuades de tipus somàtic, vòmits a l’escola... 
- Hiperactivitat extrema. 
- Dificultats de coordinació psicomotora global. 
- La presència de lesions inexplicables, associats a temors o a 

inhibicions de conducta. 
- Rigidesa i manca de flexibilitat del pensament. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 6/9 ANYS 

- Problemes de manca d’aprenentatge per: 
o Negació a aprendre, manca de motivació, bloqueig e inhibicions 
o Disarmonies agudes en els aprenentatges 

- Els problemes de parla haurien d’estar resolts. 
- Dificultats de centrar l’atenció, acompanyada o no de dificultats de control motor 

i/o d’impulsivitat. 
- Els problemes de manca d’adquisició d’hàbits: vestit, menjar, dormir, rentar-se sol 

(absència d’autonomia). 
- L’absència de participació en jocs de regles. 
- L’absència d’amics: aïllament. 
- Desconnexió amb la realitat, llenguatge desorganitzat. 
- La dependència exagerada amb els adults. 
- Timidesa o pors exagerats. 
- Rituals obsessius. 
- Una excessiva variabilitat de l’estat emocional. 
- Irritabilitat exagerada. 
- Tristesa, apatia, absència d’interès per les coses, ... 
- La desorganització personal. 
- La rebel·lia, l’oposicionisme exagerats. 
- La destrucció de material. Agressivitat. 
- Presència de problemes somàtics sense causa: dolors de cap... 
- Manca de control d’esfínters o alteracions en el mateix. 

 

 

A CONSIDERAR EN TOTES LES ETAPES 

Observació a nivell 
físic, d’algun 
funcionament 
inadequat en 
l’alumne 

Ulls 

- ulls plorosos 
- ulls vermells 
- molèsties amb la llum 
- parpelles inflades 
- ulls fixes 
- mals de cap 

Oïda 

- no respondre a les consignes de la mateixa manera i amb la 
mateixa velocitat 
- mals de cap repetitius 
- mal d’oïda de manera regular 
- marejos 

Aparell locomotor 

- caure amb més freqüència 
- els moviments són més descoordinats 
- tenir poca força 
- la motricitat fina és poc hàbil 
- el nivell de fatiga es produeix amb poca activitat motriu 
- hipotonia 
- hipertonia 
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A CONSIDERAR EN TOTES LES ETAPES 

Observació del 
comportament de 
l’alumne 

- s’aixeca sovint del seu lloc 
- s’acosta excessivament quan llegeix o escriu 
- té més de tres anys i no li agrada saltar, trepar, fer marxes en 

equilibri 
- cau o li cauen les coses de les mans sovint 
- no calcula bé les distàncies quan llença o recull pilotes 
- acostuma a prendre males postures 
- falta continuada d’atenció a l’aula 
- no és capaç de mantenir-se assegut al seu lloc 
- somnolència al fer algunes tasques 
- no pot llegir més de 10 minuts seguits 
- llegeix lent i segueix la lectura amb el dit 
- dificultat per entendre el text 
- dificultat de memorització 
- abandona la lectura 
- comet errors en la lectura 
- dificultat per captar visualment una paraula 
- transmet la sensació d’anar molt “sobrat” 
- presenta tendència a l’avorriment 
- la interacció amb els companys sol ser difícil (poc sociable) 
- presenta un nivell d’autoestima alt o molt baix 
- presència d’actituds despectives respecte dels companys 
- manifesta pocs hàbits de treball i d’estudi 
- es mostra poc motivat per la tasca escolar 
- tot i tenir la sensació que és un nen/a llest/a no acaba de 

funcionar 
- vol manar sempre 
- les valoracions que fa dels companys solen ser negatives 
- es mostra molt perfeccionista 

 

4.9- CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

4.9.1 CRITERIS PROMOCIÓ DE CURS 

El criteri general per la promoció de curs hauria de considerar l’assoliment dels 

objectius mínims de cicle. 

 

4.9.2 CRITERIS ALUMNES QUE HAN DE TENIR UN PI 

El Pla Individualitzat és un document que recull les reflexions i la presa de decisions 

dels equips docents sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar 

resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 

S’adreça a aquells alumnes per als quals es considera que les mesures universals són 

insuficients per assolir les CB de l’etapa i els cal qualsevol de les mesures intensives. 
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Excepcionalment, també necessiten un PI aquells alumnes que per assolir les CB 

requereixin mesures addicionals. Ha de ser una eina funcional, àgil i útil. 

Ha d’identificar els àmbits o les àrees per als quals s’utilitzaran criteris d’avaluació 

inferiors o superiors als del nivell corresponent com a referents per a l’avaluació de 

l’alumne. 

Hem d’avaluar l’alumne tenint en compte sempre els criteris d’avaluació que s’han 

establert en el seu PI. 

El PI s’ha d’elaborar de manera prescriptiva: 

 Per als alumnes que presenten nee 

 Per als alumnes nouvinguts que s’incorporen tardanament al sistema educatiu 

de Catalunya . 

 Per als alumnes en edat escolar obligatòria que, per motius diversos, no poden 

assistir a l’escola regularment. 

 

És el tutor/a, amb la col·laboració de l’equip docent ,qui ha d’elaborar i fer el 

seguiment del PI i actuar com a principal interlocutor amb els pares. 

Correspon a la Direcció del centre, amb el vistiplau de la CAD, aprovar els PI i facilitar la 

coordinació i col·laboració dels professionals que intervenen en l’atenció educativa de 

l’alumne. 

El PI s’avalua i actualitza d’acord amb el progrés personal de l’alumne. Es revisa de 

manera periòdica, com a mínim, cada curs escolar. Ha de constar en tota la 

documentació acadèmica de l’alumne i forma part del seu expedient acadèmic. 

  Si un alumne no és de NEE però presenta un retard d’aprenentatge de més de dos 

anys també se li farà un PI i es revisarà el cas amb l’EAP. 

 

4.9.3 CRITERIS ALUMNES DE GRUP REDUÏT 

Ens referim als alumnes que tenen dificultats però no són de nee. Aquests no sempre 

estaran atesos per les mestres d’EE, ja que aquestes han de prioritzar els alumnes de 

nee. Per tant, altres mestres dedicaran hores d’atenció a la diversitat per atendre 

aquest alumnat per treballar : lectoescriptura, resolució de problemes, expressió 

escrita, fluïdesa lectora... 

 

4.10- ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB DIFERENTS TIPUS D’ALUMNES:  

 

ALTES CAPACITATS 

 Compartir alguna activitat del curs següent que li toca per edat cronològica. 

 Tenir la possibilitat a l’AO de fer altres feines de nivell superior ( ampliacions 

curriculars) 

 Acceleració de curs quan reuneix tots els requisits ja esmentats. 

 Fer un PI d’un curs més elevat 
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 Programa d’excel·lència que es porta a terme a CS. 

 

 

TEA 

Aquells alumnes amb dèficits persistents en la comunicació i la interacció social en 

diferents contextos, acompanyats de patrons de comportament , interessos o 

activitats restringides i repetitives, i que té implicacions importants per a 

l’aprenentatge escolar. 

 

Estratègies organitzatives de centre: 

 Repartir la TEI en funció de les necessitats a P3 

 Reduir temps escolar 

 Reduir tasques escolars  

 Acompanyament per part de l’auxiliar d’EE 

 Plantejament de les sortides i colònies amb aquests alumnes : moment en el 

que es troben. Si estan especialment nerviosos no és adient que vagin, depèn 

de la sortida podem convidar la família perquè acompanyi...En tot cas s’ha de 

plantejar amb temps amb la família, i en el cas de colònies si cal, anticipar una 

visita a la casa amb els pares en cap de setmana. 

 Atesos a l’AEE si és necessari. Depèn del seu grau i/o com es trobin poden 

necessitar ajut en petit grup o no. 

Estratègies de treball:  

 Anticipació: amb pictogrames o fotos i valorant si hi ha llenguatge, però sí de 

forma individualitzada; li donarà un marc de seguretat. Vigilar quan hi ha una 

excursió, una festa…. 

 Acompanyament de la família: entrevistes sovint, comentar allò important en 

el moment a la porta ( tant per negatiu com per positiu ),convidar-los a l’inici 

de curs abans de començar els nens per conèixer la tutora, la classe i decidir 

on seuran per ajudar a l’anticipació. 

 Observació: per saber quins són els seus interessos; quins centres d’interès li 

agraden, quins jocs són els seus preferits, si necessita objectes autístics 

(llavors podria tenir una capsa per desar-los )…. Utilitzar els seus interessos per 

pactar amb ell. Pot tenir una capsa amb els seus jocs preferits a l’AO ( legos,..) 

 Crear vincle afectiu amb ell. 

 Si es queda al Menjador parlar amb les monitores per saber conducta 

alimentària, comportament, dormir… i informar-les d’allò que sigui necessari 

 Són nens molt variables, s’ha de tenir present. 

 Estan molt cansats al final del trimestre, i final de la setmana 

 Fer present el no present perquè els hi costa molt representar. 
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 Fer equips docents per compartir les angoixes tots. 

 Fer-lo escollir les activitats: l’ajuda a fer-se present i accepta millor les feines. 

 Utilitzar el mètode TEACH . 

 

TRASTORNS DE CONDUCTA 

És una alteració del comportament no imputable a trastorn mental, que limita 

substancialment les habilitats d’aprenentatge, les habilitats per estructurar o mantenir 

relacions interpersonals satisfactòries i que comporta alguna forma de malestar 

subjectiu. 

 Moltes de les estratègies descrites pels nens amb TEA també ens serveixen amb 

aquest alumnat. 

 

TRASTORNS MOTÒRICS 

Alteració de l’aparell motor causada per una disfunció en el sistema nerviós central, 

muscular, malaltia degenerativa  o ossi-articular que en graus variables limita algunes 

activitats de la vida diària i que té implicacions importants en l’aprenentatge escolar de 

l’alumne. 

Caldrà: 

 Adaptacions físiques en coordinació amb la fisioterapeuta de l’EAP i amb el 

SEEM ( servei educatiu específic de motòrics) de l’aula i del lavabo. 

 Adaptacions de les noves tecnologies amb el suport de la UTAC ( Unitat de 

Tècniques Augmentatives de comunicació) 

 Acompanyament de les mobilitats i per anar al lavabo amb l’auxiliar d’EE. 

 Treballar amb ordinador a la classe 

 Si presenta alguna necessitat educativa més pot anar a l’AEE. 

 

TRASTORNS VISUALS 

Alteració de la visió que, encara que se’n facin correccions òptiques, afecta 

adversament el funcionament escolar. 

 

 Adaptacions físiques del lloc a l’AO en coordinació amb CREDV( Centre de 

recursos per a deficients visuals ) així com dels materials necessaris. 

 Ampliar tamany de la lletra de les feines que li donem. 

 Assegurar-nos que té independència de moviment per l’escola, sinó posar l’ajut 

necessari. 

 

TRASTORNS AUDITIUS 

Pèrdua auditiva de diferent grau que, encara que se’n facin correccions auditives 

afecta el processament de la informació lingüística i el desenvolupament de la 

comunicació, el llenguatge i la parla. 



18 
 

 Adaptacions amb eines en coordinació amb CREDA 

 Adaptacions de temps per fer les tasques 

 Treball individualitzat amb la logopeda 

TRASTORNS COGNITIUS 

Limitació significativa en el funcionament intel·lectual i en la conducta adaptativa 

quant al domini conceptual, social i pràctic, i que té implicacions importants en 

l’aprenentatge escolar de l’alumne. 

 

 Li fem adaptacions curriculars, i a vegades es fa necessari l’ús de materials 

alternatius. 

 Treball en petit grup a l’AEE 

5-ORGANITZACIÓ AEE 

5.1 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ D’UN ALUMNE 

 A l’inici de curs o quan es produeix una demanda podem recórrer a les següents fonts 

d’informació segons les necessitats: 

 Memòria d’aula 

 Expedient de l’alumne ( informes, entrevistes...) 

 Informació que dona el propi tutor/a 

 Observació AO 

 Exploració AEE : proves segons necessitats 

 Coordinacions amb els serveis externs 

 

5.2 AVALUACIÓ 

Establim el nivell de competències a partir de les informacions anteriors i del resultat 

de les proves que es passen, ja sigui a l’inici de curs o en el moment que es produeix la 

demanda. Les proves més utilitzades són: 

 

 Proves Teberosky de lectura i escriptura 

 PLON de llenguatge 

 Dibuix de la figura humana 

 ACL 

 Canals 

 Quinzet 

 Prodiscat ( per detectar dislèxia) 

 

 Si veiem que amb aquesta exploració no és suficient , es fa derivació a l’EAP per fer 

una valoració psicopedagògica. 
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5.3 HORARI: ÀREES D’INTERVENCIÓ 

 

- Es fa l’horari a l’inici de curs, en el mateix moment que la resta d’horaris. D’aquesta 

manera s’aconsegueix que els alumnes surtin a l’AEE quan és necessari, coincidint amb 

les instrumentals en les dues classes del mateix nivell. 

- En ocasions segons la tipologia de casos poden necessitar una atenció més 

individualitzada o una intensificació del seu horari. 

- En l’horari d’EE es reserva una hora per fer la CAD 

 

Aquest horaris poden patir alteracions al llarg del curs en funció de l’evolució que fan 

els alumnes. 

 

5.4 PROGRAMACIONS 

A l’inici de curs els mestres tutors i les mestres d’EE es posen d’acord sobre la 

programació que se seguirà amb els alumnes que aniran a l’AEE i els alumnes que 

seran atesos a l’AO. Aquesta programació es refereix sobretot als objectius a treballar 

des de l’AEE i tenir en compte que sempre que es pugui tingui punts de connexió amb 

la programació de l’AO. 

Aquests objectius no són fixos, sinó que seran variables cada final de trimestre.  

 

5.5 CONTINGUT DELS EXPEDIENTS AEE 

A cada expedient de l’aula podem trobar: 

- Full de dades personals de l’alumne i assistència a l’AEE per cursos acadèmics 

- Full de seguiment d’actuacions 

- Full d’entrevistes amb pares 

- Full de derivació de l’EAP 

- Informes d’avaluació de l’AEE de final de curs 

- Unitats didàctiques de petit grup o el PI 

- Proves passades 

- Informes de Serveis externs 

 

5.6 SEGUIMENT 

Cal dir que des de l’AEE se segueix el mateix sistema de recollida d’informació i també 

té un expedient aquells alumnes que són de seguiment. És a dir alumnes amb 

diagnòstics complexes que no sempre són de nee, però que en qualsevol cas no 

necessiten fer un treball diferenciat dels altres. 
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6-PLA INDIVIDUALITZAT I ADAPTACIÓ 

 

Hi ha alumnes que abans d’arribar a necessitar un PI poden tenir adaptacions de temps 

o de quantitat. En ocasions l’adaptació passa per fer les proves orals per comptes 

d’escrites. Des de la CAD es valora fer un model d’Adaptació. 

7-TREBALL EN XARXA 

7.1 MESTRES EE-TUTORS 

La coordinació s’estableix per poder portar a terme les següents tasques: 

- Entrevistes amb pares 

- Informes trimestrals 

- Treball propi de l’alumne 

- Col·laboració en l’elaboració del PI 

- Elaboració de materials 

- Assessorament estratègies per portar a terme a l’AO 

- Fer arribar les demandes del tutors a l’EAP, actuant primer com a filtre. 

- Coordinar aspectes de la programació de l’alumne que segueix a l’AEE. 

 

7.2 CAD: COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

En la CAD participen l’EAP, les mestres d’EE i algú de Direcció. És l’espai institucional on 

es planifiquen les mesures del centre per atendre la diversitat del centre. Es reuneix de 

forma setmanal. Correspon a la CAD: 

- Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l’atenció a la 

diversitat dels alumnes. 

- Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 

mesures adoptades. 

- Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació amb la 

diversitat. 

- Donar resposta a les situacions personals dels alumnes a través de la pràctica 

educativa.  

- Proposar els PI i planificar les seves actuacions. 

 

7.3 MESTRES EE-SERVEIS EXTERNS( CREDA, CSMIJ, CDIAP, SETTDIC) 

Normalment aquesta coordinació es fa de forma conjunta amb els tutors. Els acords es 

traspassen als equips docents, per actuar tots de la mateixa manera. En ocasions 

l’auxiliar d’EE participa d’aquestes coordinacions quan es parlen de casos que porta 

ella. 
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7.4 MENJADOR 

Alguns d’aquests alumnes de nee es queden a dinar al menjador i aquest moment pot 

ser crític per algun dels nostres alumnes. Quan tenen comportaments complicats 

expliquem a les monitores a grans trets què li passa al nen i quins són els acords que 

els poden afectar també a l’hora de dinar. En alguna ocasió hem fet alguna sessió de 

formació al monitoratge amb l’EAP i CRETDIC perquè entenguin el malestar que senten 

sobretot els alumnes amb TEA i els alumnes amb trastorn de conducta 

 

7.5 TRASPÀS PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA 

A final de curs les mestres de 6è, la mestra d’EE i la cap d’estudis es reuneixen amb el 

psicopedagog de l’institut de referència per fer un traspàs de tots els nostres alumnes. 

Un cop han fet la 1ª Avaluació de 1r ESO ens fan arribar els resultats de com ha anat. 

Això ens permet comprovar cada curs que els nostres alumnes arriben ben preparats. 

 

7.6 TRASPÀS LLAR- EDUCACIÓ INFANTIL 

A l’inici de curs les diferents llars ens fan arribar un informe dels seus alumnes que ens 

permet conèixer-los més quan entren a P3. Quan passa la 1ª Avaluació som nosaltres 

els que passem la informació a les llars. 

 

7.7 CAS:  COMISSIÓ D’ATENCIÓ SOCIAL (ABSENTISME...) 

En la CAS participa les mateixes persones de la CAD més una referent de Serveis Socials 

de l’Ajuntament i el treballador social de l’EAP. Es reuneix cada dos mesos. 

Les demandes detectades s’envien a la referent per tal que ens aporti informació el dia 

de la reunió, i si és al contrari que volen informació d’algun cas ho sabem amb 

antelació per tenir la informació preparada. 

 

En aquestes reunions s’acorden i planifiquen la intervenció dels professionals de la 

Comissió per afavorir la millor escolarització dels menors en situacions socials o 

familiars desfavorides o de risc social. 

8-GESTIÓ D’AULA 

Hi ha metodologies dintre de l’AO que afavoreixen l’atenció a la diversitat: 

  

TREBALL COOPERATIU 

És una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per 

treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Estableix 

relacions solidàries entre els alumnes, incrementa el rendiment de tots els alumnes, 

aconsegueix un nivell superior de raonament dels alumnes, augmenta la cohesió de 
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grup, desenvolupa les habilitats socials dels alumnes i respecta els diferents punts de 

vista. 

 

PROGRAMACIONS MULTINIVELL 

Ofereix la presentació d’una programació oberta i flexible amb múltiples opcions de 

treball per a l’alumnat. A partir de la tria de les idees clau de cada unitat es dissenyen 

diferents maneres de presentació i de desenvolupament de les activitats. Proposa 

activitats i materials que responen a diferents nivells competencials. Permeten  

diferents nivells de participació i de resolució, i diferents opcions d’avaluació del 

progrés de l’alumnat. 

 

DURADA ACTIVITATS 

La durada de les activitats ha de ser flexible i adaptar-se a les necessitats del grup. Amb 

grups dispersos han de ser activitats variades i curtes que captin el seu interès. 

 

HORARIS AMB UN BREAK 

Hi ha alumnes que necessiten fer un break a mitja activitat per tal de poder continuar 

després ; pot ser en forma de llegir, fer plastilina, fer un dibuix....sempre pactat amb la 

mestra. 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Veure annex del Projecte. 

9-PAPER DE LES FAMÍLIES 

Família i escola comparteixen un objectiu comú: l’èxit educatiu dels alumnes. Família i 

escola són dos mons que necessiten reconèixer-se per fer un bon acompanyament als 

alumnes. 

Les relacions entre família i escola es basen en el respecte mutu, la confiança i 

l’acceptació de les singularitats de cadascú. 

Cal implicar i alhora acompanyar la família en la transició per les diferents etapes i 

serveis. El centre també, ha d’assessorar sobre estratègies i formes d’actuació que 

facilitin la regulació de la conducta o l’establiment de límits dels fills. 

 

 

Pla d’Atenció a la Diversitat aprovat en Consell Escolar el dia 28 de juny del 2017. 

 

 


