
ESCOLA JOSEP MANUEL PERAMÀS  CURS 19-20 

 

1 

 

 
PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. CURS 19-20 

 
Una de les finalitats d’aquest pla és la de planificar i organitzar els 
suports i prioritzar els recursos personals   de que disposa el centre, per 
tal d'ajustar-los a les necessitats grupals i/o individuals de l'alumnat. 
Aquesta planificació, distribució i organització dels recursos, ha estat 
elaborada en funció dels acords que es van prendre el curs passat en la 
darrera CAD i que es van exposar a la resta del claustre. Així com també, 
d’un anàlisi acurat de les actuacions registrades a la memòria del curs 
16_17 que fan referència a l’atenció a la diversitat. 
 

1. MESURES i SUPORTS 
 
1.1 MARC NORMATIU. DEFINICIÓ DE LES MESURES I SUPORTS 
 
Enguany, aquest document de centre estarà adaptat a la nova normativa, 
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
marc d'un sistema educatiu inclusiu. En aquest nou decret, es parla de 
tres tipus de mesures i suports: 
 

a) Universals 
b) Addicionals 
c) Intensius 

 
Tal i com  marca la normativa s’entén per mesures i suports: 
 

a) Universals:  
 
Les mesures i suports universals són accions i pràctiques, de caràcter 
educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar el context 
d'aprenentatge, proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-los 
l'accés a l'aprenentatge i la participació, i garanteixen l'aprenentatge 
significatiu de tot l'alumnat i la convivència, el benestar i el compromís de 
tota la comunitat educativa. Aquestes mesures s'adrecen a tots els 
alumnes i les apliquen tots els professionals del centre liderats per l'equip 
directiu i coordinats per l'equip docent, amb la implicació de tota la 
comunitat educativa. Poden ser entre d’altres: la personalització dels 
aprenentatges, l'organització flexible del centre, l'avaluació formativa i 
formadora, els processos d'acció tutorial i orientació, i aquelles altres 
actuacions que contribueixen a l'escolarització i l'educació dels alumnes. 
Les mesures i els suports universals s'estableixen en el projecte educatiu 
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de centre i en les normes d'organització i funcionament de centre, i han 
de quedar concretades en les programacions d'aula. 
 
b) Addicionals:  
 
Les mesures i els suports addicionals són actuacions educatives que 
permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, 
focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés 
d'aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre 
l'avenç personal i escolar. Han de cercar la màxima participació en les 
accions educatives del centre i de l'aula, i han de vincular-se a les 
mesures i als suports universals previstos en el centre. 
 
Les mesures i els suports addicionals es planifiquen per als alumnes 
següents:  
 
a) Alumnes de l'avaluació dels quals es desprèn que tenen dificultats en 
l'aprenentatge.  
 
b) Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.  
 
d) Alumnes que temporalment necessiten un recurs que doni resposta a 
determinades condicions de salut, al compliment de mesures judicials 
d'internament, o a l'adopció de mesures de protecció de caràcter 
residencial 
 
Les mesures i els suports addicionals els apliquen, d'acord amb el 
projecte educatiu de centre, els docents i el personal d'atenció educativa 
designats per la direcció del centre i són orientats pels mestres 
d'educació especial, els mestres d'audició i llenguatge, els professionals 
d'orientació educativa i els tutors de l'aula d'acollida, en coordinació amb 
tot l'equip docent, el personal d'atenció educativa i amb la col·laboració 
dels serveis educatius.  
Aquestes mesures poden ser entre d’altres:  les mesures d'acció tutorial 
específiques, el suport del mestre d'educació especial, el suport escolar 
personalitzat i els programes intensius de millora, el suport lingüístic i 
social, les aules d'acollida, els programes de diversificació curricular, els 
projectes específics de suport a l'audició i el llenguatge. Les mesures i 
els suports addicionals s'estableixen en el projecte educatiu de centre i 
es concreten en les programacions d'aula, consten en l'expedient i en 
l'historial acadèmics de l'alumne i en el pla de suport individualitzat dels 
alumnes que en tinguin. 
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c) Intensius:  
Les mesures i els suports intensius són actuacions educatives 
extraordinàries adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, que permeten ajustar la resposta educativa de 
forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Han 
de cercar la màxima participació en les accions educatives del centre i de 
l'aula, han de facilitar, al docent, estratègies d'atenció als alumnes, i han 
de sumar-se a les mesures universals i addicionals de què disposa el 
centre. 2. Les mesures i els suports intensius es planifiquen per als 
alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, si així ho 
determina l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats 
específiques de suport educatiu, i específicament per als alumnes 
següents:  
a) Alumnes amb necessitats educatives especials. 
b) Alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.  
c) Alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 
 
 
Constitueixen mesures i suports intensius per a alumnes amb necessitats 
educatives especials: 
 a) Els suports intensius a l'escola inclusiva (SIEI): 
 
b) Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL): contribueixen a 
l'escolarització dels alumnes amb discapacitat auditiva severa i pregona 
que requereixin un equipament singular i una especialització 
professional.  
 
c) El suport del personal d'atenció educativa. 
 
d) Els programes d'aula integral de suport (AIS): atenen de forma 
temporal, integral i intensiva els alumnes en edat escolar obligatòria que 
presenten necessitats educatives especials associades a trastorns 
mentals i, o també, trastorns greus de conducta. Proporcionen atenció 
educativa i terapèutica en espais singulars fruit de la col·laboració entre 
el Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut, i compten amb 
un equip integrat per professionals de tots dos departaments.  
 
e) El suport dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i 
recursos (CEEPSIR). 
 
 f) L'atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos 
educatius per a deficients auditius (CREDA).  
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g) L'atenció directa dels professionals de suport del Centre de Recursos 
Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).  
 
h) La reducció de la durada d'alguna etapa educativa per als alumnes 
amb altes capacitats té el tractament d'una mesura i suport intensiu 
 
i) Vetllador 
 
 
 
 
1.2 CONCRECIÓ DE LES MESURES I SUPORTS AL CENTRE 
 
1.2.1 CONTINUÏTAT MESURES UNIVERSALS 

 
Enguany aquest curs escolar el Pla d’Atenció a la diversitat ve marcat per 
dos fets, principalment. Per una banda, la continuïtat de les mesures 
d’atenció a la diversitat introduïdes el curs passat. Mesures que 
busquen  un canvi d’enfocament metodològic dins les aules, que ens 
permet poder incloure a aquells alumnes amb NESE dins el 
funcionament de l’aula ordinària, atenent al principi d’inclusió. Aquestes 
mesures són: 
 
 
 
1.2. 2.-Racons a EI (llengua, matemàtiques i experimentació) 
 
1.2.3.- Racons de matemàtiques i llengua a CI.   
 
1.2.4. Desdoblament a 1r aula científica/resolució de problemes 
 
1.2. 5.- Doblatge a la dimensió expressió escrita de 1r a 6è.  
 
1.2.6.  Coodocència a l’hora de  mates manipulatives a CM i CS. 
També partint de l’anàlisi de resultats, es fa palès, que cal un treball més 
exhaustiu de l’expressió escrita en llengua estrangera. Això vol dir donar 
un espai horari específic per tal de treballar la dimensió, i  a més poder 
fer-ho amb mig grup, a l’igual que es fa en les altres àrees lingüístiques.  
 
 
2. NOVES MESURES UNIVERSALS  
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2.1 TREBALL GLOBALITZAT 
 
La introducció de noves mesures organitzatives i horàries que 
s’emmarquen dins les mesures universals. Aquestes mesures d’índole 
metodològiques, provenen de dues activitats importants que es fan al 
centre. Per un cantó la participació a la Xarxa de competències Bàsiques, 
i la Jornada Pedagògica que l’escola realitza a nivell intern cada mes de 
Juny. Tal i com es prou dins la Xarxa, cada cop es busca un 
aprenentatge més competencial, més interdisciplinar i global, on l’alumne 
sigui el centre de l’aprenentatge, i l’avaluació d’aquest sigui continuada, 
global, formativa i formadora. Així, dins aquest marc metodològic, la 
Jornada pedagògica del curs 17-18, va tenir com a eix de treball el 
treball globalitzat i l’organització horària. Els acords presos en 
aquesta jornada, es podrien resumir de la següent manera: 

- necessitat d’horaris més flexibles 
- tenir franges horàries de treball no tant compartimentades, estones 

més llargues 
- la introducció d’un treball més globalitzat requereix una 

organització horària diferent. 
 
Atenent a aquests principis i acords, aquest curs escolar s’han introduit 
canvis horaris per afavorir el treball globalitzat. Som conscients que 
aquest és un petit pas, tímid, però pensem que cal anar construint de 
mica en mica, valorant i avaluant aquests canvis, tot introduint les 
propostes de millores necessàries de cara al proper curs. Aquesta 
avaluació i propostes es recolliran a la memòria de centre d’enguany.  
 
Els canvis horaris introduïts són: 
 

- Cicle inicial: 3 tardes de treball globalitzat (4,5h). S’ajunten hores 
de l’àmbit de medi i de l’àmbit lingüístic 
 

- Cicle Mitjà i Superior:  6 hores en total (hores de l’àmbit de medi i 
l’àmbit lingüístic). Es prioritzen franges de treball compactades. 

 
Dins aquestes franges de treball globalitzat es treballaran principalment 
temes de les àrees de medi social i natural, connectant-los amb les àrees 
de llengua catalana i castellana. Es prioritzarà el treball per projectes i 
reptes, així com també el treball en grups. Per facilitar la programació del 
treball global s’ha dissenyat des del centre una plantilla de programació 
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A nivell horari, també s’ha prioritzat poder disposar de doblatge en 
hores de treball globalitzat. 
 
2.2 Matemàtiques manipulatives 
S’ha introduït una franja horària d’1h setmanal on es fa el treball de l’àrea 
de matemàtiques de forma manipulativa  i amb dos mestres a l’aula. 
 
 
2.3 Espais d’aprenentatge a p3 i p4 
 
Introducció a P3 d’espais de treball, on els alumnes trien a on volen anar, 
cada espai té un màxim de participants. 
 
“El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el 
desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers 
anys de vida, ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de 
les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural. Ha de desvetllar en 
l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se 
preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar 
respostes als reptes que se li plantegen, ha d’incidir en la seva capacitat 
per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.” 
(Currículum i orientacions. Educació Infantil). 
Tenint en compte això i la diversitat d’alumnat del nostre centre i després 
de temps de reflexions al cicle, s’ha valorat canviar la distribució dels 
espais a les aules de P3 i com a conseqüència, la metodologia emprada 
a l’hora d’incidir en l’assoliment dels aprenentatges d’aquesta etapa 
educativa. 
S’ha dividit l’aula en Espais d’Aprenentatge, i en cadascun d’aquests 
espais es fan propostes/provocacions per tal que els infants mitjançant el 
joc es facin preguntes, es relacionin amb els companys, estableixin 
connexions entre els coneixements previs i els nous, ... 
Cada espai està lligat a les Àrees de coneixement del Currículum 
d’Educació Infantil. Els continguts que es treballen en aquests Espais 
d’Aprenentatge, poden anar canviant al llarg del curs per tal de donar 
resposta a les necessitats de cada grup classe. 
Actualment els Espais d’Aprenentatge són els següents: 
- Espai Matemàtic 
- Espai de Llengua 
- Espai de Llenguatge plàstic 
- Espai de Medi 
- Espai de Joc simbòlic 
- Espai de Construccions. 
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Les propostes/provocacions que es fan en aquests Espais, són propostes 
pensades per tal que els infants vagin assolint els continguts mínims de 
Nivell. Per tal de poder donar resposta a la diversitat d’alumnes de les 
nostres aules, aquestes provocacions són obertes i els materials i la 
disposició d’aquests està pensada per a que cada infant, segons el seus 
interessos i/o necessitats duguin a terme diferents activitats que els 
ajudin a generar i consolidar els aprenentatges. 
“És especialment rellevant la repetició que caracteritza el joc. Després 
d’un període d’exploració s’entra en una situació en què l’objectiu és el 
plaer que proporciona el control i el domini del que ja se sap fer, i aquest 
fet és cabdal per a l’aprenentatge.” (Currículum i orientacions. Educació 
Infantil). 
Tenint en compte aquesta afirmació, les provocacions que es durant a 
terme en aquests Espais, no es canviaran constantment, sinó que es 
mantindran el temps necessari per a que cada infants pugui interioritzar 
tot allà après en aquell espai i per donar temps, també, a que tots els 
infants tinguin l’oportunitat de passar-hi i dedicar-hi les estones de joc 
que siguin necessàries. Serà a través de l’observació que es valorarà 
quan cal canviar el material, si cal afegir o treure alguna de les parts de la 
proposta, ... 
L’accés a aquests Espais és lliure, els infants hi van segons els seus 
interessos. Per tal de garantir que tots els infants passin per tots els 
Espais, cal una bona observació i seguiment de la mestra de cadascun 
dels alumnes. Si observem que un infant sempre està al mateix Espai, el 
convidarem a que en provi d’altres. Serà una invitació, si és nega a anar 
a altres espais ho respectarem, ja que sinó no estarem respectant els 
interessos i/o necessitats d’aquell infant. Si es donés el cas, caldria que 
observessim i valoréssim quin és el motiu d’anclatge en aquell Espai. (La 
manera de fer aquest seguiment no està elaborada encara). 
Amb aquesta nova metodologia, les activitats grupals dirigides i el treball 
en paper, passen a ser puntuals. És per aquest motiu que els àlbum 
convencionals, tendiran a desaparèixer i es lliuraran a les famílies recull 
amb documentacions de l’evolució del seu fill/a al llarg del curs (s’està 
definint la manera de dur-ho a terme). 
Les estones de treball en grup, es mantindran a l’estona de rotllana, on 
s’aprofitarà per fomentar la conversa, el respecte pels companys, el 
sentiment de pertinença al grup, ... 
“L’espai ben organitzat (interior i exterior) de l’escola ha de possibilitar el 
procés de recerca dels infants. Uns espais agradables, familiars i 
estèticament pensats esdevindran un factor clau en el procés educatiu”. 
(Currículum i orientacions. Educació Infantil). 
És per això que es tindrà especial cura en la distribució dels espais i en 
l’elecció, elaboració i presentació dels materials. És molt important tenir 
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en compte la quantitat de materials que oferim als infants, cal valorar 
quina quantitat és la necessària ja que la manca de material limitar els 
aprenentatges, però l’excés pot fer que els infants no siguin capaços de 
crear aprenentatges degut a un excés d’estímuls. 
 
 
 
2.4 Racons p5 
 

- Racons de llengua, matemàtiques i experimentació: Tres franges 
horàries d1h i 30 min amb dos mestres a l’aula. 

- Els alumnes es distribueixen en petits grups (dins l’aula o bé en 
altres espais del centre, per exemple, el passadís en el cas dels 
racons d’experimentació) 
 

2.5 Tallers a EI: divendres al matí tallers internivells dels alumnes d’EI. 
Sobretot centrats en en llenguatge artístic. 
 
2.6 Rutines Matemàtiques i lingüístiques 
 
A CM i CS s’introdueixen 4 franges de rutines matemàtiques i 
lingüístiques, on es treballa la lectura, el càlcul mental, així com jocs 
lingüístics. 
 
2.7 Comprensió Oral 
A CM i CS s’introdueix una hora i mitja setmanal de treball de comprensió 
oral. En grups classe desdoblat, cada grup fa 45 mint setmanals. 
 
2.8 Tractament de l’àrea de Castellà 

- Introducció de textos i lectures en Castellà en àrees no 
lingüístiques 

- Introducció d’1h setmanal de l’àrea de Castellà 
 
3. MESURES I SUPORTS  ADDICIONALS 
 
3.1. SUPORT LINGÜÍSTIC 
 
Tot i la pèrdua de la dotació d’Aula d’Acollida el centre de manera interna 
opta per continuar amb un reforç lingüístic a tots els Cicles de Primària 
per aquells alumnes que el curs anterior disposaven d’atenció a l’Aula 
d’acollida. 
Aquest reforç es prioritza en les hores de llengua, o bé en hores de 
treball globalitzat on la mestra entra dins el grup ordinari. 
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3.2  MEE 
 
El centre disposa de tres MEE que cobreixen l’atenció a tots els cicles de 
Primària i al Cicle d’EI. Aquest curs, a banda de l’atenció individualitzada 
en petit grup a l’aula d’Educació Especial, s’ha establit un grup 
d’habilitats socials per tots els cicles de primària.  
A continuació es detallen els alumnes atesos per les MEE del centre. 
Aquest llistat inicial es va valorant a les diferents CAD proposades al llarg 
del curs, per tal de gestionar d’una manera més eficient els diferents 
casos i les possibles noves demandes. 
 
 

 
3.2.1 Grup d’habilitats socials a EP 
 
Partint de l’experiència del curs anterior, aquest any, s’ha introduït com a 
suport addicional l’extensió de grups d’habilitats socials al cicle inicial i al 
cicle superior. Aquests grups estan liderats per una de les mestres d’EE 
del Centre, i té com a objectiu el treball de la intel·ligència emocional dels 
alumnes. Els alumnes que hi participen són triats per la mestra d’EE i les 
tutores corresponents, posant especial atenció a aquell alumnat amb 
dificultats de relació. 
Es dedica una hora setmanal per a cada cicle, en total 3h a la setmana. 
 
 

 

 
3.3 SEP 
 
 
3.3.1- A CM i CS del mestre de SEP  a l’àrea de  Resolució de 
problemes dins l’aula ordinària: aquesta mesura ha d’afavorir el treball 
grupal, la reflexió compartida entre alumnes i  el diàleg i l’intercanvi 
d’idees. (1’5h) De 3r a 6è 
 
3.3.2 SEP  en petit grup a la franja d’Aprenem a Llegir (treball 
específic de la comprensió lectora) (1h) De 1r a 6è 
 
3.3.3 SEP a CI i 3r de Primària fora d’horari lectiu. 2 tardes de 45min 
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4. MESURES I SUPORTS INTENSIUS 
 
4.1 CREDA 
 
Atenció individualitzada de 3 alumnes del centre, 2h setmanals. 
 
 
4.2 VETLLADOR 

 

14 hores de vetllador setmanal 
 

5. PLANS INDIVIDUALITZATS 
 
Pel que fa als plans individualitzats dels alumnes amb NESE, el centre té 
recollits els següents acords: 
 
5.1.Tots els PI’s es quedaran recollits a  la unitat d’equip Peramàs  18_19 
del drive a la carpeta corresponent.  
 
5.2 El Pi s’ha de revisar cada trimestre, incorporant les modificacions 
necessàries. Si cal ampliar i/o suprimir  alguna àrea dels Pi’s ja existents, 
aquesta proposta del tutor i MEE es portarà a la CAD del centre i es 
donarà el vist-i-plau, si s’escau. 
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5.3 La família ha d’estar informada en tot moment sobre el contingut del 
pla individualitzat. Per aquest motiu la família haurà de signar el full 
d'obertura del document. En aquest full es registraran les posteriors 
modificacions, ampliació o supressió d’àrees. La família només tornarà a 
signar el full d’obertura en cas de supressió total del PI.  
 
 
5.4. El Document físic de Pi's (l'última actualització que hi hagi), s'ha de 
guardar a l'expedient de l'alumne, juntament amb el full d'obertura, dins la 
carpeta vermella. 
 
5.5  S’acorda que quan hi ha una proposta de PI de cara al següent curs, 
el tutor que fa la proposta ha de deixar el Pi començat amb la descripció 
del nivell actual de competències i omplir les dades necessàries. 
 
 


