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Introducció

Un dels reptes amb què es troba l’escola actual, i els educadors i educadores, és
atendre la diversitat de característiques, capacitats, interessos, necessitats, etc. que
presenten els infants que acull.

Fa temps aquesta diversitat no era tan gran. Els infants amb discapacitats i
trastorns anaven a escoles no ordinàries, no hi havia infants procedents d’altres
països, etc. La realitat actual és molt diferent i ens trobem amb la necessitat de
tenir en compte tots aquests aspectes que provoquen diferències entre els infants i
que donen com a conseqüència unes necessitats també diverses.

L’escola i els educadors i educadores que hi treballen han de ser capaços d’en-
tendre aquesta diversitat, d’acceptar-la i de donar-hi una resposta educativa també
diversa, que permeti a cadascun dels infants caminar cap al màxim desenvolupa-
ment de la seva personalitat.

Aquesta unitat la dividirem en dos apartats. En l’apartat “Tractament de la
diversitat” explicarem que s’entén per diversitat i quines característiques donen
lloc a aquesta diversitat. Veurem que hi ha tota una sèrie de nens i nenes que perquè
tenen unes característiques concretes tenen també unes necessitats educatives més
específiques que la resta; són els infants amb necessitats educatives especials.
Farem un breu recorregut per l’evolució de la seva escolarització, des de la
seva concepció com a subjectes no educables fins a la seva integració al sistema
educatiu ordinari, i repassarem també la normativa que sustenta i regula l’atenció
educativa a la diversitat, incloent-hi les necessitats educatives especials com un
factor més de la diversitat.

En l’apartat “Intervenció educativa amb infants amb necessitats específiques de
suport educatiu” veurem quin tipus d’intervenció educativa es pot donar als infants
amb necessitats educatives especials, i que per atendre’ls disposem de tota una
sèrie de normatives molt específiques que la regulen i de tota una sèrie de mesures
i suports que ens permeten donar una resposta ajustada a les necessitats educatives
que presenten aquests infants.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Determina els objectius de la intervenció educativa i els relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació en l’àmbit formal.

• Analitza els elements del currículum d’educació infantil.

• Selecciona objectius i continguts a partir del marc curricular i de les
característiques dels infants, per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.

• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.

• Defineix i contextualitza els diferents objectius de la intervenció
educativa a partir de les característiques dels infants i del seu context
social, familiar i cultural.

• Incorpora en la selecció d’objectius i continguts propostes envers la
consecució de la igualtat entre dones i homes.

2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.

• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos dels infants.

• Dissenya les adaptacions curriculars, tenint en compte les recomanaci-
ons de les entitats o professionals implicats i la informació obtinguda.

• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.

• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.

• Valora la importància educativa dels ritmes i rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.

• Valora la integració dels temes transversals en relació amb el desenvo-
lupament de les capacitats infantils i l’educació integral.

3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la inter-
venció educativa en la infància.

• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.
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• Selecciona materials didàctics i didàctics interactius adequats als
objectius, al continguts i als criteris metodològics.

• Estableix els espais, materials, recursos humans i temps, tenint en
compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats educa-
tives especials.

• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...

4. Planifica les activitats d’educació formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.

• Relaciona les activitats amb els objectius, els continguts, la metodolo-
gia i les necessitats individuals dels nens i de les nenes.

• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.

• Dissenya diferents activitats per al tractament de l’atenció a la diversi-
tat i la compensació de desigualtats socials.

• Identifica possibles dificultats i proposa solucions viables.

• Elabora adaptacions curriculars en funció de les característiques indi-
viduals i les necessitats específiques de suport al grup destinatari.

• Analitza adaptacions curriculars en relació amb supòsits de necessitats
educatives especials permanents o temporals.

• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.

• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.

• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències indivi-
duals.

• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.

5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.

• Defineix les estratègies i les tècniques d’avaluació tenint en compte
la planificació de la intervenció i els moments de la intervenció en
l’àmbit formal.

• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit formal.

• Dissenya les activitats d’avaluació tenint en compte els criteris i els
procediments establerts dins el marc curricular en el cas de l’educació
formal.

• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés d’in-
tervenció en l’àmbit formal que valoren: l’adequació dels objectius i
els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels continguts i
activitats, i la funcionalitat i adequació dels espais i materials emprats.

• Valora la importància de l’avaluació en els diferents moments del
procés.
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• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.

• Mostra una actitud favorable a la pràctica reflexiva.

• Defineix indicadors d’avaluació relacionats amb el desenvolupament
de les capacitats dels infants.

• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció, en relació amb
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l´ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i la
realització de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.
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1. Tractament de la diversitat

Un dels fets més evidents amb el qual s’enfronten els educadors avui dia a l’escola
és el de la diversitat. És clar, i és evident, que no hi ha dos infants iguals. Cada
infant té una sèrie de característiques físiques, una sèrie de característiques socials,
de nivell socioeconòmic i cultural i una sèrie de característiques psicològiques que
els fan ser diferents. Davant de tota aquesta diversitat, els educadors han de donar
una resposta que permeti als infants avançar en el seu procés de desenvolupament.

El model d’escola qual partim és un model inclusiu, model que implica assumir la
diversitat dels infants, entendre-la com a un factor positiu i enriquidor, definir plan-
tejaments i preveure estratègies i actuacions vers les diferències per fer disminuir
les desigualtats, facilitar que tots els infants gaudeixin de les mateixes oportunitats
i aconseguir que desenvolupin al màxim les seves capacitats. Significa fer que les
escoles siguin per a tothom, que tot l’alumnat hi pugui participar i aprendre en els
mateixos entorns educatius, i que tota la comunitat educativa hi estigui implicada.
Però el camí que ens ha portat fins aquí no ha estat ni curt ni fàcil, com tampoc no
es pot dir que hagi finalitzat.

Les característiques pròpies i diverses dels infants donen lloc a unes necessitats
educatives també diverses. Dins d’aquesta diversitat trobem una sèrie d’infants
que presenten unes característiques particulars, són els infants amb necessitats
específiques de suport educatiu. Al llarg dels anys el concepte d’educació
especial i què s’entén per necessitats educatives especials ha evolucionat, s’han
publicat normatives sobre les quals se sustenta aquesta atenció a la diversitat,
s’han establert noves mesures aplicables a l’escola i s’han redefinit el paper i les
característiques dels educadors i educadores entorn de l’atenció a la diversitat.

1.1 Concepte de diversitat

Diversitat, atenció a la diversitat, tractament de la diversitat, són temes que fins
fa molt poc temps no eren tinguts en compte a l’escola. Avui dia es reconeix, i ja
ningú no posa en dubte, que les persones som diverses.

Si entrem en una llar d’infants qualsevol podem observar que els infants tenen
diferent gènere, edat, estil d’aprenentatge, interessos, personalitat, coneixements
previs, llengua, ritmes d’aprenentatge, etc. A més, en l’actualitat, cal afegir-hi
altres tipus de diversitat com són les minories ètniques, lingüístiques, culturals,
religioses, d’immigrants, de refugiats, de grups de risc social, etc. Cada un
d’aquest infants té una sèrie de característiques físiques, socials o psicològiques
que els fan diferents.

Les característiques físiques, d’una banda, els caracteritzen i, d’altra, els fan
ser diferents els uns dels altres. Algunes d’aquestes característiques poden estar

Diversitat

“La diversitat és com la riquesa
cromàtica: embelleix el paisatge.
Ens pot agradar molt el blau o el
verd. O el vermell o el gris perla,
però la combinació de tots
aquests colors donarà un resultat
més enriquidor que el domini
d’un de sol.” J. Cela; X. Gual; C.
Màrquez; M. Utsel (1997). El
tractament de la diversitat en les
etapes infantil i primària (pàg.
25). Barcelona: Rosa Sensat.
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lligades a l’herència com per exemple patir certes malalties hereditàries, tenir els
cabells d’un color o d’un altres, l’alçada, el gènere, i moltes altres.

Entre les característiques socials que els fan diferents podem trobar les següents:

• Diferències degudes a la procedència geogràfica i cultural: els nens
poden procedir de diferents zones geogràfiques o tenir diferent cultura.
Aquest fet pot donar lloc a uns costums, uns valors, etc. I fins i tot a formes
externes (vestit, pentinats ,etc.) molt diferents. Pot comportar, per exemples,
que els nens no facin sortides, no celebrin determinades festes, etc.

• Diferències degudes al nivell socioeconòmic: les famílies dels infants
poden tenir rendes diferents que poden comportar diferències quant a la
manera de vestir, el que fan els caps de setmana o en èpoques de vacances,
els regals que tenen en diferents èpoques de l’any, o maneres diferents de
valorar determinades coses relacionades amb l’escola, com els llibres, les
sortides, determinat material, etc.

Entre les característiques psicològiques, que estan lligades al procés
d’ensenyament-aprenentatge, tenim les següents:

• Coneixement previs: cada infant té unes experiències que són diferents de
les dels seus companys i que els han permès tenir uns coneixements o uns
altres, que poden estar més propers o llunyans als aprenentatges que es fan
a l’escola, cosa que comporta una facilitat o una dificultat més grans per
realitzar aprenentatges significatius.

• Estils i hàbits d’aprenentatge: cada infant té una manera pròpia d’apren-
dre i uns hàbits d’aprenentatge diferents. Hi ha infants que aprenen millor
si van del tot a les parts, d’altres que els va millor anar de les parts al tot;
alguns tenen molta habilitat per extreure les dades d’un problema, d’altres
són molt creatius, etc.

• Capacitats: no tots els infants tenen les mateixes capacitats.

• Nivell de desenvolupament: que pot ser diferent.

• Ritmes de treball i atenció: els ritmes de treball també són variats, ja que
hi ha infants que són molt ràpids i d’altres que són molt lents. N’hi ha alguns
que són capaços d’estar concentrats fent una determinada tasca durant tota
l’estona que necessiten, mentre que d’altres se’n cansen ràpidament.

• Motivació: podem dir que és un element molt important en el procés
d’ensenyament-aprenentatge. La manca de motivació pot dificultar l’apre-
nentatge. Per aprendre hem d’estar motivats i aquesta motivació pot ser molt
variada i anar des del gust per fer un treball ben fet fins a la necessitat de
tenir contents els pares, els professors, bona opinió dels companys, etc.

• Interessos: hi ha alumnes que tenen interessos molt variats, mentre que
d’altres en tenen molt pocs. Per exemple, podem trobar infants als quals
qualsevol cosa desperta l’interès (un objecte nou, una paraula desconeguda,
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un tema diferent, etc.) mentre que d’altres només són capaços d’interessar-
se pel futbol, pels jocs d’ordinador, etc.

• Establiment de relacions afectives: aquest factor també és molt important
a l’hora d’aprendre. Els educadors i educadores han de ser capaços
d’establir unes bones relacions afectives amb els infants que tenen al seu
càrrec, tenint en compte que cada infant pot tenir unes necessitat diferents
i maneres diferents d’establir aquestes relacions afectives. Hi ha nens que
necessiten el contacte físic, d’altres, el moviment o el joc, etc.

Heu de tenir en compte que aquestes característiques no funcionen aïllades, sinó
que entre elles es donen múltiples interaccions. Segurament aquesta no és l’única
manera que podríem trobar de classificar la diversitat, però sí que ens pot ser
d’utilitzat a l’hora d’analitzar-la.

La constatació i anàlisi d’aquestes diferències ens porta a tenir en compte que
tots els infants tenen necessitats educatives que cal atendre si volem que avancin
en el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives, socials,
psicomotores, etc.

És important tenir en compte que on més evident és aquesta diversitat, i la
necessitat d’atendre-la, són possiblement els centres d’educació infantil:

Figura 1.1. Classificació de les característiques que generen diversitat

• En aquests primers anys els canvis són molt gran i podem trobar diferències
importants entre infants de la mateixa edat: per exemple, hi ha nens que
comencen a caminar als 12 mesos, mentre que d’altres ho fan més tard;
alguns parlen molt als dos anys, mentre que d’altres no ho faran fins als dos
anys i mig.

• El marc familiar té una gran influència, cosa que dóna lloc al fet que els
infants mostrin capacitats i comportaments diferents: per exemple, tenir
interès a vestir-se o menjar sols o esperar que els ho facin.

• L’escolarització no és obligatòria en aquesta etapa, fet que pot comportar
que en una mateixa classe ens trobem infants que estan molt ben adaptats
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al ritme escolar, perquè ja fa temps que estan escolaritzats, i d’altres que no
ho estiguin gens perquè acaben d’incorporar-se a l’escola.

• En aquestes primeres edats la diferència de ritmes és més evident, fet que
comporta dificultats perquè tots facin el mateix a la vegada.

Tota aquesta diversitat a les aules és un fet que cal respectar i tenir en compte.
Només respectant-la serem capaços d’afavorir el desenvolupament dels infants,
l’acceptació de la seva identitat personal i el coneixement d’altres maneres de fer
diferents de les seves.

El paper de l’educador o educadora en l’educació infantil quant a l’atenció a la
diversitat és tenir molt clar l’objectiu que pretén, quins interessos, necessitats i
capacitats tenen els infants que atén i de quina manera les tècniques i els recursos
que té a l’abast el poden ajudar a assolir l’objectiu que persegueix. Per fer-
ho possible, haurà d’adequar les seves actuacions educatives a la diversitat de
l’alumnat, adaptant la programació a aquesta diversitat.

Quan parlem d’atendre la diversitat en l’àmbit escolar, fem referència a
totes les actuacions que podem realitzar per donar resposta a les diferents
individualitats que s’atenen.

Partim, doncs, de la idea que tots els nens i nenes són diferents. Cadascun d’ells té
unes necessitats educatives que han de ser satisfetes si volem que avancin en el seu
desenvolupament. Però, a més, hi ha tot una sèrie d’infants als quals per diferents
motius els costa molt més aprendre: són els infants que presenten necessitats
educatives especials (figura 1.2).

Figura 1.2. El difícil camí cap a la integració

Els infants amb necessitats educatives especials no sempre han rebut una resposta
des de l’escola ordinària. Per arribar fins on som avui dia, s’ha hagut de recórrer
un llarg camí, del qual parlarem seguidament i del qual podem dir que encara no
està conclòs perquè encara resta molt per fer.
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1.2 Evolució del concepte d’educació especial

El procés que ha dut a incorporar els nens i nenes amb necessitats educatives
especials a l’escola ordinària (que es coneix com a integració) ha estat un procés
llarg, fa més de dos segles que dura i encara podem dir que no ha finalitzat. Aquest
procés no s’ha donat sol, sinó que ha anat paral·lel als canvis socials, culturals i
econòmics de cada comunitat; per aquest motiu, hi ha països que van més avançats
que d’altres i cadascú segueix el seu propi model a l’hora de donar resposta a les
diferents necessitats educatives que poden mostrar els infants.

La integració escolar ha estat fruit de l’evolució del concepte d’educació especial.
Fins al final del segle XVIII molts dels nens dels quals avui diem que tenen
necessitats educatives especials no es consideraven com a educables i , per tant,
no calia que rebessin cap tipus d’educació.

Al principi del segle XIX es comença a considerar que els infants amb deficiències
auditives i visuals poden ser educables i comencen a aparèixer institucions que
intenten donar-los algun tipus de resposta educativa, però sempre al marge
dels altres nens sense discapacitats. Al nostre país una d’aquestes primeres
experiències amb nens i nenes amb deficiències auditives es va portar a terme
a Barcelona i va ser tutelada pel mateix Ajuntament cap al 1800. La consideració
dels discapacitats psíquics com a subjectes educables vindrà més tard.

L’educació especial s’anirà desenvolupant i evolucionant al llarg del segle XIX
i gran part dels segle XX. Durant la primera meitat del segle XX es pensa
que les persones amb deficiències, disminucions o handicaps ho són per causes
orgàniques que es produeixen abans de néixer o durant els primers moments dels
desenvolupament. Els trastorns que pateixen seran considerats com a inherents
als infants i difícilment modificables. Aquesta visió té dues conseqüències:

1. Es comença a tenir la necessitat de detectar el trastorn. S’utilitzaran les
proves d’intel·ligència per determinar el nivell de retard mental.

2. Es comença a tenir consciència que aquestes persones han de rebre una
atenció educativa especialitzada, diferent i separada dels altres. Apareixen
així les primeres escoles d’educació especial.

L’educació especial serà considerada com un sistema educatiu paral·lel al sistema
educatiu ordinari i sense cap punt de contacte entre ells.

Durant els anys quaranta i cinquanta es comencen a produir canvis importants:

• Es qüestiona que els trastorns tinguin només un origen orgànic i es comença
a considerar que les influències socials i culturals també podien determinar
un funcionament intel·lectual deficient. La manca d’estimulació o els
processos d’aprenentatge també podien ser causa de deficiències.

• Es fa una distinció entre causes endògenes (inherents al mateix subjecte) i
exògenes (procedents del medi en el qual es desenvolupa l’individu).

Si voleu conèixer amb
més profunditat les
polítiques i pràctiques
integradores que es
porten a terme als
diferents països de la UE,
podeu consultar el
document Necessitats
educatives especials a
Europa de l’Agència
Europea per al
Desenvolupament de
l’Educació Especial. En
teniu l’adreça en la secció
“Més informació” del
material en web.

Si voleu més informació
sobre la història de
l’educació especial i la
seva evolució, podeu anar
a “Bibliografia
comlementària” en la
secció “Més informació”
del material web.
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A Anglaterra...

... Mary Warnock presenta el
1978 un informe en què planteja

que tots els infants tenen dret a
assistir a l’escola ordinària de la

seva localitat. Per aquesta autora,
les persones deficients són

persones que tenen una
deficiència, que els provoca una

discapacitat i que una vegada
aquesta es resol no tenen per què

ser considerats com a
minusvàlids, només són persones
amb unes necessitats educatives
especials que requereixen també

atencions especials.

L’informe Warnock...

... va fer una anàlisi de la
situació de l’educació especial a

Anglaterra, però les seves
recomanacions han estat

utilitzades com a referència per a
la planificació i normativització

dels recursos educatius especials
a molt països, inclòs el nostre.

L’informe Warnock...

... diu també que l’educació ha
de consistir a satisfer les

necessitats especials dels infants
de manera que aquests puguin

aconseguir aproximar-se el
màxim possible a l’assoliment

dels fins generals de l’educació,
que han de ser els mateixos per a

tothom.

Les escoles d’educació especial es continuen expandint.

Al final de la dècada dels cinquanta té lloc un canvi de concepte en relació amb
les atencions que requereixen les persones amb discapacitats; al costat del centres
especials comencen a aparèixer institucions que es resisteixen a seguir en aquesta
línia. Als països escandinaus es comença a estendre el concepte de normalització,
principi segons el qual totes les persones tenim dret a seguir un tipus de vida tan
normalitzada com sigui possible, i també a poder utilitzar els serveis ordinaris de
la seva comunitat.

Durant la dècada dels seixanta i setanta es consolida una nova concepció, tant de
la deficiència com de l’educació especial. Es passa de considerar la deficiència
com a factor innat a la persona i estable en el temps, a considerar-la en relació amb
els factors ambientals i a la resposta educativa. El sistema educatiu pot intervenir
afavorint el desenvolupament i l’aprenentatge dels alumnes amb dèficits. Es passa
de separar els alumnes en funció del grau i tipus de trastorn i d’escolaritzar-los
en centres específics d’educació especial, a reconèixer la diversitat dels alumnes
i a integrar-los a les escoles ordinàries. L’educació especial inclourà també els
alumnes amb problemes d’aprenentatge i de conducta.

El 1978 es crea a Espanya l’Institut Nacional d’Educació Especial. Una de les
seves pretensions era aconseguir que l’educació especial desaparegués com a tal i
es pogués incloure dins del sistema general. Aquest institut introduirà la filosofia
de la normalització a partir de la creació del Pla nacional d’educació especial.
D’aquest principi de normalització es deriven tres principis més: integració
escolar, sectorització de l’atenció educativa i individualització de l’ensenyament.

Aquests quatre principis encara continuen vigents avui dia i són recollits per totes
les normatives que tenen a veure amb l’educació i amb l’atenció a les persones
amb discapacitats.

Els quatre principis de l’Institut Nacional d’Educació Especial són els
següents:

1. Principi de normalització de serveis: els infants amb necessitats
educatives especials (NEE) han de rebre l’atenció que necessitin dintre
del sistema educatiu ordinari.

2. Principi d’integració escolar: tots els infants han de ser escolaritzats
en centres educatius ordinaris, excepte aquells que a causa del seu grau
d’afectació requereixen l’assistència a un centre específic.

3. Principi de sectorització de l’atenció educativa: tots els infants han
de poder rebre els serveis educatius que necessitin en el seu entorn
geogràfic.

4. Principi d’individualització de l’ensenyament: tots els infants han
de rebre l’atenció que necessitin en qualsevol moment de la seva
evolució.
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Als anys setanta començaran a aparèixer al nostre país les primeres experiències
d’integració de nens amb discapacitats sensorials a les escoles d’educació infantil
i de l’antiga EGB (educació general bàsica). Però aquestes experiències no tenien
cap mar legal al darrere que les regulés o els donés suport. Al principi dels anys
vuitanta es va estendre el concepte d’escola comprensiva, provinent del moviment
d’educació comprensiva que sorgir al Regne Unit i Escandinàvia.

L’escola comprensiva vol oferir a tots els alumnes una educació comuna i
individualitzada dins del mateix marc escolar. Busca atendre els nens amb
necessitats educatives especials dins del marc de l’escola ordinària evitant
la separació i segregació d’aquests alumnes el màxim de temps possible.

Per tant, en aquesta manera d’entendre l’escola es pot donar la integració i
l’atenció a les NEE.

La integració dels nens amb necessitats educatives especials a l’escola ordinària
va començar a ser un fet al nostre país durant la dècada del vuitanta i sobretot dels
noranta, període en què es va desenvolupar tota una sèrie de normatives que van
regular i donar suport a aquest procés i que veurem més endavant.

El Decret 117/1984, d’ordenació de l’educació especial per a la seva
integració al sistema escolar ordinari, defineix l’educació especial de la
manera següent:
“com tots aquells mitjans d’ordre personal, tècnic i material posat a
disposició dels diferents nivells educatius dels sistema escolar ordinari,
perquè aquest doni ple compliment al dret d’aquests ciutadans a l’educació”.

Des d’aquesta manera d’entendre l’educació especial, l’objectiu que es persegueix
és aconseguir que l’infant avanci participant al màxim dels recursos i situacions
educatius normalitzats.

No parlem ja de nens d’educació especial, sinó d’atenció a infants amb necessitats
específiques de suport educatiu.

1.3 Les necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

El terme necessitats específiques de suport educatiu (NESE) fa referència als
alumnes que necessiten de suports educatius específics per assolir els aprenen-
tatges i, tal com s’indica en el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, engloba:

• Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) associades a dis-
capacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, alumnes amb trastorns de
l’espectre autista (TEA), alumnes amb trastorns greus de conducta, alum-
nes amb trastorns mentals i alumnes amb malalties degeneratives greus i
minoritàries.

"Actualment, s’entén
l’educació especial...

... com un conjunt de recursos
educatius posats a disposició de
tot l’alumnat que, en alguns
casos, podrà necessitar-los de
forma temporal i, en d’altres,
d’una forma més continuada o
permanent.” Departament
d’Ensenyament (1992).
Currículum. Educació infantil
(pàg. 19). Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
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Exemple d’alumne/a amb
NEE

Penseu en un nen amb una
discapacitat auditiva, el qual

segurament tindrà problemes per
seguir les activitats de llenguatge

oral, però és possible que sigui
molt bo fent les activitats

plàstiques.

Podeu ampliar la
informació sobre el terme
necessitats específiques

de suport educatiu en
l’apartat “Intervenció

educativa amb necessitats
específiques de suport

educatiu” d’aquesta unitat.

• Alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, dels
talents simples i complexos i de la precocitat.

• Alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació, entesos, aquests úl-
tims, com a trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge.

• Alumnes d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la
incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua
vehicular dels aprenentatges o d’una escolarització prèvia deficitària.

D’aquesta manera, el concepte necessitats educatives especials (NEE) es refereix
al desajust que es produeix entre les exigències del medi i les capacitats i
possibilitats que té l’infant per respondre-hi. Per exemple, els infants de tres anys
tenen unes necessitats educatives molt semblants quant a activitats d’ensenyament-
aprenentatge, desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, etc. En relació
amb aquests elements, l’escola estructura el currículum, però hi ha alumnes
que, a causa de determinades característiques personals, no poden accedir a
determinades parts seguint el mateix camí que els altres, o al mateix ritme, etc.
Si volem que arribin a assolir els objectius generals d’etapa marcat pel DCB, hem
de tenir encompte que necessitaran tota una sèrie d’ajuts pedagògics o de serveis
educatius especialitzats.

Diem que un alumne o una alumna té NEE quan presenta més dificultats que
els altres per arribar assolir els aprenentatges que corresponen a la seva edat.

Les necessitats específiques de suport educatiu que presenten els infants poden
ser: permanents, que vol dir que es mantindran al llarg de temps, com per exemple,
les necessitats que presenten els infants amb la síndrome de Down, o temporals,
que vol dir que només estaran presents duran un determinat període de temps,
com per exemple, els nens procedents d’altres països tindran NESE mentre no
coneguin la llengua de l’escola. També hi ha altres nens les necessitats dels quals
(permanents o temporals) estaran limitades a una o poques àrees del currículum,
com per exemple, un infant amb una malformació a les mans tindrà dificultats per
realitzar activitats de caire manual, però no té per què tenir-ne per a les activitats
de llengua oral. Aquest últim nen tindrà unes necessitats educatives permanents,
però només per a unes àrees determinades.

Però definir aquest concepte no és tan clar ni s’entén el mateix a tot arreu, com
tampoc quines categories s’inclouen dintre d’aquest concepte. Per exemple, hi ha
països que només diferencien un o dos tipus de necessitats específiques de suport
educatiu, mentre que d’altres com Polònia inclouen els alumnes en més de deu
categories.

En la Llei orgànica d’educació LOE es parla d’alumnes amb necessitats específi-
ques de suport educatiu, i els classifica de la manera que veiem a continuació:

• Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de disca-
pacitat o trastorns greus de conducta.

• Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
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• Alumnes que per diferents motius s’han incorporat tard al sistema educatiu
espanyol, com poden ser els alumnes que procedeixen d’altres països.

Com podeu observar, en la LOE el terme necessitats educatives especials es deixa
únicament per parlar de les necessitats educatives derivades de discapacitats o
trastorns greus de conducta.

1.4 Marc Normatiu

Tot el que hem estat parlant fins ara se sustenta i té la seva base en un marc normatiu
o legal que cal conèixer i tenir present. Sense intenció de ser exhaustius, però per
situar el tema del tractament de la diversitat en l’àmbit educatiu, i concretament en
l’etapa d’educació infantil, farem un breu recorregut per algunes de les normatives
o lleis que són de referència obligada per conèixer els principis que ha de seguir
la nostra intervenció educativa. Hem de tenir en compte tant les normatives
estatals que serveixen de base, com les de Catalunya. Recordeu que Catalunya
té competències exclusives en matèria d’educació, i per tant pot elaborar les seves
lleis.

A escala estatal començarem per fer menció de la norma de més rang que tenim,
la Constitució espanyola:

• L’article 27 estableix el dret a l’educació per a tothom i diu que qui ha de
garantir aquest dret són els poders públics. Aquest principi implica que
qualsevol persona, independentment de les seves característiques físiques,
psíquiques, socials, culturals o de lloc de naixement, té dret a rebre educació
sense discriminació i/o diferenciació de cap tipus.

• L’article 29 estableix que també els poders públics han de dur a terme po-
lítiques de prevenció, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts
físics, sensorials i psíquics, emparant i prestant l’atenció especialitzada que
requereixen per tal d’assolir aquest drets.

La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) és
una llei una mica desfasada si tenim en compte que va ser elaborada en un context
social i econòmic molt diferent de l’actual, però que encara continua vigent avui
dia i que no podem deixar de banda, atès que hi ha altres normatives que se’n
desprenen i ens afecten a l’hora de tractar de la diversitat a l’escola.

Concretament la secció tercera del títol IV, que parla de l’educació, estableix que
els nens i les nenes minusvàlids s’han d’integrar al sistema educatiu ordinari de
l’educació general, sempre que sigui possible. I per fer-ho efectiu, es diu que
rebran els programes de suport i els recursos necessaris que cada cas requereixi.
Les escoles d’educació especial escolaritzaran, de manera transitòria o permanent,
tots aquells alumnes que no sigui possible integrar a les escoles ordinàries.
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Aquesta llei entén l’educació especial com un procés integral, flexible i dinàmic
que es concep per a la seva aplicació personalitzada i que comprèn els diferents
nivells i graus del sistema educatiu, particularment els considerats obligatoris i
gratuïts.

Els objectius que busca assolir l’educació especial són els següents:

1. La superació de les deficiències i de les conseqüències o seqüeles
derivades d’aquestes.

2. L’adquisició de coneixement i hàbits que dotin la persona amb
discapacitat de l’autonomia més gran possible.

3. La promoció de totes les capacitats de les persones amb minusvalidesa
per al desenvolupament harmònic de la seva personalitat.

4. La incorporació a la vida social i a un sistema de treball que permeti
els minusvàlids servir-se i realitzar-se a si mateixos.

Aquesta llei consagra els quatre grans principis dels quals ja hem parlat anterior-
ment a escala escolar, i que aniran apareixent a la resta de normatives que tinguin
a veure amb les persones amb discapacitat.

La LOE dedica el títol II a l’equitat en l’educació, és a dir, a garantir la igualtat
d’oportunitats per a tots els alumnes, mitjançant els suports necessaris, tant per
als alumnes que ho requereixin com per a els centres on estan escolaritzats.

Aquest títol es divideix en una sèrie de capítols, dels quals destacarem alguns
articles:

1. El capítol I fa referència als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu. Estableix que les administracions educatives han de disposar dels
mitjans necessaris perquè tots els alumnes i les alumnes arribin a assolir el màxim
desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, i també els objectius
establerts amb caràcter general en aquesta llei.

Han d’assegurar els recursos necessari perquè els alumnes i les alumnes que
requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim
desenvolupament possible de les seves capacitats personals, i en tot cas, els
objectius establerts per a tots els alumnes i les alumnes.

Han d’establir els procediments i els recursos necessari per identificar tan aviat
com sigui possible les necessitats educatives específiques dels alumnes i les
alumnes, i iniciar la seva atenció en el mateix moment en què la necessitat es
detecti, que es regirà pels principis de normalització i inclusió.

Han de garantir la seva escolarització i afavorir la participació dels pares o tutors
en tot allò que afecti els seus fills respecte a la seva escolarització, i adoptaran les
mesures oportunes per tal que aquests pares rebin l’assessorament individualitzat
que necessitin i la informació adequada que els ajudi en l’educació dels seus fills
i filles.
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2. El capítol II parla de les desigualtats en educació i l’article 81, quan parla
de l’escolarització, estableix que correspon a les administracions educatives
assegurar actuacions preventives i compensatòries garantint les condicions més
favorables per a l’escolarització de tots els infants durant l’etapa d’educació
infantil, quan per condicions personals, pateixin una desigualtat inicial per accedir
a l’educació bàsica.

“Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari
que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que estableixen les lleis.”

Article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006.

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) del 2009 tracta en diversos articles
l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques i que aquesta atenció
s’ha de regir pel principi d’inclusivitat escolar, segons el qual s’ha d’oferir a tots
els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència,
l’oportunitat de ser membre de la classe ordinària per aprendre dels seus companys,
i juntament amb ells, dins l’aula.

L’article 81 de la LEC també estableix que els projectes educatius dels centres han
de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la parti-
cipació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de
les seves condicions i capacitats; i defineix els alumnes que presenten necessitats
educatives específiques que són:

1. Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats
per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten
trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties
degeneratives greus.

2. Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incor-
poració tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconò-
miques especialment desfavorides.

Hi ha una sèrie de decrets que desenvolupen algunes de les lleis d’àmbit estatal i
autonòmic. Entre aquests decrets podem citar:

El Decret 117/1984, d’ordenació de l’educació especial per a la seva integració
al sistema escolar ordinari, defineix en l’article primer quins són els subjectes
d’educació especial i en el segon que s’entén per educació especial.

“Es consideren subjectes d’educació especial tots aquells infants, adolescents o adults
que temporalment o de manera permanent, necessitin una ajuda pedagògica especial per
assolir convenientment el màxim nivell educatiu d’acord amb les seves capacitats”.

Article 1

“L’educació especial es concreta en tots aquells mitjans d’ordre personal, tècnic i material
posats a disposició dels diferents nivells educatius dels sistema escolar ordinari, perquè
aquest doni ple compliment al dret constitucional d’aquests ciutadans a l’educació”.

Article 2
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Els EAP són un servei
educatiu adreçat a l’alumnat

amb NEE, professorat dels
centres educatius i famílies.

És important remarcar el següent: en primer lloc, que les necessitats educatives
són enteses com un continu que va de les més generals a les més particulars i
específiques; en segon lloc, que perquè aquests infants puguin assolir els fins de
l’educació, necessitaran ajuts pedagògics específics i en tercer lloc, que aquests
ajuts es concreten en recursos personals, materials i tècnics que procedeixen del
marc educatiu.

També diu que tots els alumnes disminuïts han de rebre l’educació que necessitin
dintre del sistema educatiu ordinari. Aquest criteri integrador ha de ser flexible i
dinàmic en funció de l’evolució de l’alumne, i s’ha d’aplicar buscant el desenvolu-
pament màxim de les seves possibilitats. Aquests alumnes han de ser escolaritzats
als centres del seu barri o demarcació amb els ajuts individualitzats que necessitin.
Només quan no sigui possible l’escolarització en centres ordinaris, o bé perquè la
minusvalidesa és molt greu o bé, perquè les escoles del sector on viu el nen no
disposen dels mitjan necessaris, serà escolaritzat en centres d’educació especial.
En aquests dos casos és necessari, com a requisit previ a l’admissió de l’alumne en
aquests centres, un informe favorable de la inspecció tècnica, que ha d’incloure el
dictamen elaborat per l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) del sector.

El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials, té per objecte l’ordenació de l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials temporals o perma-
nents, derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o
sensorials, de condicions personals de sobredotació o per causes associades a la
seva història educativa i escolar. Aquest decret regula, entre d’altres aspectes, els
referents a la identificació i avaluació de les necessitats educatives especials i les
modalitats d’escolarització dels alumnes que les presenten. És derogat, excepte
el capítol IV, referent als requisits mínims de les unitats i dels centres d’educació
especial, pel Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

El Decret 101/2010, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’edu-
cació infantil, dedica l’article 12 a l’atenció a la diversitat i estableix el següent:

1. Els projectes educatius que elaboren els centres han de ser prou flexibles per
permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes
de desenvolupament i aprenentatge i les singularitats de cada infant perquè
es pugui donar compliment al principi d’atenció a la diversitat.

2. El centre ha d’aplicar les mesures necessàries perquè l’infant amb necessi-
tats específiques tingui els suports necessaris per assolir el màxim desenvo-
lupament de les seves capacitats personals i els objectius a aconseguir.

3. S’han de tenir especialment en compte les dificultats dels infants en el
moment en què es detectin, a fi i efecte de prendre les decisions necessàries
per afavorir-ne el procés de desenvolupament i aprenentatge.

No podem acabar aquest punt de normativa sense tenir en compte el Pla director
de l’educació especial de Catalunya. Aquest pla director és, tal com es diu en la
seva presentació:
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”[...] una continuació de les actuacions desenvolupades a partir de la publicació del decret
117/84 de 17 d’abril, sobre l’ordenació de l’educació especial per a la seva integració al
sistema educatiu ordinari (DOGC num. 435) i del Decret 299/97, de 25 de novembre, sobre
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials”.

DOGC num. 2528

Se centra fonamentalment en l’atenció a l’alumnat amb discapacitat amb vista
a considerar les seves necessitats educatives i identificar el suport i els recursos
necessaris per al seu progrés personal, tenint present les fites educatives i sempre
en contextos comprensius. El seu propòsit és la millorara constant i continuada de
la qualitat de l’atenció educativa de les persones amb discapacitat i busca continuar
cap a nivells més alts de comprensivitat.

Els objectius del Pla estan adreçats concretament:

”[...] a l’alumnat que presenta o hi hagi indicis raonables que presenti: retard mental,
sordeses i altres dèficits auditius, greus dificultats en la comunicació, la parla i el llenguatge,
cegueses i altres dèficits visuals, greus trastorns emocionals, autisme i psicosi, dèficits
motors, trastorns greus de salut i trastorns específics d’aprenentatge, i que, com a
conseqüència de qualsevol d’aquestes condicions, pot necessitar que se li proporcioni
serveis i suport educatius específics per a aconseguir el major assoliment possible de les
fites de creixement personal i progrés escolar”.

DOGC num. 2528

Els principis que presideixen les seves actuacions són els següents:

1. Normalització

2. Integració

3. Inclusió

4. Personalització

5. Participació

6. Sectorització

7. Atenció interdisciplinària

8. Optimització dels serveis

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu, continua amb les pràctiques proposades
pel Departament d’Ensenyament basades en els principis d’inclusió, normalitza-
ció, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada. Té per
objecte mantenir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col·lectius
implicats en la millora de la qualitat de l’educació per progressar en un repte
comú, fer possible l’educació per a tots en el marc d’un sistema inclusiu. Proposa
crear uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la
complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes.
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Sobre el currículum, els
diferents nivells de

concreció i els elements
que formen part de

cadascun d’aquests
nivells podeu veure

l’apartat “La planificació
educativa en els serveis

d’atenció als infants” de la
unitat “Principis bàsics

d’intervenció en educació
infantil”.

Actualment el concepte ACI
amb la LOE s’ha substituït

pel de pla de suport
individualitzat (PI).

1.5 Currículum i atenció a la diversitat

Partim d’un model d’escola inclusiu en el qual l’atenció a la diversitat és un
element central. Per donar resposta a aquesta diversitat, disposem d’un model
curricular obert i flexible amb diferents nivells de concreció que permet que els
centres i el professorat concretin el seu currículum adaptant-lo a les necessitats
educatives dels seus alumnes i al context educatiu en el qual s’insereix el centre.

A partir del currículum que publica l’administració educativa, els centres i els
equips educatius han de prendre tota una sèrie de decisions que serviran per
atendre la diversitat. Aquestes poden anar des d’actuacions de caràcter preventiu
que quedaran reflectides en el PEC i PPC fins a d’altres de més específiques, com
poden ser els plans individualitzats.

1.6 Pla de suport individualitzat

Un pla de suport individualitzat és una eina per a la planificació de mesures,
actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de
determinats alumnes.

Tot i així, hi ha alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, a qui
es dóna resposta des de l’atenció a la diversitat del centre i de l’aula, no sent
necessàries aplicacions de mesures tan excepcionals com els plans de suport
individualitzats.

Un resum d’un pla de suport individualitzat:

• Què és? El pla de suport individualitzat és la planificació educativa
personalitzada, contextual, funcional i concreta respecte a les capacitats o
competències bàsiques del cicle, durant un període de temps determinat.

• Quan es fa? Es pot elaborar en qualsevol moment de l’escolaritat d’un
alumne i en qualsevol etapa, a demanda d’un tutor o qualsevol altre
educador/a o mestre/a si identifica que per al progrés d’un alumne no són
suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades per la llar.

• Com es fa? L’elabora el tutor/a amb la col·laboració de l’equip docent del
centre educatiu més els professionals que participen en l’atenció educativa
de l’alumne.

També s’ha de comptar amb la participació del pare i de la mare.

Aquest pla l’aprova el director/a del centre amb el vistiplau de la comissió
d’atenció a la diversitat (CAD).

• Com s’estructura? Ha d’incloure:

– Les dades escolars i personals de l’infant
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– Els motius del PI

– La proposta educativa

– Els criteris d’avaluació

– La temporització

– Les mesures i suports

Els suports que pot rebre, poden ser personals, ajuts tècnics o altres. Cal fer un
seguiment continu i al final de curs cal valorar el progrés de l’infant.

• Quina durada té? Té la durada que determina l’equip docent que ha
elaborat el pla, en funció dels objectius a assolir per l’infant. Es pot finalitzar
un PI en qualsevol moment del curs, a proposta del tutor/a a l’equip docent
i després d’informar als pares.

• On s’ha de fer constar? En els documents d’avaluació següents: en el
registre de l’Informe global individualitzat anual i en el Resum d’escolarit-
zació individual, a l’apartat d’observacions.

Recordeu que la diversitat fa referència a tots els alumnes i no únicament a
aquells que presenten unes necessitats educatives especials.

Per aquests alumnes que presenten unes necessitats específiques de suport edu-
catiu, caldrà prendre aquestes mesures, que afecten a tots, i d’altres de més
específiques.

Les decisions per atendre la diversitat de les quals parlem han de quedar recollides
en els llocs següents:

1. El projecte educatiu de centre (PEC): és un dels primers documents que ha
de tenir el centre, on cal concretar el concepte que té d’educació i organització que
seguirà per poder portar a terme el projecte elaborat. El concepte de diversitat que
té el centre i la manera en què la pot portar a terme haurien de quedar reflectits
a grans trets tant en les senyes d’identitat, com en els objectius generals, com en
l’estructura organitzativa.

Exemple de decisions recollides en un PEC:

• Identitat/principi. El nostre centre desenvoluparà una metodologia basada
en un tracte personalitzat que s’adequa al ritme evolutiu i a les capacitats
intel·lectuals de cada nen.

• Formulació d’objectius. Adequar específicament el currículum als alumnes
amb necessitats educatives especials.

• Estructura organitzativa. Definició de les àrees de competències i interven-
ció del professorat de suport, d’educació especial, professorat, itinerant, etc.



Didàctica de l’educació infantil 26 Atenció a la diversitat

El concepte de Projecte Curricular de Centre (PCC) passa a ser, segons la
LOE, de proposta pedagògica de centre (PPC) i va molt lligat al Projecte
Educatiu de centre (PEC).

2. La proposta pedagògica de centre (PPC): aquest document està integrat en
el PEC i ha de donar resposta a les preguntes de què, com i quan s’ha d’ensenyar, i
què, com i quan s’ha d’avaluar a partir de la proposta feta en el DCB (primer nivell
de concreció). Ha de ser un document en renovació constant per tal d’adaptar-lo
als canvis que puguin tenir lloc i ha de ser un instrument que potenciï l’atenció a
la diversitat.

Segons diversos autors, per atendre la diversitat s’han de tenir en compte una sèrie
d’aspectes que afecten el currículum, les estratègies d’ensenyament-aprenentatge
i l’organització i que són els següents:

• Tot el projecte ha de tenir un caràcter obert, que s’adapti a la realitat de
cada escola, de cada grup classe i de cada alumne, tinguin o no necessitats
educatives especials. Ha de ser realista i possible.

• Els continguts i els objectius han de dependre de les capacitats que s’han
d’haver assolit en finalitzar l’etapa.

• Les matèries s’ha de valorar en el procés global d’aprenentatge. No hi pot
haver matèries de primera i d’altres de segona.

• S’ha d’introduir i fer el seguiment dels eixos transversals del currículum, i
la introducció i seguiment dels hàbits i tècniques d’estudi.

• Els continguts seleccionats han de tenir un caràcter funcional, lligats a la
vida. S’han de seleccionar, prioritzar i seqüenciar aquells que es considerin
més adequats.

• El treball que s’ha de fer ha de tenir un caràcter globalitzador que per-metrà
que els aprenentatges siguin més significatius i més lligats ales necessitats
que puguin tenir els nens i les nenes.

• Ha d’impulsar les activitats que facilitin la comunicació, la interrelació entre
els infants i entre aquests i els educadors o educadores.

• La necessitat d’explicitar els coneixements previs dels infants, els objectius
que pretenem assolir quan proposem una activitat. Es considera molt
important comprendre els infants i fer-los participar en el disseny de les
activitats.

• Ha de diversificar els mètodes, les propostes de treball i les agrupacions que
han de ser tant individuals com en grup.

• Ha de diversificar els materials de suport.

• Ha de flexibilitzar els criteris per organitzar els grups, l’espai, el temps, la
composició i flexibilitat per efectuar aquells canvis que es creguin oportuns.
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• Ha d’aprofitar els recursos externs al centre. Per exemple podem fer venir
un dels pares dels nostres alumnes perquè expliqui als nens la seva feina,
portar-los a conèixer la biblioteca del barri, etc.

• Ha de considerar la gran importància que té l’avaluació com a element que
ens dóna informació de la situació de partida de l’infant, i també del seu
progrés, i que ens permet anar fent les modificacions del plantejament inicial
que ens hàgim fet i facilita que el mateix alumne pugui anar modificant el
seu procés d’aprenentatge.

3. Les programacions generals d’aula (PGA): és el tercer nivell de concreció
curricular i s’entén com el conjunt d’unitats de programació dissenyades per un
determinat nivell educatiu. En aquest nivell les mesures d’atenció a la diversitat
poden ser les següents:

• Proposar objectius d’aprenentatge a diferents nivells i ritmes.

• Prioritzar els continguts procedimentals.

• Programar activitats amb la utilització de diferents llenguatges, ritmes i
estils d’aprenentatge i en diferents espais i amb diferents tipus de recursos.

• Utilitzar materials variats per a diferents ritmes, nivells i interessos.

• Coordinar els equips docents.

• Fer el seguiment del procés d’ensenyament- aprenentatge dels alumnes.

• Utilitzar metodologies diverses com el treball per projectes, el treball coo-
peratiu, el treball individualitzat, espais d’aprenentatge, etc., metodologies
totes elles que faciliten l’atenció a la diversitat.

• Fer avaluacions inicials.

• Fer el seguiment dels alumnes.

• Diversificar les maneres d’avaluar.

Però encara podem trobar tota una sèrie d’alumnes amb unes dificultats d’a-
prenentatge o capacitats excepcionals que necessitaran, per satisfer les seves
necessitats, la presa d’altres tipus de mesures més diferenciades i individualitzades
que les adoptades per a la majoria dels seus companys. Per a aquests alumnes,
necessitarem un nou nivell de concreció del currículum que permeti al professorat
individualitzar l’actuació educativa al màxim: es tracta dels plans de suport
individualitzat (PI).

1.7 Paper i característiques dels educadors i educadores entorn de
l’atenció a la diversitat

Hem de ser conscients que per atendre adequadament la diversitat no podem
treballar aïllats, sinó que hem de tenir en compte que formem part d’un equip
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i com a tal hem de treballar plegats. Però aquest treballar plegats implica també
analitzar les diferents formes organitzatives i les responsabilitats que té cadascun
dels educadors i educadores implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
El més habitual és que tant l’organització com les funcions de l’equip quedin ja
concretades en els projectes escolars de centre i en les propostes pedagògiques.
Com més concretades quedin les diferents formes organitzatives i les funcions de
l’equip, millor i més fàcil serà atendre la diversitat.

D’una banda, el tutor o la tutora del grup és el responsable d’acompanyar,
orientar, guiar i fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge del
seu grup d’alumnes, però la resta de professionals que hi intervenen també són
corresponsables en aquest procés. La col·laboració, la cooperació i el diàleg entre
ells són bàsics perquè les seves actuacions tinguin èxit: penseu que si és així amb
la major part dels infants, ho és encara molt més en el cas que hi hagi a l’aula
infants amb necessitats educatives especials.

Algunes de les finalitats que pot tenir la coordinació de l’equip docent, pel que fa
a l’atenció a la diversitat, són les següents:

1. Tenir criteris d’actuació comuns.

2. Poder analitzar les necessitats educatives d’un grup i de cada infant en
particular.

3. Prendre acords sobre el grup i sobre cada infant.

4. Introduir en les programacions acords i prioritats.

Aquesta coordinació implicarà reunions periòdiques, ben coordinades, sistematit-
zades i revisades a partir de la pràctica diària, i també preveure en l’organització
del centre el temps, l’horari i els espais necessaris perquè aquesta coordinació es
pugui realitzar.

Però el que és realment important és que cada centre reflexioni i analitzi quines són
les formes organitzatives i les funcions dels educadors que els ajudaran a donar la
resposta més adequada a la diversitat de l’alumnat que atenen.

Com a exemple reproduïm les conclusions del debat que es va organitzar al CP Escola
Bellaterra de Cerdanyola en relació amb el perfil dels mestres i amb el paper de l’equip.

“Perfil dels mestres i de les mestres:

Actualment, a més de tots els continguts conceptuals i procedimentals, demanem als
nostres alumnes que siguin solidaris, cooperatius, que tinguin ganes d’aprendre... els
demanem també continguts actitudinals. Aquestes demandes no es poden fer sense
plantejarnos el perfil de mestre que volem.

Acceptar el model constructivista que explica el binomi ensenyament-aprenentatge, suposa
treballar per un model de mestre determinat.

El perfil de l’equip de mestres que hem de mirar de fer realitat es pot sintetitzar amb aquests
trets:

• que estimi els seus alumnes, perquè l’afectivitat impregna tot el nostre treball;
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• que sàpiga treballar en equip, que sigui una persona dialogant, que sàpiga arribar a
acordar línies d’actuació comunes, consensuar el desacord i manifestar la seva opinió amb
argumentacions, fugint dels estereotips;

• que s’interessi pel que passa al seu voltant, que sàpiga buscar les causes dels fets i dels
fenòmens que viu i preveure les conseqüències que comporten;

• que sigui exigent, però flexible, que rebutgi la intolerància i qualsevol forma d’imposició
arbitrària de poder;

• que sigui crític i autocrític, alhora que creatiu en buscar noves formes per afrontar els
problemes;

• que sigui obert, capaç de bellugar-se en un món canviant;

• que sigui un model humà positiu: solidari, cooperatiu, coherent...;

• que sàpiga mantenir una actitud entusiasta davant la vida, amistosa amb tothom, que sàpiga
acceptar l’error dels altres i el propi, i que l’interpreti com un tempteig per anar avançant;

• que tingui sentit de la mesura, que sigui observador sense prejudicis;

• que sigui sensible a les necessitats del seu temps;

• que entengui que tot ésser humà és un ésser en formació; per tant, que tingui una actitud
oberta davant la seva pròpia formació, tant intel·lectual, com professional i humana;

• que sigui una persona de cultura;

• que tingui sentit de l’humor, que sigui capaç de riure’s del que estima i continuar estimant-lo;

• que tingui capacitat de comunicació, verbalment i corporalment.

Paper de l’equip de mestres:

• Seleccionar i prioritzar uns continguts, buscar i adequar instruments, estratègies segons les
característiques del cicle i del grup d’alumnes.

• Proporcionar a l’alumnat les bastimentades necessàries per avançar en els seus
coneixements, retirar progressivament els ajuts i marcar noves fites.

• Fer el seguiment, l’avaluació i l’orientació dels alumnes i de les alumnes.

• Informar els pares i mares del desenvolupament global i del procés d’aprenentatge dels seus
fills i filles.

• Afavorir la interacció social dins l’aula.”

J. Cela; X. Gual; C. Màrquez; M. Utsel (1997).El tractament de la diversitat en les etapes

infantil i primària(pàg. 25-36). Barcelona: Rosa Sensat.
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2. Intervenció educativa amb infants amb necessitats específiques
de suport educatiu

El model d’escola del sistema educatiu actual és el d’un model inclusiu que busca
oferir les mateixes possibilitats a tots els seus alumnes, acceptant que aquests són
diferents ja que cadascú té unes capacitats, necessitats, interessos, motivacions,
etc., determinats, però també que tots els infants, siguin quines siguin les seves
característiques tenen capacitat per aprendre. Aquest model implica entendre la
diversitat com un factor positiu. Es tracta de fer que les escoles siguin per a tothom,
que tot l’alumnat hi pugui participar i aprendre en els mateixos entorns educatius,
i que tota la comunitat educativa hi estigui implicada.

Es parteix de la idea que tots els alumnes tenen determinades necessitats educati-
ves que han de ser satisfetes si volem que avancin en el seu desenvolupament, però
a més, hi ha tota una sèrie d’infants per als quals és més difícil arribar a assolir els
aprenentatges que corresponen a la seva edat pel fet de tenir unes determinades
característiques o bé requereixen de més mesures i suports que la resta. Aquests
infants són els que tenen necessitats específiques de suport educatiu.

Per poder arribar a donar una resposta a aquestes necessitats educatives i que
aquests infants puguin arribar a assolir els objectius marcats al final d’etapa, ens
calen, a més de les mesures d’atenció a la diversitat preses per a tots, el concurs
de tota una sèrie de mesures i suports o de serveis educatius especialitzats.

Moltes de les actuacions i dels serveis educatius destinats als infants amb necessi-
tats específiques de suport educatiu ens vénen marcats per alguns decrets, ordres,
etc., que cal conèixer.

2.1 Els infants amb NESE

És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classifi-
car els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen
una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives
que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que
presenta.

Més que agrupar els infants en categories segons les seves dificultats o disca-
pacitats, els haurem d’agrupar segons les seves necessitats pedagògiques, per
descriure-les després detalladament. Es tractaria de conèixer les necessitats que
tenen aquests infants per buscar la resposta educativa que les pugui satisfer millor.

Nosaltres parlarem d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu i ens
referirem a tots aquells nens i nenes que, per qualsevol causa, tenen unes dificultats
d’aprenentatge més grans que la resta per accedir als aprenentatges definits en

Informe Warnock

L’informe Warnock defineix la
NEE com aquella que requereix
el següent:

• La dotació de mitjans
especials d’accés al
currículum: mitjançant
un equipament, unes
instal·lacions o uns
recursos especials, la
modificació del mitjà
físic o unes tècniques
d’ensenyament
especialitzades.

• La dotació d’un
currículum especial o
modificat.

• Una atenció particular a
l’estructura social i al
clima emocional en els
quals té lloc l’educació.
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el currículum que els correspondrien per edat, de manera que, per compensar
aquestes dificultats, necessitarà mesures específiques de les quals parlarem més
endavant.

Podem convenir que els infants que tenen NESE són aquells que presenten
els trets següents:

1. Retard en el seu desenvolupament.

2. Mancances o desavantatges en el procés d’aprenentatge.

3. Malalties greus que poden ser transitòries o permanents.

4. Altes capacitats intel·lectuals.

5. Alguna deficiència que els provoca discapacitat.

6. Alguna situació de desavantatge educatiu.

2.2 Identificació de les NESE

Un dels aspectes importants que cal tenir en compte, i que també queda remarcat
en totes les normatives que tenen a veure amb aquest tema, és la identificació
de les necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta identificació s’ha
de fer tan aviat com sigui possible i comença amb la detecció inicial, que a
l’escola d’educació infantil poden fer els mateixos educadors i educadores amb
l’observació dels infants que tenen al seu càrrec. A partir d’aquesta observació,
poden fer una estimació sobre el desenvolupament de l’infant i si aquest segueix
el ritme esperat o bé si hi ha algun retard, alteració, etc. Per aquest motiu, és
necessari que els educadors i educadores coneguin els signes d’alerta que els
poden indicar l’existència de determinats trastorns, alteracions, discapacitats o
d’altres. En aquest punt heu de tenir present que no tots els infants segueixen el
mateix ritme de desenvolupament i que hi ha uns marges més o menys amplis,
perquè assoleixin les diferents fites.

La detecció precoç s’hauria de fer tan aviat com fos possible, ja que si les
dificultats, discapacitats, alteracions, retards, etc., són detectats a temps i tractats
adequadament, s’evita que es tornin més greus, Per exemple, una deficiència
auditiva detectada precoçment i tractada adequadament no desapareixerà, però
si que facilitarem el procés d’aprenentatge de l’infant. Fins i tot hi ha algunes
dificultats que poden arribar a desaparèixer: per exemple, un infant amb un retard
de la parla detectat a temps, ben orientat i tractat, no té per què tenir, més endavant,
dificultats en cap àrea del currículum que qualsevol dels altres companys que no
han tingut aquesta dificultat.

Perquè la resposta educativa sigui tan adequada com sigui possible, una vegada
feta aquesta primera detecció, és important fer la valoració de les necessitats espe-
cífiques de suport educatiu presentades per l’infant per poder-ne fer posteriorment
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l’orientació, el tractament i el seguiment més adequat. La valoració de l’infant
requerirà ja la presència d’un especialista.

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu estableix com han de ser identificades, avaluades
i determinades aquestes NESE: mitjançant un procés d’avaluació psicopedagògic
que serà establert pel Departament d’Educació.

Aquest procés d’avaluació psicopedagògica ha de ser realitzat pels equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en col·laboració amb
els educadors i les educadores, i amb els especialistes i altres serveis
específics, i a demanda de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).
Aquesta avaluació psicopedagògica ha de recollir, analitzar i valorar totes les
informacions sobre les condicions personals de l’alumne i la seva interacció
amb el context escolar i familiar que siguin rellevants per poder identificar
les seves necessitats educatives, i per poder fonamentar les decisions que
es preguin respecte dels ajuts i suports que pot necessitar per afavorir
l’aprenentatge en condicions d’equitat.

Per fer l’avaluació psicopedagògica, s’ha de tenir en compte la informació relativa
als aspectes següents:

• La seva autonomia personal i social

• La seva competència comunicativa i de relació amb els altres

• El tipus i grau d’aprenentatge assolit en relació amb altres continguts bàsics
del currículum de l’educació infantil

• Tipus i grau de suport de les mesures rebuts i la seva evolució educativa i
escolar

• Orientacions per planificar la resposta educativa

• Tipus i grau d’intensitat de suport que requereix actualment

• Avaluació, diagnòstic i orientacions d’altres professionals

S’han d’analitzar i valorar aquestes informacions considerant les característiques
del seu entorn escolar i familiar.

Els procediments que s’han d’utilitzar s’han de centrar en el següent:

1. L’observació

2. Les entrevistes

3. La revisió dels treballs realitzats pels infants

4. Els protocols i els qüestionaris referits a habilitats personals i socials, i a
competències curriculars.
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Hem de tenir present...

... que l’escola és només un dels
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serà mai completa si no tenim en
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I han de tenir en compte les altres avaluacions, diagnòstics i orientacions que hi
pugui haver procedents d’altres serveis d’atenció a la infància amb discapacitats
o risc de patir-les, com poden ser els centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP), dependents del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, ja que a vegades els infants entren a l’escola d’educació infantil amb unes
NEE ja diagnosticades, com és el cas d’algun infants amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials.

2.3 Escolarització dels infants amb NESE als centres d’educació
infantil

Recordeu que a Catalunya bàsicament trobem escolaritzats els nens de 0 a 6 anys
en dos tipus de centres: d’una banda, les escoles bressol o llar d’infants que
acullen de 0 a 3 anys; i de l’altra, les escoles d’educació infantil i primària, que, a
més de l’etapa de primària, imparteixen el segon cicle de l’educació infantil, que
escolaritza nens de 3 a 6 anys. També ens podem trobar alguns centres que acullen
tota l’etapa de 0 a 6 anys (figura 2.1).

Figura 2.1. Centre d’educació infantil

En el nostre sistema educatiu tots els infants han de ser escolaritzats en escoles
ordinàries, excepte aquells que, a causa del seu grau d’afectació, requereixin
l’assistència a un centre d’educació especial.

A Catalunya tots els centres ordinaris poden acollir alumnes amb qualsevol tipus
de necessitats específiques de suport educatiu, però quan l’infant presenta NEE
derivades de discapacitats auditives greus i permanents, s’intenta escolaritzar-los
en centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d’agrupament
d’alumnat sord.
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En aquest tema haurem de conèixer el que diuen el Decret 150/2017, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i el Decret
75/2007, que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents
en els ensenyament sufragats amb fons públics.

1. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, especifica que abans de matricular
a un infant amb NESE derivades de discapacitats greus o severes, els EAP
han d’elaborar un document anomenat informe de l’EAP de reconeixement de
necessitats específiques de suport educatiu, en el qual es reconeguin aquestes
necessitats educatives especials. Aquest informe ha d’incloure, com a mínim:

• L’avaluació de les possibilitats personal i social de les competències comu-
nicatives, i la identificació i el tipus i grau d’aprenentatge assolit en relació
amb els continguts bàsics del currículum d’educació infantil.

• Una estimació raonada dels ajuts, dels suports i de les adaptacions que pot
requerir.

• I una proposta d’escolarització en funció de les dotacions i la infraestructura
existents als centres docents i de les opcions expressades pels pares i mares
o tutors respecte al centre on volen que sigui escolaritzats el seu fill.

Quan l’infant hagi finalitzat l’etapa d’educació infantil, s’haurà de revisar la
seva decisió d’escolarització per adequar-la a l’evolució de les seves necessitats.
I si l’avaluació psicopedagògica ho aconsella, el Departament d’Educació pot
autoritzar l’estada de l’infant un curs més en l’etapa d’educació infantil. De totes
maneres, també pot ser que s’autoritzi la seva estada un any més en l’últim curs
del primer cicle d’educació infantil, és a dir, a l’escola bressol o llar d’infants.

El Decret estableix també que els centre d’educació primària disposaran d’un
mestre de l’especialitat de pedagogia terapèutica que assegurarà l’atenció espe-
cialitzada d’aquests infants. Les escoles bressol o llars d’infants no disposen
d’aquest especialista, però les escoles d’educació infantil i primària sí que el tenen;
i intenten sempre que la seva actuació amb aquests infants sigui dins la mateixa
aula ordinària, per fer possible que l’infant participi al màxim de les activitats i
experiències conjuntament amb els seus companys.

2. Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

Aquest decret dedica el capítol 4 a parlar de l’admissió de l’alumnat amb neces-
sitats educatives específiques. Primer de tot, deixa clar quin és l’alumnat que es
considera que té necessitats educatives específiques.
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Els alumnes que tenen necessitats educatives específiques són els següents:

1. Aquells que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixen
una atenció educativa específica.

2. Els de nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la
seva competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics
requereixin una atenció educativa específica.

3. Aquells que tenen necessitats educatives especials perquè estan
afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que
manifesten trastorns greus de personalitat o conducta.

La manera d’acreditar aquestes necessitats educatives específiques és regulada pel
Departament d’Educació: es pot fer bé amb el certificat emès pel Centre d’Atenció
a persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, o bé a partir d’un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència
d’indicis raonables que l’infant presenti algun tipus de discapacitat.

Un dels serveis que ofereix és la valoració i qualificació del grau de disminució.

El mateix Departament d’Educació és qui s’encarrega de dotar els centres públics
i privats concertats dels recursos adients per a l’atenció d’aquest alumnat.

Per afavorir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, es
reserven dos llocs escolars per grup en el segon cicle de l’educació infantil, en
l’educació primària i en l’educació secundària obligatòria. Per al primer cicle de
l’educació infantil la reserva és d’un lloc escolar per grup.

Per exemple, si una classe de preescolar de 3 anys pot tenir fins a vint-i-cinc
alumnes, dues d’aquestes places queden reservades per a alumnes amb NEE.

En aquest punt hem de recordar que al centres considerats d’agrupament d’a-
lumnat sord, aquestes places es destinen preferentment als infants amb aquestes
discapacitats. En aquest mateix sentit, és important tenir en compte la Resolució
que abans d’iniciar-se el procés de preinscripció i matriculació fa pública el
Departament d’Educació.

Abans de la preinscripció en qualsevol centre, els equips d’assessorament i ori-
entació psicopedagògica (EAP) del sector en el qual l’infant té la seva residència
habitual han d’emetre un informe de reconeixement de necessitats específiques de
suport educatiu de caràcter personal, del qual ja hem parlat quan hem comentat
el Decret 150/2017 en aquest mateix punt. Una vegada fet l’informe, els pares ha
de ser informats i escoltats pel professional de l’EAP sobre el seu contingut, les
condicions i possibilitats d’escolarització, i el centres que tenen més pròxims i en
els quals l’infant podrà ser atès adequadament.
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2.4 Atenció educativa als alumnes amb NESE

No podem oblidar que l’objectiu que perseguim és que els infants amb NESE
s’apropin tant com sigui possible als objectius generals marcats en el currículum
per a l’etapa d’educació infantil, que és l’etapa que ens ocupa a nosaltres. Per
poder-ho aconseguir, a més de les mesures de què hem parlat en l’apartat
“tractament de la diversitat”, ens caldrà el concurs de tota una sèrie de recursos
de caire més específic.

Aquests recursos que tenim els podem classificar en tres tipus:

1. Normatius: disposem d’una normativa (decrets, ordres, etc.) que dóna
suport a l’atenció a les necessitats educatives especials i la sustenta, i que
cal conèixer.

2. Humans: tenim tota una sèrie de professionals que donen suport, orientació,
assessorament, tractament, etc., als infants amb NESE, a les seves famílies
i als educadors.

3. Curriculars: l’obertura i la flexibilitat del DCB ens permeten fer
successives concrecions curriculars que faciliten l’adaptació del procés
d’ensenyament-aprenentatge a les característiques i necessitat dels infants.

2.4.1 Normativa

En aquest punt farem referència a tota aquella normativa de caire general i de caire
més específic que és important que els educadors i educadores coneguin i tinguin
en compte a l’hora de planificar les seves actuacions en relació amb els infants
amb NESE.

Serà només un breu recull, atès que moltes d’aquestes normatives ja les hem
anat comentant, tant en aquesta unitat formativa, com en d’altres d’aquest mateix
mòdul. Són les següents:

• Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del
Departament d’Ensenyament. DOGC 1918, 08/07/94.

• Decret 117/1984, de 17 d’abril, d’ordenació de l’educació especial per a la
seva integració al sistema educatiu. DOGC 435, 18/05/84.

• Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admis-
sió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons
públic.

• Decret 299 /1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials.
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En la secció “Més
informació” del web

d’aquesta unitat trobareu
un enllaç on podeu

consultar la normativa.

• Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

• Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les
instruccions per establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi
malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part
de professorat del Departament d’Educació.

• Pla director de l’educació especial de Catalunya.

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

2.4.2 Mesures i suports per a l’atenció educativa a l’alumnat

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, estableix com a objectiu prioritari garantir que tots
els centres educatius sostinguts amb fons públics siguin inclusius. L’objectiu és
fer possible una educació per a tots en el marc d’un sistema educatiu inclusiu a
partir dels principis d’inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització dels
serveis i atenció personalitzada. Per fer-ho, tot l’alumnat escolaritzat en centre
ordinaris rep una atenció educativa dirigida a garantir l’accés, el progrés i l’èxit
educatiu des de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Proposa crear uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les
persones i la complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes.
Es tracta de crear centres segurs i acollidors que visquin la diferència com un
factor positiu i enriquidor, i en que tota la comunitat educativa se senti valorada i
comparteixi aquests valors inclusius, i que siguin aquests valors els que orientin
la presa de decisions del centre sobre les pràctiques educatives.

Això implica un canvi de mirada des de la quan entenem l’atenció a la diversitat.
Cal que deixem de centrar-nos en el dèficit i posem el focus en l’entorn i en
la relació d’aquest amb les característiques de la persona. L’entorn pot ser
capacitador o discapacitador. Per això, cal que les propostes educatives en relació
a l’atenció a la diversitat es decideixin en base a una perspectiva centrada en
l’entorn.

L’atenció educativa comprèn una sèrie de mesures i suports amb la finalitat
d’afavorir el desenvolupament personal i social, així com l’assoliment dels apre-
nentatges, de l’alumnat.

Les mesures per a l’atenció educativa són les accions i actuacions destinades a
facilitar l’accés de l’alumnat a l’aprenentatge i a la participació, amb l’objectiu
d’afavorir el seu progrés en funció de les seves capacitats i context.

Els suports són els recursos personals, metodològics i materials i els ajuts
contextuals i comunitaris necessaris per fer efectives les mesures planificades per
a l’assoliment de l’èxit educatiu de l’alumnat.
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Mesures i suports universals

Tal com assenyala el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les mesures universals
d’atenció educativa s’adrecen a tot l’alumnat i les apliquen tots els professionals
del centre educatiu.

Les mesures i suports universals són accions preventives i proactives que
permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen a l’alumnat
estratègies per facilitar l’accés a l’aprenentatge, la socialització i la
participació, i garanteixen l’aprenentatge significatiu i la convivència,
generant benestar i compromís per part de tota la comunitat educativa.

Aquestes mesures s’inclouen en el projecte educatiu de centre (PEC), en les
normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i en les programacions
d’aula (PGA). Són accions destinades a crear contextos educatius inclusius en el
centre:

• Personalització dels aprenentatges

• Organització flexible del centre

• Avaluació formativa i formadora

• Processos d’acció tutorial i orientació

• Altres actuacions que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels
alumnes

Mesures i suports addicionals

Les mesures addicionals han de garantir la màxima participació en les accions de
l’aula i del centre i han de vincular-se a les mesures i suports universals del centre.
Les apliquen els docents i el personal d’atenció educativa designats per la direcció,
i orientades pels mestres d’educació especial, els mestres d’audició i llenguatge,
els professionals d’orientació educativa i els tutors de l’aula d’acollida.

Tal com indica el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les mesures i suports
addicionals d’atenció educativa són actuacions que permeten ajustar la
resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció
educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament
que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes.

Aquestes mesures s’estableixen en el projecte educatiu de centre i s’han de
concretar en les programacions d’aula i en el pla de suport individualitzat de
l’alumne. Es preveuen aquestes mesures per a l’alumnat amb circumstàncies
personals singulars o de vulnerabilitat –permanents o transitòries– o amb risc
d’abandonament escolar prematur. Es determinen a partir de la detecció de les
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necessitats dels alumnes per part del tutor, la família i l’equip docent. En el cas
d’educació infantil, si la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) ho estableix,
l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) haurà de fer una
avaluació psicopedagògica.

Són mesures i suports addicionals:

• Mesures d’acció tutorial específiques

• Suport del mestre d’educació especial

• Suport del professor d’orientació educativa

• Suport escolar personalitzat (SEP) al parvulari i a primària

• Programa intensiu de millora (PIM) en l’educació secundària obligatòria

• Programes de diversificació curricular (PDC) en l’educació secundària
obligatòria

• Aules d’acollida (AA) en l’educació obligatòria

• Suport lingüístic i social (SLS) en l’educació obligatòria

• Projecte de promoció al poble gitano en l’educació obligatòria

• Aules hospitalàries en l’educació obligatòria

• Atenció domiciliària en l’educació obligatòria

• Unitats en centres de Justícia Juvenil

• Unitats en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA)

Mesures i suports intensius

Aquestes mesures, segons el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les duen a terme
docents i personal d’atenció educativa proposat per la direcció del centre, i en par-
ticular mestres d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge, professionals
d’orientació educativa i professionals de suport educatiu.

Les mesures i suports intensius són actuacions extraordinàries que
permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una
freqüència regular i sense límit temporal.

Amb aquestes mesures es busca la màxima participació d’aquest alumnat a les
accions educatives del centre i l’aula, facilitant als docents estratègies d’atenció a
aquests alumnes i s’han d’afegir a les mesures universals i addicionals. Aquestes
mesures són previstes per a l’alumnat següent, sempre que així ho determini
l’informe de reconeixement de NESE elaborat per l’Equip d’assessorament psi-
copedagògic (EAP):
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• Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

• Alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmi-
ques i socioculturals especialment desafavorides

• Alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur

• Alumnes amb altes capacitats

Sempre que s’adoptin mesures i suports intensius cal elaborar un pla de suport
individualitzat (PI). S’estableixen en el projecte educatiu de centre, es concreten
el el pla de suport individualitzat (PI), i també cal que constin a l’expedient
acadèmic de l’alumne.

Constitueixen mesures de suport intensiu per als alumnes amb necessitats educa-
tives especials (NEE):

• Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)

• Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL)

• Suport del personal d’atenció educativa

• Programes de l’aula integral de suport (AIS)

• Centres d’educació especial (CEE) i centres d’educació especial proveïdors
de serveis i recursos (CEEPSIR)

• Atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educa-
tius per a deficients auditius (CREDA) i dels centres de recursos educatius
per a deficients visuals (CREDV)

Planificació de la intervenció educativa

Com hem vist, l’atenció a la diversitat en el centre educatiu comença per
establir unes mesures universals d’atenció educativa. Això situa el focus en
les decisions curriculars corresponents al segon i tercer nivell de concreció.
Aquestes decisions s’han de reflectir en el projecte educatiu de centre (PEC)
i en les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), a través de
les concrecions pedagògiques, organitzatives i de gestió dels recursos humans i
materials establertes.

La planificació de la intervenció educativa, que concreta el marc de referència
per a l’atenció a la diversitat i la programació d’aula, suposa la presa de decisions
en els següents àmbits:

• Pedagògic: aspectes didàctics del procés d’ensenyament, d’aprenentatge i
d’avaluació (què ensenyar? quan ensenyar? com ensenyar? i que, quan i
com avaluar?).

• Organitzatiu: l’agrupament de l’alumnat i la distribució del temps lectiu,
entre d’altres.
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didàctica.

• Gestió dels recursos humans: qui farà el suport a l’atenció a la diversitat, on
i en quins moments i situacions, entre d’altres.

• Gestió de recursos materials: espais d’aprenentatge i ús dels materials i les
TAC.

Dins del marc de referència del PEC i de les NOFC cal elaborar i dur a terme la
programació d’aula. Un dels aspectes clau per atendre la diversitat a l’aula passa
per comprendre que els alumnes, que són tots diferents, han d’estar fent coses
diferents de manera simultània. Cal trencar amb el model de fer tots el mateix, de
la mateixa manera i al mateix temps.

Per tant, a l’hora de planificar la intervenció educativa en el marc de l’atenció a la
diversitat caldrà atendre als diferents elements del currículum:

1. Objectius: per desenvolupar les capacitats caldrà:

• Prioritzar determinats objectius: per exemple, en un infant amb dificultats
de relació s’haurien de prioritzar aquells objectius de caire social que
facilitin la seva participació i augmentin el seu grau de motivació, i s’hauria
de deixar per amés endavant altre tipus d’objectius.

• Introduir objectius nous: per exemple, si tenim un nen amb una paràlisi
cerebral o un nen sord que necessiten l’ús de sistemes alternatius de co-
municació, introduirem aquells que fan referència a la utilització d’aquests
sistemes.

• Eliminar aquells objectius que considerem que no són bàsics.

• Canviar la seva temporització: concedint a l’infant més temps per assolir-ne
alguns i deixant-ne d’altres per a més endavant.

• Ampliar o elevar el nivell d’exigència o complexitat: respecte de determi-
nats objectius, per exemple, per a aquells nens que mostren unes habilitats
o un nivell de competència superior en una o més àrees del currículum.

• Simplificar els objectius: és a dir, rebaixar el grau de dificultat

• Desglossar els objectius: és a dir, dividir-los en passos més petits que
facilitin la seva consecució.

• Reformular els objectius: per exemple, amb els nens que necessiten la
utilització de sistema alternatiu de comunicació, si tenim un objectiu que diu
“expressar-se oralment”, el podrem reformular dient “expressar-se utilitzant
el sistema alternatiu de comunicació”.

2. Continguts: molt lligats als objectius, per desenvolupar les capacitats es pot
variar la seqüència, repetint-ne alguns per reforçar-los, treballant-los a diferents
nivells dins del mateix grup, eliminant aquells que no resultin bàsics, augmentant
la quantitat de conceptes procedimentals i reduint els conceptuals, entre d’altres.

3. Avaluació: no tots els infants han de ser avaluats de la mateixa manera,
seguint els mateixos criteris i utilitzant els mateixos instruments. Aquests s’han de
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diversificar i adaptar a les característiques dels infants. Per exemple, si tinguéssim
a l’aula un infant amb la síndrome de Down probablement aquest infant tindria
unes NEE que ens portaria a adaptar els criteris d’avaluació de les àrees que
pertoquin.

4. Metodologia: en aquest element és important analitzar quins factors i qui-
nes estratègies d’ensenyament dificulten o afavoreixen el procés d’ensenyament-
aprenentatge dels infants. Hem de recordar que no tots els nens aprenen de la
mateixa manera.

Els infants presenten diferents motivacions, interessos, estils cognitius, ritmes,
etc., i cal el següent:

• Utilitzar metodologies que afavoreixin l’atenció a la diversitat, per exemple
els ambients d’aprenentatge, el projectes, els tallers, els racons, etc.

• Utilitzar estratègies per mantenir i centrar l’atenció, com pot ser la utilitza-
ció de material visual per donar suport a les explicacions orals, l’explicació
d’anècdotes, exemples, la realització de jocs que tinguin relació, etc.

• Utilitzar tècniques que facilitin l’experimentació, la reflexió i l’expressió,
com pot ser experimentar, observar, investigar, etc.

• Utilitzar estratègies que afavoreixin la cooperació i l’ajut entre els mateixos
infants com pot ser la realització de treballs cooperatius, en petit o gran grup,
etc.

• Utilitzar estratègies que afavoreixin la realització d’aprenentatges significa-
tius tenint en compte els coneixements previs dels infants i els seus interes-
sos com poden ser: relacionar els continguts amb les seves experiències,
deixar que escullin entre diferents activitats, etc.

• Utilitzar maneres variades d’agrupar els infants, ja que a vegades també serà
necessari donar una atenció més individualitzada, treballant en petit grup
o bé individualment i variant els agrupaments de manera que no sempre
treballin junts els mateixos alumnes.

5. Activitats: les activitats també han de ser variades i no tots els infants han de
fer necessàriament les mateixes activitats ni amb el mateix grau d’exigència. És
interessant incloure activitats de gran grup que facilitin i estimulin l’autocontrol i
la regulació social. Cal dissenyar activitats que facilitin la participació i inclusió
d’infants amb més dificultats, per exemple fent jocs adaptats a l’hora del pati o
durant les activitats psicomotores, etc.

6. Materials: a l’hora de seleccionar el material hem de tenir en compte les NESE
dels infants que tenim a l’aula, de manera que pugui ser utilitzat per tothom. Quan
el material no pot ser compartit per tots, hem de buscar material adaptat a les seves
necessitats o adaptar-lo nosaltres mateixos. Per fer-ho, hem de tenir molt clares
les seves característiques, el que volem aconseguir i les peculiaritats i necessitats
de l’infant. Per exemple, podria ser que a la nostra aula tinguéssim un nen cec de
tres anys, i a la classe hi hagués el racó dels contes; per tant, hauríem de preveure

"El nen cec farà la majoria
de coses...

... que fa el nen vident però
seguint un camí diferent per
assolir-ho. El seu ritme serà més
lent i necessitarà més intervenció
per arribar a un complet
desenvolupament. Necessitarà
ser ensenyat directament, en allò
que els vidents fan per imitació.
La ceguesa fa que el nen hagi
d’aprendre per altres camins,
però el fet important és que
aquests altres camins existeixen i
funcionen.” IME (1984). El nen
amb disminució: anàlisi
d’experiències d’integració a
l’escola bressol (pàg. 77).
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona.
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adaptar-ne alguns de manera que també ell en pogués gaudir. Podem necessitar
adaptadors per agafar alguns estris, joguines adaptades, etc. A vegades només
amb una mica d’imaginació es poden adaptar molts dels materials que tenim a
l’abast. Per exemple, haurem de preveure quin material proposarem per tal que un
infant amb una malformació a la mà pugui realitzar un determinat tipus d’activitat.

7. Espais: si tenim infants amb discapacitats, és important tenir en compte
l’eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar l’accés i la mobilitat. Les
adaptacions de l’espai poden anar des de la instal·lació d’ascensors fins a modifi-
cacions tan senzilles com reordenar o senyalitzar els espais.

8. Temporització: no tots els infants necessiten el mateix temps per realitzar
les diferents activitats proposades. Per facilitar aquest aspecte, podem donar més
temps a aquells alumnes que ho necessitin. També els ajuda explicar-los què
és el que farem, quan ho farem i com ho farem, i també fer-los participar en
l’organització de la jornada a partir, per exemple, de la confecció d’un horari diari.
Hem de ser flexibles i canviar una activitat per una altra segons quin sigui l’estat
d’atenció i motivació dels infants.

Podem tenir en compte tots aquests elements per crear dissenys flexibles per a tot
l’alumnat i adoptar les mesures adequades, en funció del grau de dificultats que
presenti l’infant. Les mesures han de ser flexibles i anar-les modificant segons les
possibilitats que mostrin els infants.

D’altra banda, no hem d’oblidar que totes aquestes mesures, que contribueixen
a facilitar els procés d’ensenyament-aprenentatge, no només beneficiaran els
alumnes amb NESE, sinó que poden ajudar també tots els infants que tinguem
a l’aula.

Vegem ara amb detall aquestes modificacions d’elements prescriptius del currícu-
lum i els plans de suport individualitzat que les concreten.

Modificacions del currículum

Quan les possibilitats d’adaptació que ens ofereix la proposta pedagògica de
centre, la programació general de cicle i les unitats de programació d’aula ja
estan esgotades, és a dir, no acaben de donar resposta a les necessitats educatives
d’un determinat infant, haurem de prendre les decisió de modificar elements
prescriptius del currículum. Estarem davant de les anomenades modificacions
del currículum.

Les modificacions del currículum són el conjunt de canvis introduïts als
elements prescrits per a cadascuna de les etapes educatives. En el nostre
cas, per a l’etapa d’educació infantil.

Aquest tipus de modificacions no es poden fer sense més ni més, sinó que
necessiten una autorització del Departament d’Educació i són regulades per
l’Ordre de 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el procediment per a
l’autorització de modificacions d’elements prescriptius del currículum de l’etapa



Didàctica de l’educació infantil 45 Atenció a la diversitat

d’educació infantil i de l’etapa d’educació primària. Es preveuen dos tipus de
modificacions d’elements prescriptius del currículum: modificacions de caràcter
global de centre i modificacions de caràcter individual.

1. Modificacions d’elements prescriptius de caràcter global de centre

Hi ha tota una sèrie de centres d’educació infantil i primària que, perquè tenen
unes circumstàncies particular, han de sol·licitar aquestes modificacions per poder
elaborar la seva proposta pedagògica.

Els centres que han de sol·licitar aquest tipus de modificacions són els següents:

• Els centres d’educació especial que atenen exclusivament alumnat amb
necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i perma-
nents.

• Els centres que fan un desenvolupament específic del currículum de llengües
estrangeres.

• Els centres que integren ensenyaments o activitats en els àmbits de l’educa-
ció musical, de la dansa o l’esport.

Han de fer la sol·licitud abans d’elaborar i formalitzar el seu PPC i seguint el
procediment establert en l’annex 4 de l’Ordre que les regula.

2. Modificacions d’elements prescriptius de caràcter individual.

Els alumnes que poden ser subjectes d’aquest tipus de modificacions en l’etapa
d’educació infantil i primària són els següents:

• Aquells que mostren retard en el seu desenvolupament, presenten desavan-
tatges i mancances, o presenten malalties greus, transitòries o permanents
que interfereixen en el seu procés d’aprenentatge.

• Aquells que presenten avantatges significatius i continuats en els processos
d’aprenentatge.

En aquest tipus de modificacions s’ha d’intentar sempre introduir els mínims
canvis possibles per facilitar l’assoliment de les capacitats de l’etapa corresponent.

La finalitat d’aquestes modificacions per a determinats alumnes és sempre
l’assoliment, en el grau més elevat possible, de les capacitats establertes per
a l’etapa d’educació infantil.

Haurem d’intentar no suprimir aquells continguts que són fonamentals per a
l’assoliment de les capacitats de l’etapa. Podem intentar garantir el seu assoliment
mitjançant altres continguts.

Caldrà planificar l’assoliment d’aquestes capacitats i establir un ordre d’importàn-
cia. Per prioritzar-les es poden utilitzar una sèrie de criteris com són els següents:
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• Prioritzar aquelles que creiem que són essencials a poder participar de
manera activa en el seu medi social i cultural.

• Prioritzar aquelles que facilitin l’assoliment d’altres capacitats i d’aprenen-
tatge posteriors.

• Prioritzar aquelles que puguin compensar millor les dificultats de l’infant.

Tota proposta s’ha de basar en la valoració de l’assoliment de les capacitats o
objectius generals, de les característiques de l’alumnat, i de les repercussions
positives i negatives que són previsibles respecte del procés global d’aprenentatge.

Aquestes modificacions han de ser sol·licitades pel director o directora del centre
en el moment que s’identifiqui la necessitat de l’infant i el procediment que s’ha
de seguir és l’establert en l’annex 1 de l’Ordre que les regula.

Les modificacions de caràcter individual també poden consistir en la reducció o
ampliació de la durada dels cicles de les etapes d’educació infantil i primària, i
s’han de sol·licitar segons el procediment establert en l’annex 2 i 3 de l’Ordre que
les regula.

Totes les modificacions autoritzades s’han de concretar per mitjà de Plans indivi-
dualitzats (PI). En aquest cas l’avaluació dels infants es farà en relació amb els
objectius proposats en el corresponent pla individualitzat.

En tots dos tipus de modificacions es poden introduir canvis en les àrees, objectius
o continguts d’una etapa educativa.

Les modificacions que es poden obtenir respecte de les àrees són les següents:

• Supressió total d’una o més àrees curriculars.

• Supressió parcial d’una o més àrees curriculars

• Compleció parcial d’una o més àrees curriculars.

Les modificacions que es poden obtenir respecte als canvis en els components de
les àrees, és a dir, respecte als objectius generals, continguts i objectius terminals,
poden ser les següents:

• Supressió total sense substitució

• Supressió total amb substitució d’uns elements per d’altres

• Supressió parcial sense substitució

• Supressió parcial amb substitució

• Compleció
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Pla de suport individualitzat (PI)

Com ja hem dit en el punt anterior, totes les modificacions autoritzades s’han de
concretar per mitjà de plans de suport individualitzat (PI).

La decisió d’adaptar el currículum s’ha de fonamentar en l’avaluació de les
capacitats i necessitats que té l’alumne i també de les mesures i suports que pot
necessitar per assolir els objectius.

Podem definir els plans de suport individualitzat com aquell conjunt de
decisions, precisions sobre la planificació de mesures, accions i suports que
es fan per respondre a les NESE d’un infant.

Els plans de suport individualitzat tenen dues funcions:

1. Proporcionar a l’infant amb NESE una atenció educativa fonamentada en el
currículum establert per a l’etapa que correspon a la seva edat cronològica.

2. Garantir una atenció educativa als infants amb NESE que possibiliti al
màxim el seu creixement personal.

Són la darrera concreció del currículum i la seva elaboració i aplicació s’ha
de referir a les precisions sobre el conjunt d’unitats de programació. D’acord
amb això, les especificitats o canvis introduïts en la proposta pedagògica de
centre s’hauran de preveure també en la programació de cicle i en les unitats de
programació. Recordeu que aquest tipus de plans individualitzats poden afectar
els components de la proposta pedagògica.

Els infants que tenen un PI han de ser avaluats en finalitzar cada curs o cicle de
l’etapa en què es trobin, i sempre en relació amb l’assoliment dels objectius que
constin en el seu PI.

Quan per a l’aplicació d’aquest PI sigui necessari algun tipus de recurs material,
com per exemple un ordinador adaptat, o el suport d’un professional especialitzat
no adscrit al centre, com pot ser un logopeda en el cas d’un nen sord, o un
fisioterapeuta en el cas d’un nen amb una discapacitat motora, l’escola ho haurà
de sol·licitar al Departament d’Educació o a l’organisme que correspongui.

Els PI es concreten en un document que descriu i justifica el currículum, els serveis
i l’emplaçament escolar d’un infant amb NESE durant un període determinat.
Han de descriure el currículum proposat per a l’infant en termes de què s’ha
d’ensenyar i avaluar (àrees, continguts i objectius), de com s’ha d’ensenyar
i avaluar (enfocaments metodològics, tipus, periodicitat i durada dels serveis
específics i ordinaris), i de quan s’han d’ensenyar i avaluar (distribució temporal
de les propostes d’ensenyament: seqüència de continguts i objectius, etc.) Aquest
document ha d’estar a l’expedient personal de l’alumne i a l’abast de tots els
professionals que intervinguin en la seva aplicació. Servirà també per registrar tota
aquella informació que pugui determinar la seva actuació, revisió, reformulació, i
també la que sigui necessària per emplenar els documents i requisits formals per
a l’avaluació.
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El fer que els PI quedin recollits en un document escrit ajuda que el diferents
professional que intervindran en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’infant
puguin prendre decisions i acords, i també facilita als pares la seva participació en
presa de decisions.

El tutor de l’alumne és el responsable de l’elaboració d’aquest PI, i la resta d’edu-
cadors i especialistes que intervinguin en el procés d’ensenyament-aprenentatge
de l’infant hauran de col·laborar en la seva elaboració. L’equip directiu del centre
n’ha d’estar assabentat i ha de poder ser assessorat pels serveis educatius del sector
(EAP, CREDA, etc.)

Cada professional que intervé en el procés d’elaboració d’un PI ha d’especificar
la seva intervenció concretant el següent:

• Els continguts i competències d’aprenentatge en els quals se centrarà.

• Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que considera que són més con-
venients per a l’infant.

• Les característiques de les situacions i activitats d’avaluació, sempre coor-
dinades per l’educador o mestre tutor.

Un PI ha d’incloure el següent:

• La valoració o avaluació psicopedagògica del nivell actual de
competències de l’infant en relació amb el currículum escolar i amb
altres factors que podrien dificultar o afavorir el procés d’ensenyament-
aprenentatge en iniciar-se l’aplicació de l’adequació.

• La proposta educativa, és a dir, la programació d’aula del grup
on es troba l’alumne i els criteris d’avaluació de les àrees que
s’adaptaran. Caldrà, a més, indicar les mesures i suports adreçades
a l’infant per tal d’assolir els aprenentatges, els serveis i recursos del
centre, ordinaris i específics, per mitjà dels quals els materialitzarà
l’adequació proposada.

• La promoció de l’infant, és a dir, aquells criteris per avaluar
permanentment la necessitat dels serveis específics i de la mateixa
adequació. Per exemple, els criteris que s’han de seguir per retirar
els reforços d’educació especial.

Els blocs d’informació que ha de reflectir un PI són els que tenim a continuació:

1. Dades del centre educatiu, personal de l’alumne i de l’etapa.

2. Proposta educativa. El punt de partida és la programació d’aula (unitats
didàctiques, projectes o ambients) del grup en el qual es troba l’alumne. En
base a aquesta programació, s’inclourà l’adaptació dels criteris d’avaluació
dels àmbits o àrees que es consideri adient, així com altres decisions
educatives que prengui l’equip docent.
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3. Distribució horària setmanal de les activitats en les quals participa l’alumne,
emplaçament i serveis de què disposarà.

4. Seguiment de les reunions realitzades pels diferents responsables i professi-
onal implicats en la realització del PI.

5. Formalització del compromís per les parts implicades en el disseny, l’apli-
cació del PI i l’avaluació del progrés de l’alumne.

En aquest apartat es descriuran, concretaran i justificaran tots els temes
tractats i els acords que s’hagin pres per ajustar i revisar les actuacions que
s’adreçaran a l’alumne durant un període determinat. També es constaran
en aquest apartat els criteris que puguin servir per promocionar l’alumne
cap a entorn educatius menys restrictius i per reduir els serveis específics,
sempre que sigui possible.

Components d’un pla de suport individualitzat (PI)

• Dades personals i escolars

• Breu justificació del PI

• Proposta educativa

• Avaluació. Criteris d’avaluació

• Temporització

• Mesures i suports

• Conformitat del pla de suport individualitzat

• Seguiment del PI

Convé no oblidar que només elaborarem un pla de suport individualitzat
quan l’infant requereixi serveis i/o emplaçaments educatius especials. És a
dir, aquestes actuacions són només un dels instruments per als alumnes amb
NESE i, per tant, no tots els nens que presenten dificultats a l’escola haurien
de ser candidats a un pla de suport individualitzat. Abans s’han d’haver
aplicat les mesures i suports universals i addicionals i només fer un PI quan
aquestes mesures i suports, per si mateixes, no resultin suficients per donar
resposta a les necessitat educatives.

2.4.3 Recursos Humans

En els recursos humans són bàsicament una sèrie de serveis formats per diferents
professional, els tutors d’aula d’aquests infants i els mestres especialistes d’educa-
ció especial, però també podem trobar altres professionals com per exemple, els
auxiliars d’educació especial i els integradors socials.
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Els EAP i els CREDA són
dos dels serveis educatius

regulats pels Decrets
155/1994, de 28 de juny i el

180/2005, de 30 d’agost.

Els infants amb NESE requereixen el suport de tot una sèrie de serveis que puguin
atendre les seves necessitats educatives especials i donar-hi resposta. Aquests
serveis els podem trobar dins del sistema educatiu, però n’hi ha un altre que també
explicarem per la seva importància en l’atenció als nens de 0 a 6 anys, encara que
el trobem dins del sistema de serveis socials.

Els serveis d’atenció a les NESE

Dins del sistema educatiu trobem alguns serveis que depenen del Departament
d’Educació i que donen suport a l’activitat docent del professorat en aspectes
concrets dels currículums de l’alumnat amb NEE i faciliten, a la vegada, el
desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques. Es
tracta del centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els
equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP),i els centre de recursos
educatius per a diversos tipus de disminucions, entre els quals esmentarem el
centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV).

1. Els CREDA: els professionals que hi treballen col·laboren amb el professorat
dels centres d’educació infantil per tal que aquests adeqüin la seva tasca a les
necessitats dels infants que estan escolaritzats en aquest centres i tenen deficiències
auditives greus i permanents o bé trastorns del llenguatge.

Els CREDA realitzen bàsicament dues funcions, que són les que podeu veure tot
seguit:

• Donen atenció directa als infants

– Identifiquen i avaluen les necessitats educatives de l’alumnat amb de-
ficiències auditives o amb trastorns del llenguatge, en el col·laboració
amb l’EAP.

– Fan la valoració psicolingüística d’aquest alumnat.

– Realitzen la valoració audiològica i el seguiment audioprotètic.

– Assessoren el professorat dels centres d’educació infantil sobre adap-
tacions curriculars, estratègies metodològiques i ajuts tècnics.

– Donen atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiències auditives o
amb trastorns del llenguatge quan es necessari.

– Orienten les famílies d’aquesta alumnes.

• Elaboren recursos

– Elaboren materials educatius adaptats a les necessitats educatives de
l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge.

– Cataloguen recursos educatius específics.

– Ofereixen tots aquests materials i recursos als centres docents i a les
famílies.

Serveis que ofereixen:
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• Avaluació psicolingüística

• Atenció logopèdica

• Elaboració de materials didàctics, recursos específics i oferta als centres
docents

• Assessorament als mestres i professors

• Orientació a les famílies

L’atenció directa als infants l’acostumen a fer dins del mateix centre on està
escolaritzat el nen i dins del seu horari escolar.

Els professionals que els integren són logopedes itinerants, amb titulació o
diploma d’especialista en audició i llenguatge, psicopedagogs i audioprotètics.

2. Els EAP: són equips multiprofessionals, i els professionals que hi treballen
donen suport psicopedagògic als centres d’educació infantil, de primària i de
secundària dins l’àmbit territorial que tenen definit. Realitzen intervenció directa
als centres, la qual s’adreça als òrgans directius i de coordinació dels centres, al
professorat, a l’alumnat i a les seves famílies, per tal de col·laborar a oferir la
resposta educativa més adequada, especialment per als infants amb disminucions
i per als que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge. La prioritat
de l’EAP és l’ensenyament obligatori en centre públics i privats. Si en té
disponibilitat, també treballarà en els nivells no obligatoris, sobretot en centres
públics.

El seu àmbit territorial d’actuació sol ser comarcal, encara que també pot ser sub-
comarcal, i fins i tot, local o de districte, en funció de les necessitats específiques
de cada zona.

Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari i estan integrats
per psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs. També poden incorporar assistents
socials.

Les funcions dels EAP són les següents:

• Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alum-
nes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis
específics.

• Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions
del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els
mestres i professors, especialistes i serveis específics.

• Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels
centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la
diversitat de necessitats de l’alumnat.

• Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’ori-
entació personal, educativa i professional.
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• Col·laboració amb el serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’ac-
tuació, per oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho
necessitin.

• Aportació de suport i de criteris tecnics psicopedagògics a altres òrgans de
l’Administració educativa.

• Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació.

Serveis que ofereixen els EAP:

• Valoració de l’alumnat amb NESE

• Suport als docents

• Orientació als alumnes i a les seves famílies

3. El centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) és un
servei educatiu específic que, en col·laboració amb l’ONCE, dóna suport a la
tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb dèficits visuals greus; a
més a més, donen atenció directa a aquest alumnat i orientació a les seves famílies.
La intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i
professorat; zona educativa.

Actualment a Catalunya hi ha 4 CREDV-ONCE, cadascun amb una zona d’actua-
ció àmplia, que generalment coincideix amb una província. Tenen seu a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona.

El seu pla de treball, pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb dèficit visual, es
contextualitza d’acord amb els serveis del sector i les seves actuacions.

Els objectius dels CREDV són:

• Fer la valoració i el seguiment psicopedagògic de l’alumnat amb necessitats
educatives derivades de dèficit visual.

• Fer la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l’alumnat amb dèficit
visual durant la seva escolaritat, com a mínim, a P-5, a 2n de primària, a 6è
de primària i a 2n d’ESO (PIA).

• Proporcionar assessorament, material, estratègies i modelatge al professorat
de l’alumnat amb deficiència visual.

• Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l’orientació
de l’adequació curricular per als alumnes amb discapacitat visual.

• Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d’adequació de materials
educatius per a l’alumnat amb trastorns de la visió.

• Orientació a les famílies, que comporta donar informació, orientació i
assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills
o filles.
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Els CREDV estan compostos per equips multiprofessionals organitzats en tres
unitats amb les funcions següents:

1. Unitat de valoració i orientació:

• Valoració, orientació i seguiment de les competències i les necessitats
especials de l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.

• Orientació a l’equip de mestres itinerants per a l’atenció a l’alumnat
amb ceguesa o trastorns greus de la visió.

• Orientació i assessorament a les famílies per facilitar-ne l’adequació a
les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat.

• Treball de col·laboració amb els professionals implicats en el procés
educatiu de l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.

2. Unitat de seguiment escolar:

• Atenció especialitzada a l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de
la visió.

• Valoració i seguiment del desenvolupament educatiu, comunicatiu i
social d’aquest alumnat.

• Treball específic d’orientació i assessorament a les famílies d’aquest
alumnat.

• Informació, orientació i assessorament al professorat per facilitar-ne
l’adequació a les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat.

3. Unitat de materials i tecnologia (teflotècnia):

• Actualitzar i facilitar tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
(TAC) aplicades a l’atenció a l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus
de la visió.

• Actualitzar i mantenir el fons de documentació i materials per a
l’atenció amb ceguesa o trastorns greus de la visió.

• Coordinar la formació continuada interna, i l’assessorament a centres
i professorat.

Dins del sistema de serveis socials trobem un tipus de servei que atén els infants
amb NEE, són serveis d’atenció precoç, que a Catalunya s’anomenen CDIAP
(centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).

4. Els CDIAP entenen que l’atenció a la infància s’ha de donar des dels diferents
àmbits que incideixen en l’infant (familiar, sanitari, educatiu, social, etc.) i s’han
d’establir mecanisme que assegurin un tractament global, integrat i coordinat entre
tots ells.

Aquest serveis tenen un caràcter universal i gratuït i van destinats a tos els infants
fins als sis anys d’edat, inclosos els estrangers residents a Catalunya, que tenen
trastorns en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-
los independentment de quina en sigui la causa. L’atenció també es dirigeix a les
famílies d’aquests infants.

Segons el Decret 261/2003,
de 21 d’octubre,...

... pel qual es regulen els serveis
d’atenció precoç:

• S’entén per trastorns en
el desenvolupament, la
disfunció transitòria o
permanent tant de
caràcter neurològic,
psicològic com
sensorial que presenta
un infant en el seu
procés de maduració.

• S’entén per risc de
patir trastorns en el
desenvolupament, quan
l’infant es troba en una
situació de caràcter
biològic, psicològic o
social que dificulta el
seu desenvolupament.
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Les actuacions que realitzen són les següents:

• Prevenció, detecció, diagnòstic i tractament de trastorns del desenvolupa-
ment independentment de la seva etiologia.

• Suport i acompanyament a la família en la cura que cal tenir per contribuir
al desenvolupament integral de l’infant.

• Prevenció de situacions de risc per antecedents personals o familiars.

Una de les funcions que realitzen aquests serveis, entre d’altres, és la d’orientar
els professionals de l’educació infantil en les etapes de 0 a 3 i de 3 a 6 anys pel
que fa als trastorns del desenvolupament.

El tutor/a de l’aula

Cada grup d’infants té assignat un tutor o tutora que, en relació amb les necessitats
educatives especial, és el responsable del següent:

• Vetllar per l’atenció individualitzada dels infants que té al seu càrrec.

• Elaborar les adequacions curriculars individualitzades dels infants que
les necessitin. La resta de professionals implicats en l’atenció educativa
col·laboraran en l’elaboració dels PI.

• Coordinar les actuacions de tots els professionals que intervinguin educati-
vament amb els alumnes amb NEE.

El mestre/a especialista d’educació especial

Per regla general, intervenen a partir del segon cicle d’educació infantil. Els
mestres especialistes d’educació especial en el segon cicle d’educació infantil
centren la seva actuació pedagògica en els aspectes següents:

• L’atenció als infants amb necessitats educatives especials, donant prioritat
a aquells infants que presenten discapacitats greus i permanents, i a aquells
que tenen dificultats d’aprenentatge. Sempre que és possible intenten donar
aquesta atenció dins l’aula mateixa, evitant al màxim portar l’infant amb
necessitats educatives especials a un altre espai.

• La col·laboració amb el tutor o tutora d’aula, i d’altres professionals que hi
puguin intervenir (logopeda, fisioterapeuta, EAP, etc.) en l’elaboració dels
PI.

• La col·laboració amb el tutor o tutora d’aula en l’elaboració de material
adaptat i/o específic que requereixin els alumnes amb necessitats educatives
especials.
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2.5 Col·laboració amb les famílies

Sabem de la importància que té la relació i col·laboració entre els educadors dels
infants i les seves famílies, i si aquesta relació és important amb tots els infants que
tenen al seu càrrec, ho és encara molt més amb els infants que tenen necessitats
educatives especials.

L’educador ha de tenir en compte que les famílies d’infants amb necessitats
educatives especials poden tenir i mostrar actituds i sentiments molt diversos vers
el seu fill o filla davant de les seves dificultats: poden anar des de la negació de
les dificultats, fins a la incertesa respecte al que poden esperar del nen o nena, el
desconeixement del que impliquen les dificultats de l’infant, la culpabilitat, la por
de com serà rebut i acceptat a l’escola bressol, etc., la qual cosa dóna lloc també a
respostes molt diverses, com poden ser l’angoixa, la sobreprotecció, la lluita per
ajudar l’infant, etc.

El primer contacte amb els pares d’un infant amb NESE serà molt important,
sobretot si tenim en compte que probablement el porten a l’escola bressol seguint
el consell dels professionals o la necessitat de treballar de la mare. Cal tenir
presents tots aquests sentiments, actituds i respostes de les famílies actuant d’una
manera comprensiva, serena, que ajudarà a crear un clima de confiança que
afavorirà les relacions entre ells.

2.6 Col·laboració amb altres agents d’intervenció

La col·laboració amb altres professionals que intervenen en l’atenció amb els
infants amb NESE és també molt important amb vista a donar coherència a tota
la intervenció.

Hi ha infants que quan comencen l’escola ja tenen detectades les seves NESE i
reben tractament i seguiment per part de diferents professionals (psicòlegs, peda-
gogs, logopedes, fisioterapeutes, etc.). La coordinació amb ells serà important, ja
que poden donar als educadors informació, suport i assessorament sobre l’atenció
a l’infant, els poden donar informació sobre les alteracions, els trastorns i les
dificultats que presenta l’infant, els poden ajudar a comprendre el nen, el seu
comportament, les dificultats que presenta, els avenços que fa, etc. i els poden
orientar sobre què és el que han de fer i què és el que poden fer, etc.

Quan aquestes NESE són detectades dins el medi escolar, és important buscar la
col·laboració d’aquells professionals que poden fer-ne un diagnòstic i iniciar els
tractaments que calguin. En aquest cas es pot adreçar als pares, al pediatre, als
professionals dels EAP, dels CREDA, etc.

Cal tenir en compte que les actuacions que s’han de fer amb aquests nens han
d’anar dirigides als aspectes següents:

Escola bressol com un
medi enriquidor

“Valorar l’escola bressol com un
medi enriquidor per al
desenvolupament del nen petit
no significa relativitzar la
importància de l’ambient
familiar. La relació amb els
pares segueix essent per al nen
que va a l’escola bressol l’eix
fonamental de la seva
estructuració. Per aquest motiu
és molt important que l’escola i
la família mantinguin un estret
lligam. El fet d’haver de
compartir l’educació de l’infant
vol dir que necessàriament s’ha
d’establir un clima de confiança i
de relació entre els pares i els
educadors.”

IME (1984). El nen amb
disminució: anàlisi
d’experiències d’integració a
l’escola bressol (pàg. 13).
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona.
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1. Atendre l’entorn immediat del nen, és a dir, la seva família

2. Atendre les necessitats específiques de l’infant

3. Atendre l’entorn comunitari del nen, és a dir, l’escola, activitats comunità-
ries, etc.

La intervenció s’ha de fer sempre sobre la globalitat del nen i del seu medi
immediat, cosa que evita una atenció parcel·lada i incompleta. És per això que
serà necessària una estreta col·laboració i coordinació entre tots els professionals
que intervenen amb l’infant.

2.7 La integració a l’educació infantil

Considerem interessant fer un petit resum d’algunes qüestions que cal valorar en
el moment d’integrar un infant amb discapacitat, tant a l’escola bressol com al
parvulari, i també alguns aspectes que la faciliten.

1. A l’escola bressol cal considerar les qüestions següents:

• És necessari un plantejament previ, en el qual es valori què és el millor per
a l’infant, i per a la seva família.

• El grau d’atenció individual que necessitarà l’infant i la disponibilitat que
l’educador pot tenir.

”[...] Malgrat tots els inconvenients exposats, cal dir que és molt positiu veure com el nen va
establint un lligam afectiu amb l’educador, es comunica amb els companys, explora l’espai,
juga i intenta desplaçar-se per estar al costat dels altres. La causa d’aquesta evolució es
deu al fet que el nen troba al costat seu, en els seus companys “normals” de la classe, uns
models d’estimulació i d’identificació molt rics. Respecte del grup, cal assenyalar tot el de
positiu que ha representat conèixer que el nen és “diferent”. Primer ha estat una intuïció
i, després, una presa de consciència. Tots els companys procuren que l’Andreu tingui la
joguina que li agrada i que no sap o no pot abastar... i tots li demostren afecte.”

IME (1984). El nen amb disminució: anàlisi d’experiències d’integració a l’escola bressol

(pàg. 62). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

• Valorar el nivell de participació que l’infant pot tenir, per tal de situarlo en
el grup més adient, independentment de la seva edat cronològica.

• Valorar la proximitat que hi ha entre l’escola i casa seva. Aquest element
facilitarà l’establiment de relacions amb el seu entorn més proper, amb els
altres nens, els seus pares, el barri, etc.

2. Al parvulari cal considerar les qüestions següents:

• A mesura que l’infant amb discapacitat es va fent més gran, es pot anar
accentuant la diferència entre els interessos generals de tot el grup classe
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i els d’ell. Aquest fet s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer la
programació.

• És molt probable que pugui necessitar materials adaptats i un programa per
a ell. També necessitarà una atenció més individualitzada.

• El treball escolar, a mesura que vagin passant els anys, es tornarà cada
vegada més conceptual i abstracta i exigirà al nen que passi més estones
assegut, cosa que serà difícil amb segons quins infants, sobretot amb els
infants amb discapacitat psíquica.

• Serà necessari disposar de tot un seguit de serveis de suport, alguns dels
quals seran fora de l’escola, com per exemple el servei d’estimulació precoç,
i d’altres a dins de la mateixa escola, com per exemple el mestre d’educació
especial o de suport. Serà important, com ja hem dit abans, que tots estiguin
estretament coordinats.

• La integració d’un nen amb discapacitat pot afavorir certs aspectes de
relació entre tots els nens. Els infants aprendran a entendre que no totes
les persones som iguals i que és important acceptar aquestes diferències i
conviure tots plegats, que alguns infants necessiten més ajut que d’altres i
que han de ser ajudats, etc.

Alguns aspectes que faciliten la integració són els següents:

• L’educador ha de parlar amb el grup sobre les diferències entre ells i el seu
company, però és millor esperar que el coneguin, per tal d’evitar que es
facin una idea prèvia que resulti equivocada. S’explicaran els símptomes
més evidents i es poden donar orientacions sobre què és el que poden fer
per jugar, parlar, etc. amb ell. Hem d’evitar les valoracions negatives.

• L’educador ha de mostrar una actitud d’acceptació, atenció i naturalitat que
els servirà a la vegada d’orientació.

• L’educador ha d’explicar als infants que haurà d’atendre d’una manera
diferent aquell company, i se’ls pot demanar la participació, sense carregar-
los de responsabilitat.

• L’educador ha de ser capaç d’establir una bona relació amb la família, la
qual afavorirà la col·laboració entre aquesta i l’escola.

• Hi ha d’haver col·laboració i coordinació entre tots els professionals impli-
cats en l’atenció de l’infant i la seva família, tant amb els serveis externs a
l’escola, com pot ser el servei d’estimulació precoç o d’altres, com amb els
de dins de l’escola, com poden ser altres educadors i personal del centre,
logopedes, fisioterapeutes, etc.

• L’educador ha de creure en la integració dels infants amb discapacitat com
un fet positiu que afavoreix tant els infant amb discapacitat, com els altres
nens i nenes i la mateixa escola.
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