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1. SITUACIÓ INICIAL 

El centre va iniciar la seva trajectòria el curs 2010-2011, amb 2 línies de primer d’ESO,  

El 80% del nostre alumnat el rebem de les escoles de Roda de Barà, Com a centres adscrits també 
comptem amb alumnes procedents de la ZER de Bonastre. 

El nostre Institut pretén una formació integral de l’alumnat en tots els seus aspectes: intel·lectual, motriu, 
personal, afectiu, d’actuació i inserció social i professional. Per aquest motiu, té unes amplies funcions 
formatives i orientadores i potencia que els alumnes adquireixin un domini de les competències bàsiques, 
perquè puguin incorporar-se a uns estudis posteriors o a una vida laboral i, posteriorment, puguin 
prendre part en la societat activament i amb responsabilitat. 

 

2. RECURSOS HUMANS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Recursos humans interns 

Professors d’orientació educativa 1 

Professors d’atenció a la diversitat 1 

Professorat CLIC 1 

Professors especialistes d’una matèria 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humans externs 

Del Servei 
d’Educació 

Equip 
d’Assessorament 
Psicopedagògic  
(EAP) 

Psicopedagog 

Treballadora 
social (En casos 
puntuals sense 
pla de treball al 
centre) 

Coordinació 
amb serveis 
externs 

• Treballadora social EBASB 
Consell Comarcal 

• Educadora social EBASB Consell 
Comarcal. 

• Educadors Punt d’Informació 
Juvenil Roda de Berà 

• EAIA (Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència) 

• CSMIJ (Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil) 

• Hospital de dia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Xarxa de centre i entorn 

CAD Coordinació 
pedagògica 

Departaments Equip de tutors 

Equips docents 

Claustre 

Dept. 
Orientació 

 
EAP 

EAIA 

CSMIJ 

Hospital de dia 

Serveis Socials 
Consell Comarcal 

 

Equip directiu 



 

 

Composició i funcions dels equips pedagògics respecte l’atenció a la diversitat 

Equip pedagògic Qui Quan Treball 
 
Equip directiu Director 

Cap d’estudis 

Secretari 

Coordinador pedagògic 

Coordinadora d’ESO 

2h/setmana 

Gestió dels recursos: humans i materials 

Planificació 

Coordinació equips educatius 

Gestió de la formació 

 
Comissió 
pedagògica 
 

Caps de departament Setmanal 

Gestió de recursos: humans i materials 

Planificació 

Coordinació departaments 
 
 
 
Comissió d’Atenció 
a la Diversitat 
(CAD) i  
Comissió Social 

Cap d’estudis 

Professor CLIC (si 
s’escau) 

Orientador educatiu 

Psicopedagog EAP (quan 
cal) 

Coordinador pedagògic 

Coordinadora d’ESO 

Educadora social (1 cop al 
trimestre) 

 

Setmanal 
 

Concreció del Pla d’Atenció a la Diversitat: 
criteris organitzatius. 

Seguiment de les demandes del 
professorat, de les valoracions de l’equip 
psicopedagògic, de l’alumnat de situació 
social desfavorida, de l’alumnat nouvingut, 
de l’alumnat amb NEE. 

Priorització de casos. 

Concreció del PI –Treball amb caps de 
dept. 

Reunions Serveis externs al centre 

Equips de tutors 

Tutors/ores 

Orientador/Coordinador 
pedagògic 

 

Setmanal 

Seguiment de l’alumnat de les tutories 

Planificació d’activitats de tutoria 

Seguiment de la coordinació amb les 
famílies i serveis externs 

Departaments 
didàctics 

Professorat distribuït per 
àrees 

Setmanal 

Planificació de les matèries (metodologia, 
avaluació...) 

Planificació d’activitats 

Seguiment de l’alumnat 

Valoració de resultats i propostes de millora 
 
Equips docents Professorat del nivell 

Orientador 

 
Setmanal Planificació d’activitats 

Seguiment de l’alumnat 

Valoració de resultats i propostes de millora 

Claustre de 
professors 

Tot el professorat del 
centre  

1-2 per 
trimestre 

Planificació 

Consens d’actuacions 

Propostes de millora 

Revisió de documentació 

 
 
 
 



 

 

3. DETECCIÓ DE NECESSITATS 

Per tal de detectar les necessitats educatives es té present: 

En cas d’alumnes ja escolaritzats en el centre: els resultats acadèmics del curs anterior al qual 
cursa l’alumne/a, la informació del tutors i el seguiment de l’orientador del centre. 

En el cas d’alumnat de nova incorporació al centre, provinent de sisè de primària de 
centres adscrits:  la informació donada pels tutors dels centres, tant oralment (mitjançant reunions) 
com per escrit (mitjançant informes, dictàmens d’escolarització, informes específics, etc). També, per 
saber si els alumnes tenien algun tipus de suport en el centre de procedència (aula d’educació especial, 
USEE), es mantenen entrevistes amb els especialistes dels centres (orientadors, mestres d’educació 
especial...) i amb la professional de l’EAP que en fa el seguiment. Aquestes reunions les concertem per 
al mes de juny i ens trobem els tutors de 6è i mestres d’educació especial amb el cap d’estudis i el 
coordinador pedagògic. 

En el cas d’alumnes nouvinguts, el coordinador LIC passa unes proves inicials i en funció del 
resultat es valora la conveniència o no, d’incorporar-los directament a l’aula ordinària, atès que no 
disposem d’una aula d’acollida. En el cas d’alumnes d’incorporació tardana, el coordinador 
pedagògic, en base al seu expedient i la informació del centre de procedència, estudia la millor ubicació 
d’aquest alumne. 

A l’iniciar el curs es fa una avaluació inicial de tot l’alumnat per valorar el nivell actual de 
competències i d'aquesta manera poder planificar les mesures d'atenció a la diversitat: reforços, aula 
complementària, etc. 

Els tutors del centre fan un seguiment del seu grup d’alumnes, si en un moment determinat detecten 
alguna necessitat sol·liciten mitjançant el full de demanda (annex I) la intervenció dels orientadors del 
centre per tal que en facin una valoració i estudiïn dels recursos necessaris per atendre l’alumne. La 
CAD hi donarà el vistiplau.  

 

Procés per a la  detecció de les necessitats de l’alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ 

 

Estratègies organitzatives 

 

Desdoblaments normatius obligatoris:  

Tenen lloc a les matèries de: Ciències naturals, Tecnologia, Llengües. El criteri de distribució dels 
alumnes principalment és: 

→ Per les característiques dels alumnes. 

→ Per ordre alfabètic. 

 

CAD 

DETECCIÓ Dept. 
Orientació 

EAP 
Psicopedagog 

Treballadora social 

EAIA 

CSMIJ 

Hospital de dia 

Serveis Socials 
Consell Comarcal 

TUTORS 
FAMILIA 

EQUIP DOCENT 



 

 

Matèries optatives:  

Aquestes matèries van adreçades a reforçar i/o ampliar les matèries curriculars. 

 

Atenció individualitzada: 

Són aquelles hores que els orientadors dediquen a atendre les demandes de valoració que fan els tutors, 
equips docents o famílies. 

En funció de la valoració el Departament d’Orientació decideix si es tracta d’un cas que pot tractar ell 
mateix o si es necessari derivar a l’EAP. En tot cas es manté informat al tutor del seguiment de 
l’alumne.  

 

Distribució de grups: Els criteris a considerar en distribuir a l’alumnat de 1r d’ESO es basen en la 
formació de grups heterogenis, tenint en compte: 

—Els alumnes repetidors 

—Els alumnes amb conductes disruptives, bé repetidors o bé segons informació del traspàs de primària 

—Possibles incompatibilitats entre els alumnes 

—Els alumnes amb NEE 

—Ritmes d’aprenentatge 

—Nombre de nois i noies 

 

Suport en petits grups: 

S’organitzen, quan les hores del professorat ho permetin, petits grups per reforçar alguna competència 
bàsica, com ara la comprensió oral. 

 

Altres estratègies: 

Puntualment es fan servir altres estratègies com dos professors a l’aula. 

 

Estratègies curriculars 

L’atenció dels alumnes amb un ritme més lent d’aprenentatge, amb adaptació curricular a l’aula, la 
realitza el mateix professor de manera individualitzada a l’aula ordinària i puntualment es reforça amb 
la formació d’un petit subgrup que s’atén fora de l’aula ordinària. 

L’atenció dels alumnes amb PI assisteixen majoritàriament al PIM i a l’Aula Oberta. 

Els alumnes que tenen necessitats merament curriculars a 1r i 2n d’ESO formen part del PIM, que 
s’organitza de la següent manera: 12 h d’instrumentals, més 2 hores de reforç de català i castellà en 
l’horari d’optatives. 

L’Aula Oberta està formada per alumnes que no presenten grans problemes de conducta i que a més a 
més han adquirit el compromís d’aprofitar aquest recurs. En cas de no fer-ho sortiran del programa. 

 

Estratègies metodològiques 

Sempre que sigui possible es procurarà l’atenció en petit grup. D’aquesta manera s’afavorirà la 
participació en les activitats proposades i el seguiment del treball diari serà major. 

 

Treball a les tutories 

Des de les tutories es fa el seguiment del procés d’aprenentatge a nivell individual i amb les famílies, i, 
si convé, amb els serveis externs al centre que participin en el seguiment i valoració. A més a més, es 



 

 

treballa el Pla d’Acció Tutorial que inclou activitats destinades a habilitats socials, tècniques d’estudi, 
convivència, autoconeixement, treball en grup, etc. 

 

Avaluació 

Els departaments didàctics s’encarreguen de reflectir a les seves programacions d’aula el procediment 
d’avaluació dels alumnes que necessiten d’adaptació curricular a l’aula. 

D’altra banda, als alumnes amb NEE se’ls avalua en funció dels criteris d’avaluació establerts al PI 
elaborats per l’equip de professors que assisteix a l’alumne sota la direcció del professor tutor i amb 
l’assessorament del Departament d’Orientació. 

 

5. AVALUACIÓ DEL PLA 

Aquest Pla es revisarà periòdicament per tal de garantir l'adequació a les característiques i necessitats reals  
del centre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


