
 

  

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

 

 

“L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofere ix a tots 

els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la c apacitat, 

la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat  de seguir 

sent membres de les aules regulars i d’aprendre del s seus 

companys, i amb ells, a l’aula.”       Stainback (2 001) 
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Presentació: 

A l’Institut Escola Ramona Calvet i Picas de Castellterçol es duran a terme les mesures 
necessàries per a que tot l’alumnat pugui aprendre, tenint en compte les seves necessitats 
i les seves singularitats. Es potenciarà el fet de viure la diferència com un factor positiu i es 
cercaran diferents formes de respondre a la diversitat. 

Per aconseguir-ho implicarem en aquest procés a  tota la comunitat educativa: a les 
famílies, a les institucions, a l’administració educativa i a tots els professionals de 
l’educació.  

A l'IE Ramona Calvet creiem que garantir la igualtat d’oportunitats suposa prendre 
decisions en diversos àmbits d'intervenció educativa i institucional. En aquest sentit,  donar 
resposta a la diversitat en el nostre  centre  implica crear una comunitat segura i acollidora 
en que tothom se senti valorat i  alhora tothom cooperi per transmetre aquests valors als 
seus membres. Significa viure i desenvolupar  valors inclusius, compartits entre tot el 
professorat, l'alumnat i les famílies, que orientin les decisions que es prenen en el centre 
sobre les polítiques i les pràctiques del dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat 

1- OBJECTIUS 

La Comissió d’intenció a la diversitat  és l’àmbit adient per concretar els criteris i les 
prioritats per l’atenció a la diversitat; organitzar, ajustar i fer el seguiment de 
l’aplicació dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades; fer el 
seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 
específiques; elaborar les propostes. Si s’escauen, dels plans individualitzats, i les 
altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix. 

A la Comissió d’Atenció a la Diversitat del  nostre centre hi participen l’equip directiu, els 
docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestra d’educació especial, orientadora 
del centre, psicopedagoga AO), el psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP), el coordinador pedagògic, la figura LIC i l’educadora de Serveis 
Socials del poble. Quan esdevé necessari també hi participen altres serveis externs com: 
la infermera del CAP, la fisioterapeuta de l’EAP, o d’altres. 

La CAD es convoca cada 15 dies i és l’espai institucional en el que es planifiquen les 
mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes 
mesures, es revisen  i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot 
l’alumnat. 

2- FUNCIONS 

Les funcions de la comissió són: 

Establir els trets bàsics de les formes organitzatives, metodològiques i didàctiques 
d’aula que, en el context del centre, es considerin més idonis per a atendre la 
diversitat de l’alumne. 
 
Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l’aplicació dels recursos de què disposa el 
centre i de les mesures adoptades per tal d’aplicar els criteris (determinats en el 
PEC) i les actuacions per a l’atenció a la diversitat. 
 
Decidir els procediments i criteris que empraran els equips docents per fer les 
  adaptacions o els plans individuals (PI) que corresponguin. 
 
Col·laborar amb l’entorn escolar o, si s’escau, amb els plans educatius d’entorn o  
altres programes socieducatius en els quals hi participi el centre, per dissenyar,  
planificar i desenvolupar accions de suport escolar.       
 
Promoure i establir els criteris per a l’avaluació formativa de l’alumne. 
 
Fer una avaluació de la millora de l’atenció a la diversitat en el centre i del progrés 
de l’alumne. 



Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l’evolució dels alumnes amb  
necessitats educatives especials i específiques 
 
Fer el seguiment dels alumnes que han promocionat de 6è de Primària a 1r d’   
  ESO i valorar les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació  
  Primària-Secundària. 
 
Fer el seguiment i valoració de les decisions que es vagin prenent en el marc de la        
   CAD 
 

Prevenció i seguiment de l’alumnat amb risc d’abandonament escolar 

Vetllar perquè tots els professionals coneguin i puguin desenvolupar les seves   
funcions. Tothom s’ha de sentir reconegut i valorat per poder fer bé la seva feina. 
 
Donar a conèixer  els recursos didàctics per l’atenció a la diversitat editats pel 
Departament 
 

3- ACTUACIONS. 

3.1 Generals 

. Construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre sobre l’atenció a la 
diversitat i les formes de suport que s’ofereixen. 

. Organització dels suports i els horaris per facilitar la necessària coordinació dels 
mestres i els professionals que intervenen en un grup o en un cas. 

. Recollir, analitzar i prioritzar les demandes que es plantegen a la comissió 

. Posada en comú sobre els problemes que sorgeixen a les aules en relació a la 
diversitat i als alumnes amb greus dificultats per l’aprenentatge i la participació. 

. Avaluació trimestral dels suports que s’ofereixen als diferents grups i proposta de 
modificacions quan es veu necessari. 

. Reunions a final de curs per valorar l’atenció a la diversitat, els suports, les 
millores introduïdes i els aspectes que cal millorar en el proper curs. 

. Recollida de recursos didàctics per l’atenció a la diversitat. Donar a conèixer els 
documents editats pel Departament. 

 

 

 

 



3.2 Per trimestres 

Temporització                                               Actuacions 

1r trimestre → Posada en comú de les mesures d’atenció a la diversitat que         
s’han planificat pel curs. 

→ Posada en comú de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials i específiques del centre i dels recursos de que 
disposen.  

→ Alumnat que es tramitarà beca d’EE 
→ .../... 

2n trimestre → Planificació  de l’Orientació a l’alumnat d e3r i 4rt d’ESO 
→ Fer demandes del CREDA de l’alumnat amb trastorns de 

llenguatge 
→ Preinscripció d’alumnat amb NEE. Preveure si cal fer un 

dictamen 
→ .../... 

3r trimestre → Avaluació de les mesures d’atenció a la diversitat que s’han 
realitzat i propostes de cara el curs vinent. 

→ Tancament de les beques, valoració i propostes pel curs vinent 
→ Previsió de vetlladors 
→ Avaluació del funcionament de la comissió. Propostes d ecara el 

curs vinent. 
→ .../... 

 
 

 

6. SUBCOMISSIONS .  

Convé que la CAD sigui un espai de treball funcional i àgil i, per tant, cal que 
decideixi la periodicitat de les reunions d’acord a les temàtiques plantejades. És 
convenient crear subcomissions que tenen com objectiu preparar, facilitar 
informació o desenvolupar temes que s’han de treballar posteriorment a la 
comissió. Cada una d’aquestes comissions té un responsable que informarà a la 
CAD del treball realitzat.  

• Comissió coordinació mestra d’EE i la professional de l’EAP pel seguiment 
del treball amb l’alumnat amb NEE. 

• Comissió coordinació de les orientadores del centre i la professional de 
l’EAP pel seguiment del treball amb l’alumnat amb NEE. 

• Comissió de seguiment de l’alumnat amb PI o que presenten dificultats amb 
els diferents professionals que intervenen: tutor/a, mestra d’EE, vetllador/a, 
professional de l’EAP, professionals de serveis externs, si s’escau. 

• Comissió Social 



 

6.1 Definició de les subcomissions 

Comissió coordinació mestra d’EE i la professional de l’EAP pel seguiment del 
treball amb l’alumnat amb NEE. 
Descripció: Reunions sistemàtiques de coordinació amb l’especialista de l’EE i 
l’EAP per posar en comú les actuacions i el seguiments de l’alumnat i les seves 
famílies.  

Periodicitat: Reunió quinzenal 

Actuacions i tasques Indicadors d’avaluació 
. Elaboració del llistat de  l’alumnat amb nee i 
específiques del centre, i els suports que se’ls 
ofereixen. Traspassar aquesta informació a la 
CAD i fer-ne la valoració. 
. Seguiment i coordinació de les actuacions amb 
l’alumnat amb NEE i altres alumnes que 
preocupen. 
. Assessorament, devolucions de valoracions 
psicopedagògiques, propostes i orientacions en 
relació a les millots estratègies metodològiques 
per atendre l’alumnat. 
. Planificació de les coordinacions i entrevistes 
amb famílies 
. Gestió de les beques d’EE 

 
. Números de sessions realitzades.  
  Anàlisi de les reunions i grau de  
  satisfacció de la tasca realitzada 
 
. Utilitat de les graelles realitzades 
 
. Traspàs de la informació a la resta 
    del professorat 

 

Comissió coordinació Orientadores i la professional de l’EAP pel seguiment del 
treball amb l’alumnat amb NEE. 
Descripció: Reunions sistemàtiques de coordinació per posar en comú les 
actuacions i el seguiments de l’alumnat i les seves famílies.  

Actuacions i tasques Indicadors d’avaluació 
 
. Seguiment i coordinació de les actuacions amb 
l’alumnat amb NEE i altres alumnes que 
preocupen. 
. Assessorament, devolucions de valoracions 
psicopedagògiques, propostes i orientacions en 
relació a les millots estratègies metodològiques 
per atendre l’alumnat. 
. Planificació de les coordinacions i entrevistes 
amb famílies 
. Elaboració del llistat de  l’alumnat amb nee i 
específiques del centre, i els suports que se’ls 
ofereixen. Traspassar aquesta informació a la 
CAD i fer-ne la valoració. 
 
 

 
. Números de sessions realitzades.  
  Anàlisi de les reunions i grau de  
  satisfacció de la tasca realitzada 
 
. Utilitat de les graelles realitzades 
 
. Traspàs de la informació a la resta 
del professorat 

 



 

7. DEFINICIÓ DELS RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITA T  
   

El tutor o tutora: 

La mestra  d’educació especial: 

Les seves funcions són: 

1. Identificació, amb la col•laboració de l'EAP, de les necessitats educatives d’aquest 
alumnat i col•laboració en la concreció del corresponent pla d’intervenció. 

2. Col•laboració amb els tutors i tutores en la concreció d’adaptacions del currículum i en la 
preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest 
alumnat i la seva participació en les activitats del grup- classe ordinari. 

3. Suport en la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats del grup classe 
ordinari. 

4. Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest alumnat 
requereixi. 

5. Col•laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 

6. Col•laboració amb els tutors i tutores en la formulació de propostes 

d’adaptació del currículum i plans individualitzats, quan l'alumnat ho requereixi. 

El vetllador: 

1.Donar suport a l'equip de mestres a l'aula. 

2. Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre 

    3.Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola 

   4.Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes 
objecte de la seva atenció 

   5. Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general 
amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la 
participació de l'alumne en totes les activitats 

    6.Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar 
bolquers, dutxa, acompanyar WC...) 

    7.Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es 
mantinguin en bones condicions.  

   8. Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats 
complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...) 

    9.Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo 



   10. Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats 

    11.Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest 
hàbit, si fos el cas 

   12. Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional 

 

La psicopedagoga/orientadora del centre: 

 

La psicopedagoga de l’EAP: 

1. Identificar i avaluar les necessitats educatives dels alumnes. 

2. Participar en les adaptacions curriculars dels alumnes amb n.e.e (necessitats educatives 
especials) 

3. Assessorar als centres a l'hora d'elaborar el PAT i el PCC. 

4. Assessorar a l'alumnat, les famílies i equips docents sobre l'Orientació Personal, 
Professional i Acadèmica. 

5. Assessorar a l'administració. 

6. Fer dictàmens de matriculació, és a dir, el psicopedagog decideix si un alumne ha 
d'assistir a una escola ordinària o especial. 

7. Estar en constant relació amb d'altres serveis socials (ex. CSMIJ, CDIAP, etc). 

 

8 . DOCUMENTACIÓ 

. Document d’orientacions i criteris per a l’organització de l’orientació     
  educativa, la tutoria i l’orientació acadèmica i professional a EI, PRI i a l’ ESO.  
  Febrer 2014. Departament d’ensenyament. 
. Document d’orientació sobre l’atenció a la diversitat a l’ESO. Setembre 2013.  
 Departament d’ensenyament. 
.   /... 
 
 
9 . ANNEXES 

    9.1 Model PI primària 
    9.2 Model PI secundària 


