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Introducció

El suport a la intervenció educativa inclou totes les actuacions que es duen a
terme en el context escolar amb l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu per afavorir la seva integració en la societat. L’atenció a la diversitat
s’entén com el conjunt d’actuacions educatives dirigides a donar resposta a
diferents capacitats, ritmes d’aprenentatge, motivacions i situacions de l’alumnat.
Es basa en uns principis educatius per entendre l’ensenyament-aprenentatge en
aquest marc com la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, l’equitat, la
no-discriminació i la inclusió educativa, la transmissió de valors per a la no-
discriminació i la flexibilitat per adequar l’educació a la diversitat.

En aquest sentit l’organització i la gestió dels centres aposta per:

• Una escola per a tothom, un projecte educatiu per a cadascú

• Escolarització de tots els alumnes en centres ordinaris

• Resposta a les necessitats al llarg de l’aprenentatge

• Personalització de l’aprenentatge

• Entorns flexibles i respostes ajustades

• Mesures i suports en diferents graus d’intensitat

Com a competència professional, personal i social del tècnic en integració
social, s’estableixen el disseny i el desenvolupament d’activitats d’intervenció
socioeducativa dirigides a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, en
col·laboració amb l’equip interdisciplinari. En aquest procés de suport el tècnic
ha de fer el diagnòstic de la intervenció educativa, l’elaboració de plans d’acció,
l’execució i l’avaluació de la intervenció. Com a professionals de la inclusió esco-
lar, col·laborar en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal
de l’alumnat en situació de risc, intervenint directament amb ell, les famílies
i els agents socials de l’entorn, és un pilar fonamental per poder desenvolupar
correctament la tasca d’integració social.

Pel que fa als continguts concrets del mòdul, a la unitat formativa de “Suport en
la intervenció educativa” es duu a terme una apoximació als conceptes principals
relacionats amb la legislació vigent en matèria educativa i en la caracterització del
centre educatiu, així com del tractament de l’atenció a la diversitat que realitzen
aquests centres.

A la segona unitat, “Organització del suport a la intervenció educativa”, es
treballa l’organització de les mesures i suports universals i es dona a conèixer
l’ús de metodologies didàctiques que permeten un procés actiu d’aprenentatge i
d’avaluació.

A la tercera unitat, “Implementació d’activitats de suport a la intervenció
educativa”, s’inclou la implementació de les activitats de suport a la intervenció
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educativa, amb la proposta del disseny de recursos i normes i suports específics
de les activitats.

L’última unitat, “Implementació d’activitats de suport a la intervenció educa-
tiva”, suposa el seguiment del procés de suport a la intervenció educativa i detalla
els instruments d’avaluació i millora de la pròpia intervenció.

Juntament amb l’ajuda de les activitats i els exercicis d’autoavaluació, la lectura
de la bibliografia i les pàgines web recomanades, el seguiment dels continguts
suposa l’assoliment de la competència professional.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Suport a la intervenció educativa

1. Estableix les vies de comunicació i relació amb la resta de professionals
implicats en la intervenció amb els alumnes.

2. Organitza el suport a la intervenció educativa aplicant les directrius de
l’equip interdisciplinari i els principis d’inclusió i individualització.

3. Implementa activitats de suport a la intervenció educativa adequant els ma-
terials curriculars a les directrius de l’equip interdisciplinari i les necessitats
dels alumnes.

4. Realitza el seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa,
transmetent la informació a l’equip interdisciplinari o al tutor de l’alumne
per les vies establertes.
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Introducció

L’educació a Espanya i a Catalunya és un servei públic de la comunitat, amb
caràcter obligatori i gratuït per a tots els infants i joves dels 6 als 16 anys;
tots nosaltres, per tant, tenim una història escolar, amb diversitat d’experiències,
vivències, relacions i emocions, amb les quals, al llarg d’aquesta unitat, podrem
connectar.

En aquesta unitat es treballen els diferents factors que han de fer possible que
l’educació esdevingui una eina per al creixement personal i social de cada un
dels alumnes i permeti assolir una societat més justa. A la vegada, situa la
intervenció de l’integrador/a social en els centres educatius, des dels fonaments
legislatius, psicopedagògics i d’organització i gestió, que han de permetre una
actuació coherent amb el principi de l’equitat educativa.

El primer apartat és “Integració en l’àmbit educatiu”, i fa referència als aspectes
legislatius i a les mesures que es preveuen per fer possible la inclusió de tot
l’alumnat en els centres educatius ordinaris i la compensació de les desigualtats,
amb l’objectiu de promoure la qualitat i l’èxit educatiu per a cada infant i jove.
L’atenció a la diversitat, que és present en tot l’alumnat, és possible gràcies
al caràcter flexible del sistema, que es tradueix a dotar cada centre educatiu
d’autonomia per prendre decisions d’acord amb la seva singularitat. Finalment,
s’assenyala l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) que
requeriran mesures i suports addicionals o intensius per poder compensar, ajustar i
adaptar el seu itinerari formatiu, i s’hi descriuen les mesures i els suports previstos.

El segon apartat, “Concreció curricular”, incideix en l’eina fonamental de què
disposen els centres educatius per poder atendre la diversitat: el currículum,
és a dir, les decisions sobre què, quan i com ensenyar/aprendre? i què, quan
i com avaluar?. L’Administració educativa ha previst un currículum obert que
els professionals, en equip, han de concretar en el centre i a l’aula. També
s’assenyalen els documents de centre que reflecteixen aquestes decisions a nivell
curricular, i en conseqüència, les decisions relatives a aspectes organitzatius i de
gestió de recursos humans i materials.

El tercer apartat és “Atenció a la diversitat en el centre educatiu”, i inclou la
revisió dels professionals i dels instruments que hi ha, a disposició dels centres
educatius, per atendre la diversitat; s’assenyalen el Pla d’atenció a la diversitat
i la comissió d’atenció a la diversitat com a eines clau, i se subratlla el valor
de la tasca dels docents, dels docents especialistes i de la resta de professionals
d’atenció educativa, entre ells els integradors socials. A banda dels recursos del
centre es fa un repàs dels diferents serveis educatius que donen suport, a través
dels seus professionals, a la tasca dels centres educatius. Finalment, s’indiquen
alguns aspectes rellevants per atendre la diversitat, que s’han de tenir en compte
a l’hora de planificar la intervenció educativa al centre: les decisions curriculars,



Suport a la intervenció educativa 6 La intervenció en l'àmbit educatiu

organitzatives i de gestió.

Al llarg d’aquesta unitat podeu posar en relació els plantejaments legislatius,
teòrics i conceptuals de l’administració educativa amb la vostra experiència
educativa per poder posar en qüestió, contrastar i construir un coneixement i
pensament crític sobre fins a quin punt és possible una escola inclusiva o si
l’objectiu dels professionals és no deixar de perseguir-la per acostar-nos-hi al
màxim.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Caracteritza el suport a la intervenció educativa relacionant-lo amb les competèn-
cies i l’àmbit d’actuació del tècnic en el centre escolar.

• Identifica els destinataris de la intervenció del tècnic en el context educatiu.

• Descriu les estructures organitzatives dels centres que atenen alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu.

• Analitza la legislació vigent en relació amb l’atenció a la diversitat en els
centres educatius.

• Identifica els diferents nivells de concreció curricular i els elements bàsics
del currículum.

• Relaciona la intervenció educativa dirigida a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques de suport educatiu, amb el projecte educatiu i els
documents de programació del centre.

• Identifica les característiques, els objectius, l’organització i el funcionament
dels programes d’atenció a la diversitat.

• Identifica l’estructura organitzativa i funcional de l’equip interdisciplinari
d’atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

• Identifica l’àmbit d’actuació del tècnic en el context de l’atenció a la
diversitat als centres educatius.

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

• Mostra una actitud de respecte vers les necessitats de coordinació i treball
en equip en la intervenció amb alumnes.
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1. Integració en l’àmbit educatiu

A Espanya i, en conseqüència, a Catalunya, des de la Llei 14/1970, de 4 d’agost,
general d’educació i finançament de la reforma educativa (LGE), l’educació
esdevé un servei públic, és a dir, un servei essencial de la comunitat que implica,
entre d’altres, l’accés universal, sense distinció de cap tipus, en condicions
d’igualtat d’oportunitats i amb garanties de continuïtat.

L’educació es concep essencialment com un procés d’accés a la cultura, entesa
aquesta en un sentit ampli. És a dir, com el conjunt de tots els coneixements i
sabers valuosos acumulats per la humanitat fins a l’actualitat, incentivant la seva
apropiació, ampliació i renovació. Al mateix temps, l’educació suposa un procés
de socialització, entre d’altres, en els valors i les normes lligats a la responsabilitat
individual, la convivència democràtica, el respecte a la diversitat, el foment de
la solidaritat i el rebuig de qualsevol forma de discriminació; coneixements i
valors orientats, tots ells, a la promoció del creixement personal i de la cohesió
social. Des d’aquest punt de vista, es concep l’educació com un procés social, de
culturització i socialització que ens permet esdevenir persones, desenvolupant-nos
simultàniament i complementàriament en l’àmbit individual i social.

El fet que sigui un servei públic, dirigit a tots els membres de la comunitat, fa que
l’educació esdevingui un espai de trobada de la diversitat, aspecte essencial que
ens caracteritza com a éssers humans. Aquesta diversitat, des de l’àmbit educatiu,
s’ha considerat i tractat de diferents maneres al llarg dels anys.

En els darrers temps s’ha passat d’un model d’integració a un d’inclusió. La
diferència entre aquests dos models radica en tres aspectes essencials: a qui ens
referim quan parlem de diversitat, qui s’ha d’adaptar i com es fa l’adaptació.

• En la integració s’entén la diversitat com allò que defineix un grup d’alum-
nes amb unes característiques peculiars que condicionen la seva adaptació
al sistema educatiu, per la qual cosa els centres educatius han de facilitar, a
través de diversos ajuts i suports concrets, l’ajustament d’aquests alumnes
al sistema, recaient, però, la responsabilitat última de la seva integració en
el mateix col·lectiu d’alumnes, caracteritzats per allò que els fa diferents de
la resta d’alumnat, és a dir, per ser diferents d’allò que el sistema preveu.

• La inclusió qüestiona el sistema i l’adapta a la diversitat, una diversitat que
s’entén que caracteritza tots i cada un dels alumnes i els membres de la
comunitat educativa; el sistema s’adapta per incloure, acollir tothom, des
de l’acceptació de la diversitat i la diferència com a trets essencials dels
éssers humans. En aquest darrer model s’identifiquen les barreres per a
l’aprenentatge, la socialització i la participació, i es miren de mitigar i, en
el millor dels casos, d’eliminar.

Per tant, l’adequada resposta educativa a tot l’alumnat s’entén a partir del principi
d’inclusió, entenent-se la diversitat com a principi i no com a excepció a la

Vegeu a “Annexos” la Llei
14/1970, de 4 d’agost,
general d’educació i
finançament de la reforma
educativa (LGE).
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Vegeu a “Annexos” la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació (LOE) i

la Llei orgànica 8/2013, de
9 de desembre, per a la

millora de la qualitat
educativa (LOMCE) .

qual cal donar resposta centrant-se en les necessitats d’un col·lectiu concret. La
diversitat es concep des del principi de normalització. L’atenció a la diversitat,
des del model inclusiu, suposa el reconeixement i la valoració de les diferents
característiques que presenten tots i cadascun dels alumnes i la consideració de
la singularitat de les seves necessitats d’aprenentatge, rebutjant la uniformitat
com a valor, tant de les persones com de les actuacions que s’han de dur a
terme. La diversitat, per tant, es concep com un fet universal, estenent-se, aquesta
consideració i les seves conseqüències, al conjunt de l’alumnat i de la comunitat
educativa. Consegüentment, s’estén el principi d’inclusió a tot el sistema educatiu.

“Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre, junts, alumnes diferents [...].
En una escola inclusiva només hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes
corrents i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les seves pròpies
característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal
és que siguem diferents (afortunadament...).”

P. Pujolàs (2007). La inclusió escolar i estratègies per fer-la possible (pàg. 3).

Tal com s’assenyala en l’informe Repensem l’educació (UNESCO, 2015), la
inclusió educativa és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes
les persones en tots els àmbits de la vida i durant tot el cicle vital. Un model
d’escola inclusiva és un requisit indispensable per a la construcció d’una societat
inclusiva. La convivència amb persones diverses permetrà crear una societat
més respectuosa i inclusiva promovent i refermant la cohesió social. Cal tenir
present que l’educació obligatòria és l’oportunitat per a tots i totes de conviure
amb persones allunyades de la pròpia realitat, una oportunitat que no es pot
deixar perdre, des d’una doble vessant: per responsabilitat social, per promoure
la cohesió social i per enriquiment personal, per créixer com a persones.

“No hi ha cap força de transformació més potent que l’educació: per promocionar els drets
humans i la dignitat, per eradicar la pobresa i augmentar la sostenibilitat, per construir un
futur millor per a tothom, fonamentat en la igualtat de drets i la justícia social, el respecte
per la diversitat cultural i la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida, tots els
quals són aspectes fonamentals de la nostra humanitat comuna.”

UNESCO (2015). Repensem l’educació (pàg. 6).

1.1 Sistema educatiu espanyol. Legislació

El sistema educatiu espanyol es caracteritza per uns principis i fins que li donen
un caràcter inclusiu i compensador de les desigualtats personals, culturals,
econòmiques i socials existents entre l’alumnat. S’entén que l’educació és un bé
que, de manera indissoluble, té impacte sobre cada individu i, en conseqüència,
sobre la comunitat de la qual forma part.

Aquests principis es troben en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
(LOE), matisats i/o modificats en alguns dels seus articles per la Llei orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).
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La inclusió educativa fa referència a totes les actuacions que es duen a
terme, a nivell educatiu, per acollir, incorporar i donar resposta a la diversitat
d’alumnes dins del sistema educatiu i les conseqüències d’aquestes accions,
és a dir, l’assoliment efectiu d’aquests objectius.

Vegeu tres definicions sobre el concepte d’inclusió educativa:

“L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els nens, nenes i joves, sense
distinció de la capacitat, raça o altra diferència, l’oportunitat per continuar sent un membre
més de la classe ordinària i aprendre dels seus companys i companyes, juntament amb ells
i elles, dintre de l’aula i el centre.”

S. B. Stainback (2001). L’educació inclusiva: definició, context i motius (pàg. 18).

“L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives
d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats,
i l’oportunitat de créixer i aprendre conjuntament compartint experiències i situacions
d’aprenentatge.”

Departament d’ensenyament (2017). Projecte de convivència i èxit educatiu (pàg. 96).

“La inclusió es refereix a la presència, participació i èxit de tot l’alumnat.”

D. Duran; C. Giné; A. Marchesi (2010). Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de

pràctiques inclusives (pàg. 4).

La compensació de les desigualtats són les actuacions que es porten a
terme, des de diferents àmbits, per neutralitzar les causes de les desigualtats
existents entre l’alumnat en l’accés, la permanència i el progrés educatiu, per
tal d’aconseguir la igualtat efectiva d’oportunitats en l’educació.

El sistema educatiu espanyol ha evolucionat de manera tardana respecte a la
majoria d’estats europeus. El procés per fer efectiu el dret de tots els ciutadans
a l’educació i per perseguir la seva qualitat per a tots ha estat, de manera sintètica,
el següent:

• Universalitat de l’educació primària: LGE (1970).

• Universalització de l’etapa d’educació secundària obligatòria, perllongant
l’educació bàsica i marcant unes fites més ambicioses: Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE, 1990).

• Període actual. Més enllà de la universalitat, es busca fer efectiu el dret
d’una educació i formació de qualitat per a tots i totes: LOE (2006) i
LOMCE (2013).

La llei estableix que, al marge de les condicions i circumstàncies de l’alumnat,
l’educació ha de ser per a tothom (accessibilitat universal) i de qualitat, garantint
que aquesta qualitat arribi a tothom (equitat). És a dir, cal fer efectiu el dret
fonamental a l’educació i permetre que tothom, sense exclusions de cap mena,

Vegeu a “Annexos” la Llei
orgànica 1/1990, de 3 de
octubre, d’ordenació
general del sistema
educatiu (LOGSE).
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arribi al màxim de les seves possibilitats. En altres paraules, garantir l’accés, la
permanència i el progrés en el sistema educatiu per assolir l’èxit escolar de tot
l’alumnat.

Actualment, i un cop consolidada des de fa dècades l’accessibilitat universal de
tots els ciutadans al sistema educatiu, la prioritat és la qualitat i l’equitat, que es
converteixen en dos principis fonamentals i indissolubles. L’equitat és possible a
través de la igualtat efectiva d’oportunitats, que, entre d’altres, implica donar els
ajuts i suports necessaris tant als alumnes que ho necessitin com als centres que
els acullen.

S’entén que per aconseguir una educació inclusiva i integradora orientada
a l’equitat es requereix la flexibilitat del sistema per adaptar-se tant a cada
alumne com a la societat diversa i canviant. Aquesta flexibilitat es tradueix
en l’autonomia dels centres i dels docents per prendre decisions curriculars
i organitzatives.

Els principis de la llei també posen de manifest les obligacions i responsabilitats
dels diferents agents implicats en l’educació: la importància de l’esforç de
l’alumnat, les famílies, els docents, els centres educatius, les administracions,
les diferents institucions i tota la societat, i la necessitat que es faci un treball
de col·laboració coordinat entre els diferents actors. Sense la implicació i la
participació de cada uns dels agents, l’èxit escolar per a tots no és possible. Aquest
esforç compartit, segons la llei, ha de traduir-se en un repartiment equitatiu de
l’alumnat divers entre els diferents centres sostinguts amb fons públics: centre
públics i centres privats concertats.

Finalment, pel que fa al contingut de l’educació, hi apareixen els valors que
afavoreixen els principis democràtics, la solidaritat, la tolerància, la igualtat de
drets entre persones, el respecte i la justícia, la prevenció i la resolució dels
conflictes de manera pacífica. Tots són fonamentals per a l’exercici de la llibertat
individual des de la responsabilitat i per conviure en societat i assolir un alt
nivell de cohesió social. L’educació es considera un procés permanent, que es
desenvolupa durant tot el cicle vital, ja que la capacitat d’aprendre es manté al
llarg de tota la vida i els canvis econòmics i socials, amb les noves exigències
que se’n deriven, obliguen a mantenir la formació actualitzada i ampliar-la a nou
àmbits de manera continuada.

La LOE es regeix per tres grans principis fonamentals:

1. Proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans d’ambdós sexes,
en tots els nivells del sistema educatiu.

• Millorar els resultats generals.

• Reduir el nombre d’alumnat que acaba l’educació bàsica sense obtenir
el títol corresponent.

• Reduir el nombre d’alumnat que abandona els estudis prematurament.

2. Aconseguir que tots els components de la comunitat educativa col·laborin
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per aconseguir l’educació de qualitat per a tots. Per tant, la responsabilitat
i l’esforç compartit per a l’èxit escolar recau sobre:

• Alumnat.

• Famílies.

• Docents.

• Centres educatius.

• Administracions educatives.

• Societat en conjunt.

3. Comprometre’s amb els objectius educatius plantejats per la Unió Europea.

• Millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes educatius i de formació.

• Facilitar l’accés generalitzat als sistemes educatius i de formació.

• Obrir els sistemes educatius al món exterior.

Una de les conseqüències més rellevants del principi de l’esforç compartit con-
sisteix en la necessitat de dur a terme una escolarització equitativa de l’alumnat,
és a dir, la distribució equitativa de l’alumnat entre els diferents centres educatius
d’un mateix municipi. Es tracta que tots els centres sostinguts amb fons públics
assumeixin el compromís social amb l’educació i realitzin una escolarització sense
exclusions; per fer-ho cal que les administracions locals duguin a terme polítiques
per a l’escolarització de l’alumnat que estigui en consonància amb aquest principi,
i els centres han de poder fer actuacions en aquesta mateixa línia.

Sense segregació escolar entre escoles

Entre els principis bàsics d’un sistema educatiu que no deixi ningú enrere a què es
refereix l’informe Necesita Mejorar, elaborat per Marcos i Ubrich l’any 2016, apareix la
no-segregació escolar, indicant que la fortalesa d’aquesta actuació radica en l’efecte dels
iguals, és a dir, en la millora del rendiment fruit de barrejar alumnes diferents i de la
construcció d’un model de convivència social inclusiu.

Malgrat el reconeixement de la bondat d’aquesta política, a l’informe es posa de manifest
que a Espanya hi ha segregació, ja que en alguns centres es concentra l’alumnat en
situació de pobresa, d’origen migrant o amb necessitats especials. S’indica que “més d’un
terç dels i les joves de 15 anys estan escolaritzats en centres on el col·lectiu de migrants
està sobrerepresentat” respecte al percentatge de la població.

Pel que fa als nens i nenes amb discapacitat, s’assenyala l’experiència reeixida del País
Basc, on no hi ha escoles d’educació especial.

Llegiu l’informe sencer a: bit.ly/2KbJxIj

Vegeu dos exemples de bones pràctiques per a l’escolarització equitativa de la
diversitat de l’alumnat, la primera fruit de la política d’escolarització impulsada
des de l’Administració local i la segona nascuda des del centre, amb l’ajut de
l’Administració local, per desenvolupar un projecte educatiu atractiu per a totes
les famílies.

Polítiques locals contra la segregació escolar

A la ciutat de Terrassa, el curs 2007-2008 es va modificar el model de zonificació escolar,
establint dos canvis clau: l’escola pública i l’escola concertada passaven a formar part de
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Vegeu a “Annexos”
l’organització del sistema

educatiu a Catalunya.

la mateixa zonificació i la ciutat es dividia en quatre grans zones educatives que, partint del
centre, la dividien de forma radial, assegurant l’heterogeneïtat social dins de cada zona, de
manera que aquesta es traspassés a les escoles.

Font: bit.ly/2ScajEf

Projecte Magnet

El Projecte Magnet (‘imant’, en anglès) inclou centres amb un projecte educatiu
especialment atractiu que atrauen diversitat de famílies i infants. Aquesta mesura s’ha dut
a terme en centres on hi havia una alta concentració d’alumnat procedent de la migració,
amb l’objectiu de revertir aquesta situació.

Un exemple és el cas de l’Escola Santa Eugènia de Girona. El projecte es va promoure en
el moment en què l’escola acollia pràcticament només alumnat migrant i s’havia buidat de
la resta de l’alumnat del barri. En aquest cas, el projecte de la música, amb la implicació
de l’escola de música municipal, va possibilitar que cada infant, a partir de 3r de primària,
pogués aprendre a tocar un instrument musical a escollir entre la flauta, la guitarra o la
percussió. A més, amb el temps l’escola ha estès la música a altres àmbits i moments.

Font: bit.ly/29dXDWy

1.1.1 Etapes del sistema educatiu

El sistema educatiu espanyol s’organitza en diverses etapes:

Taula 1.1.

Etapes Estudis

Educació infantil: de 0 a 6 anys Previs a l’educació bàsica

Educació primària: de 6 a 12 anys Educació bàsica

Educació secundària obligatòria: de 12 a 16 anys Educació bàsica

Educació secundària postobligatòria Batxillerat

Formació professional de grau mitjà

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny de grau mitjà

Ensenyaments esportius de grau mitjà

Educació superior Formació professional de grau superior

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny de grau superior

Ensenyaments esportius de grau superior

Ensenyaments artístics superiors

Ensenyament universitari

A més, i fidels al principi de l’educació permanent, és a dir, de l’aprenentatge al
llarg de tota la vida, hi ha també l’educació d’adults i la formació a distància,
aquesta darrera dirigida a persones a partir de 16 anys que no poden assistir
a un centre docent, sigui pel motiu que sigui. El sistema educatiu espanyol
també inclou i regula, dins dels ensenyaments de règim especial, l’ensenyament
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d’idiomes, per acomplir un dels objectius establerts des de la Unió Europea i per
obrir el sistema educatiu al món exterior.

A tots els ensenyaments del sistema educatiu espanyol es preveu l’adaptació a
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, garantint-ne l’accés, la
permanència i el progrés.

En consonància amb la flexibilitat que caracteritza el sistema educatiu, aquest ha
de possibilitar:

• Reincorporació als estudis, per completar la formació, d’aquelles persones
que els hagin abandonat de manera prematura o no hagin assolit el títol
corresponent.

• Accés als estudis des de diferents vies o camins, connectant els diferents
tipus d’ensenyaments per facilitar el pas dels uns als altres.

• Configuració de vies formatives adaptades a les necessitats i interessos
personals.

• Combinació de la feina i els estudis o dels estudis amb altres activitats.

• Existència de camins d’anada i tornada d’un àmbit d’estudi a un altre, dels
estudis a la feina o altres activitats, i viceversa.

Educació bàsica

L’educació bàsica garanteix una educació comuna per a tot l’alumnat en el marc
del principi fonamental de l’atenció a la diversitat per tal de proporcionar a
infants i joves una educació adequada a les seves característiques i necessitats.
Com que l’educació bàsica inclou dues etapes diferents, es preveu un procés
de coordinació entre els professionals de l’educació primària i de l’educació
secundària obligatòria per garantir una transició adequada de l’alumnat d’una
etapa a l’altra.

L’educació bàsica engloba l’educació obligatòria i gratuïta per a tot
l’alumnat, que inclou l’educació primària i l’educació secundària obligatòria
(ESO). S’inicia als 6 anys i s’allarga fins als 16: engloba deu anys
d’escolarització. Els alumnes tenen dret a allargar aquest període fins als
18 anys.

Des de la LOGSE, l’any 1990, l’educació bàsica es considera comprensiva, és
a dir, un període formatiu obligatori comú on tots els infants i joves estudien el
mateix i ho fan junts. Per tant, l’educació obligatòria té el mateix currículum per
a tots els infants i joves.

La LOMCE, de l’any 2013, amb els itineraris en el darrer curs de l’educació
secundària obligatòria (ESO), ha trencat amb aquesta comprensivitat, establint
diferències en el currículum dins de l’ensenyament obligatori. A l’etapa de
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l’educació primària es fa especial èmfasi en la detecció i prevenció de les
dificultats d’aprenentatge i en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, i s’esta-
bleixen mecanismes d’avaluació diagnòstica per afavorir la presa de decisions
encaminades a millorar i augmentar l’aprenentatge de l’alumnat. Pel que fa a
l’etapa de l’educació secundària obligatòria, es combina l’educació comuna amb
l’atenció a la diversitat, preveient-se l’ensenyament de caràcter més comú els tres
primers cursos, amb programes de reforç de capacitats bàsiques per a l’alumnat
que ho requereixi, i un quart curs de caràcter orientador dirigit tant als estudis
postobligatoris com a la incorporació al món laboral.

L’educació bàsica ha de proporcionar als infants i joves una educació completa
que inclogui:

• Coneixements i competències bàsiques necessàries per desenvolupar-se en
la societat actual.

• Desenvolupament dels valors que sustenten la pràctica de la ciutadania
democràtica, la vida en comú i la cohesió social.

• Desig de seguir aprenent al llarg de la vida.

L’educació bàsica es du a terme en diferents centres educatius:

• Educació primària a l’escola (ESC), i en l’àmbit rural a les escoles rurals
(úniques al poble sense arribar a tenir un grup per nivell), que poden estar
agrupades en una zona escolar rural (ZER). A totes les escoles hi ha també
incorporat el segon cicle de l’educació infantil.

• Educació primària i educació secundària obligatòria de manera conjunta a
l’institut escola (IE), on hi ha també incorporat el segon cicle d’educació
infantil.

• Educació secundària obligatòria a l’institut (INS). Aquests centres poden
incloure altres ensenyaments secundaris postobligatoris. Si només impar-
teixen ESO s’anomenen secció d’institut (SIN).

A banda de l’educació bàsica, i en consonància amb les actuacions dirigides a
compensar les desigualtats entre els infants, el segon cicle de l’educació infantil
(parvulari de 3-6 anys), previ a l’educació bàsica i obligatòria, és també gratuït
i universal. L’escolarització en aquest cicle a Espanya, segons Marcos i Ubrich
(2016), el curs 2013-2014 era del 95,8% per als infants de 3 anys i del 97,5% per
als de 5 anys.

Després de l’educació bàsica també són gratuïts:

• Programes de qualificació professional inicial, actualment programes de
formació i inserció (PFI), dirigits a l’alumnat que no s’ha graduat en
l’educació secundària obligatòria.



Suport a la intervenció educativa 17 La intervenció en l'àmbit educatiu

• Formació professional de grau mitjà, ja que s’estableix que el sistema
educatiu ha de facilitar, i les administracions públiques han de promoure,
que tota la població arribi a assolir una formació en educació secundària
postobligatòria o equivalent.

Per garantir que tota la població tingui accés a la formació postobligatòria,
identificada en organismes internacionals com l’Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic (OCDE) o la Comissió Europea com el llindar per
a la inclusió en les societats avançades (Tarabini, 2017), al marge de la gratuïtat,
es duen a terme altres actuacions des de l’Administració educativa:

• Oferta obligatòria de cicles de formació professional bàsica

• Facilitat d’accés a la informació i a l’orientació sobre les ofertes d’aprenen-
tatge permanent i les possibilitats d’accés

1.2 Educació a Catalunya. Legislació

A Catalunya, amb competències compartides amb l’Estat espanyol en l’àmbit
educatiu, des de l’any 2009 hi ha la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
(LEC), que referma i concreta el principi d’inclusió en els centres educatius
catalans.

La LEC assenyala dos grans objectius comuns al sistema educatiu espanyol:
l’equitat i l’excel·lència. Es concep l’educació com a eina per a la realització
personal i el progrés col·lectiu, que ha de permetre la superació dels condicionants
personals, socials, econòmics i culturals d’origen, essent l’oportunitat per superar
les desigualtats. Se subratlla que cal garantir el dret a l’educació de qualitat per a
tothom, accedint-hi en condicions d’igualtat.

S’hi assenyalen diversos motius, classificats per àmbits, que justifiquen la neces-
sitat d’equitat i excel·lència en l’educació:

• Educatius: millorar el rendiment escolar en l’educació bàsica i estimular la
continuïtat dels estudiants en l’etapa postobligatòria per adequar la formació
dels ciutadans als requisits de la societat del coneixement.

• Socials: compensar les possibles desigualtats d’origen social en el sistema
educatiu i abordar amb garanties d’èxit la integració escolar de tots els
alumnes.

• Econòmics: assolir una qualificació educativa i professional més elevada
que reverteixi a millorar la competitivitat de l’economia catalana.

• Culturals i cívics: conformar una ciutadania identificada amb una cultura
comuna, en la qual la llengua catalana esdevingui un factor bàsic d’integra-
ció social.

Vegeu a “Annexos” la Llei
12/2009, de 10 de juliol,
d’educació (LEC).
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Una de les finalitats de la LEC és oferir un marc estable i adequat que permeti
millorar, de manera sistemàtica, la qualitat del sistema educatiu. Des d’aquesta
perspectiva s’assenyala, com a objectiu prioritari, assolir la igualtat d’oportunitats
responent millor a la diversitat de l’alumnat, fomentant que els centres adeqüin la
seva acció educativa per atendre la diversitat de l’alumnat i les seves necessitats
educatives específiques, promoguin la inclusió dels alumnes i s’adaptin millor al
seu entorn socioeconòmic.

Totes aquestes actuacions són possibles perquè la llei dota els centres educatius
d’autonomia, una mesura flexibilitzadora que implica acceptar i promoure la
diversitat dels centres i, en conseqüència, rebutjar la uniformitat com a valor
educatiu. La LEC assenyala que les decisions i actuacions de les escoles han de
ser singulars i canviants, amb professionals que actuïn com a equips autònoms,
donant respostes concretes i contextualitzades a la diversitat de situacions amb
requeriments diversos, sempre en el marc d’una escola arrelada a la comunitat.
L’atenció de l’alumnat des de la diversitat dels centres educatius estimula la crea-
tivitat i la llibertat, potenciant la innovació pedagògica sistemàtica i estructurada,
i suposa poder identificar i reconèixer bones pràctiques educatives per consolidar-
les i difondre-les per fer-ne néixer i créixer de noves; això només és possible donant
suport al lideratge educatiu, a la formació dels docents, a les infraestructures
digitals del centre i, finalment, preveient l’existència de centres de referència
pedagògica.

La llei subratlla que, per fer efectius els objectius que la llei persegueix, cal
la participació de tota la comunitat educativa, per la qual cosa es regulen els
drets i les obligacions que corresponen a cada un dels seus membres: alumnes,
pares i mares, docents i altres professionals d’atenció educativa, l’Administració
educativa i l’Administració local.

Des d’aquest punt de vista, la LEC fa especial incidència en el clima del centre, fent
èmfasi en el dret a una bona convivència per a tots els membres de la comunitat
escolar i al deure de facilitar-la en tot moment amb la pròpia actitud i conducta
en tots els àmbits de l’activitat del centre; un bon clima escolar serà possible
mitjançant una definició clara dels drets i deures dels alumnes i establint mesures
per a la promoció de la convivència. S’assenyalen, a tal efecte, actuacions relatives
a dos àmbits:

• Processos de mediació per a la prevenció i resolució dels conflictes, donant
suport a les parts implicades en el conflicte perquè puguin arribar per si
mateixes a una solució i un acord satisfactori.

• Protecció contra l’assetjament escolar i les agressions.

Les famílies s’han de comprometre a cooperar de manera efectiva en l’orientació,
l’estímul i, quan sigui necessari, l’esmena de l’actitud i la conducta dels seus fills
i filles en el centre educatiu. En cas que calgui, s’estableixen mesures correctores
i sancionadores, proporcionals als fets, amb caràcter educatiu, i han d’incloure,
sempre que sigui possible, actuacions d’utilitat social per al centre. Les conductes
i els actes dels alumnes que perjudiquen greument la convivència es consideren
faltes i comporten la imposició de sancions.
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Més enllà de l’escola, la llei reconeix el valor educatiu i socialitzador de les
activitats de lleure i, per tant, el fet de garantir-ne també la igualtat d’oportunitats;
al marge, per tant, de les condicions territorials, econòmiques, socials, culturals o
de capacitat dels infants i joves.

La LEC assenyala la implementació d’estratègies educatives d’immersió lingüís-
tica per tal que el català mantingui la seva funció de llengua de referència i de
factor de cohesió social, assegurant-ne un ús intensiu com a llengua vehicular
d’ensenyament i d’aprenentatge.

Junts x l’Educació i Créixer en família

El web del Projecte Escola i Família Junts x l’Educació recull informació relativa a l’escola:
informació sobre les etapes educatives, processos de participació i la carta de compromís.
També ofereix recursos per a la formació de famílies: material del programa Temps de
Família i eines per a l’autoanàlisi com a família en els diferents àmbits de la vida quotidiana.

El programa de formació de famílies Créixer en família és un espai de suport que permet
reflexionar i compartir experiències amb altres famílies sobre l’educació dels fills i filles.

Font: familiaiescola.gencat.cat/ca

Font: bit.ly/2byJhCy

La LEC també fa incidència en el paper de les famílies, concretant-ne les llibertats,
els drets i els deures en el procés educatiu dels fills i filles, amb el reconeixement
del rol fonamental de pares, mares o tutors legals en l’educació i la potenciació
de la seva participació en la vida escolar. La Carta de compromís educatiu té
la finalitat de vincular les famílies al centre educatiu, promovent la participació
d’aquestes en l’educació dels seus fills i filles. A la carta es formulen els objectius
per assegurar un entorn de convivència i de respecte per al desenvolupament de
les activitats educatives.

La LEC també estableix que cal promoure programes de formació a les famílies
a través del suport formatiu a les famílies per facilitar-los la implicació en el
procés educatiu dels seus fills i filles. Aquest suport educatiu a les famílies, a
banda d’impulsar programes de formació que afavoreixin el compromís dels pares,
mares o tutors legals en l’educació dels infants i joves, ha de promoure l’intercanvi
d’experiències entre famílies sobre les estratègies per educar els infants.

1.3 Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE)

Per fer efectiu el principi fonamental de l’equitat cal partir de la següent premissa:
per aconseguir l’èxit escolar de persones diferents s’ha d’adequar l’acció educativa
a cada alumne, és a dir, l’assoliment de la igualtat d’oportunitats passa pel tracte
diferenciat.

Alguns alumnes requereixen suports i ajuts específics durant un període
d’escolarització o al llarg de tot el procés.
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A Catalunya,
l’abandonament escolar

prematur (AEP) l’any 2015
va ser del 18,9% (Tarabini,

2017).

Aquesta atenció diferenciada es posa de manifest en el capítol II de la LOE, dedicat
a l’equitat, que fa referència a diversos col·lectius d’alumnat que requereixen un
suport educatiu específic per garantir el seu èxit escolar. Aquests alumnes són:
alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), amb dificultats específiques
d’aprenentatge, amb trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), amb
altes capacitats intel·lectuals i alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu
o amb condicions personals, d’història escolar o derivades de circumstàncies
socials desfavorides. La llei concreta les actuacions que cal fer amb quatre
d’aquests col·lectius:

• Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE): són alumnes que
presenten una discapacitat o trastorns greus de conducta.

• Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge.

• Alumnat d’incorporació tarda al sistema educatiu: són alumnes procedents
d’altres països o que per altres motius no s’han incorporat al sistema
educatiu quan corresponia.

• Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

En aquest mateix capítol de la llei s’assenyala que la detecció precoç de les
capacitats i necessitats de l’alumnat és un element clau per a tot el treball posterior,
que s’ha de caracteritzar per ser integral i posar a l’abast d’aquests infants i
joves recursos normalitzadors i inclusius. També indica que en cas que sigui
imprescindible es donarà una atenció diferent de l’ordinària. Les famílies han de
participar de les decisions que afecten l’escolarització i els processos educatius
d’aquest alumnat, i s’ha de garantir que rebin l’assessorament individualitzat que
els permeti ajudar activament als seus fills i filles en el seu procés educatiu.

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu explica qui és l’alumnat amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu (NESE), indicant els quatre col·lectius desenvolupats
per la LOE:

• 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.

• Alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests
últims, com a trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguat-
ge.

• 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.

• Alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, dels
talents simples i complexos i de la precocitat.
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Hi ha dos col·lectius més assenyalats per la LOE però no desenvolupats en la
normativa:

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

• Alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur.

A la figura 1.1 s’especifiquen els sis col·lectius d’alumnes amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu:

Figura 1.1. Resum d’alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu

1.4 Mesures compensatòries

La LOE, dins del títol II, titulat “Equitat en l’educació”, aborda la compensació
de les desigualtats per fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a
l’educació. Les polítiques d’educació compensatòria estan encaminades a reforçar
l’acció del sistema educatiu per garantir la igualtat d’oportunitats. A més del
suport educatiu específic a l’alumnat que ho requereix, es preveuen mesures
compensatòries per a aquelles persones, grups i àmbits o zones territorials on hi
hagi una situació desafavorida que repercuteixi en la desigualtat a nivell social,
econòmic, cultural, geogràfic, ètnic o de qualsevol altre tipus.

Aquestes mesures impliquen proveir d’actuacions, de recursos econòmics o d’al-
tres suports en tres àmbits:
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1. Escolarització

• Garantir un lloc gratuït durant el període de l’educació bàsica en el
mateix municipi i zona d’escolarització corresponent.

• Avançar l’escolarització: garantir l’escolarització durant l’etapa de
l’educació infantil de tots els infants les condicions personals dels
quals suposin una desigualtat inicial per accedir a l’educació bàsica
i progressar en nivells posteriors.

• Adoptar mesures singulars o programes específics en els centres
escolars o zones geogràfiques on l’alumnat estigui en situació de
desavantatge social.

• Dotar els centres dels recursos humans i materials necessaris per
compensar la situació de l’alumnat que tingui especials dificultats
per assolir els objectius de l’educació bàsica a causa de les seves
condicions socials.

• Perllongar l’escolarització més enllà de l’educació bàsica als estudis
postobligatoris.

2. Món rural

• Proporcionar els mitjans i els sistemes organitzatius necessaris per a
l’escolarització de qualitat en les zones rurals.

• Escolaritzar els infants de zones rurals sense escola en un municipi
proper, prestant de manera gratuïta els serveis escolars de transport i,
quan sigui el cas, menjador i/o internat.

3. Beques i ajuts a l’estudi

• Proporcionar a aquells estudiants amb condicions socioeconòmiques
desfavorables beques i ajuts per a l’estudi. En els ensenyaments
postobligatoris, per gaudir d’aquestes beques i ajuts es té en compte
també el rendiment acadèmic d’aquests alumnes.

Places al primer cicle de l’educació infantil

La cobertura de l’escola bressol ha augmentat en els darrers quinze anys: ha passat d’un
31% el curs 1998-1999 a un 44% el curs 2014-2015. A Catalunya, el curs 1998-1999 hi
havia 327 centres públics, i el curs 2014-2015 n’hi havia 925. Malgrat això, en els municipis
amb menor nivell educatiu i més atur hi ha més dèficit d’escoles bressol.

Font: bit.ly/2n2yOmL

Respecte a les mesures relatives a l’escolarització, des de la LOE s’insta les admi-
nistracions públiques a desenvolupar de manera progressiva una oferta suficient de
places en el primer cicle d’educació infantil, i es preveu la possibilitat d’establir
concerts educatius per garantir la gratuïtat del segon cicle. És àmpliament conegut
el valor de l’educació infantil per a la infància, i especialment per a la infància
vulnerable, ja que suposa la interacció en entorns positius i la socialització en
l’àmbit escolar, per la qual cosa cal garantir places disponibles i accessibles per
a tots els infants. Algunes de les dades que aporta l’informe Necesita mejorar
(Marcos i Ubrich, 2016) posen de manifest que aquest accés a l’educació infantil
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no funciona, ja que hi ha un menor percentatge d’infants provinents de famílies
amb baixa formació i d’origen estranger o d’ètnia gitana, malgrat la millora de
l’escolarització d’aquests darrers col·lectius en el segon cicle (parvulari).

Una de les solucions que s’apunta perquè l’accés d’aquests col·lectius al primer
cicle de l’educació infantil sigui efectiu és la tarifació social: és a dir, establir
preus variables en funció de la renda familiar. Aquesta mesura ja la duen a terme
molts ajuntaments. Pel que fa a la qualitat d’aquests serveis, també s’ha regulat
establint-se a Catalunya la normativa de ludoteques (Decret 95/2009, de 9 de
juny, pel qual es regulen les ludoteques), que en cap cas poden ser un servei amb
les característiques del primer cicle de l’educació infantil (llar d’infants o escola
bressol).

“Segons PISA, els alumnes de 15 anys que van cursar almenys un any d’educació infantil
obtenen millors resultats, i aquest impacte és especialment significatiu entre l’alumnat
socialment desafavorit”.

L. Marcos, T. Ubrich (2016). Necesita Mejorar. Por un sistema educativo que no deje a

nadie atrás (pàg. 60).

També, respecte a l’escolarització, s’assenyala l’actuació de les administracions
educatives per establir plans de centres prioritaris per sonar suport especialment
als centres que escolaritzin alumnat amb situacions de desavantatge social. És el
que es coneix com a centres educatius de màxima complexitat, que s’estableixen
en funció dels indicadors del context dels alumnes. A aquests centres se’ls dota
de més recursos humans tant en quantitat (nombre de personal) com en qualitat
(diversitat de perfils). En relació amb els centres en entorns vulnerables, l’informe
Necesita mejorar recomana no tan sols un nombre de docents suficient i divers per
treballar-hi, sinó mestres i professors de qualitat, ja que aquests centres es caracte-
ritzen per tenir una gran rotació de personal. L’informe destaca l’experiència de
França de principis dels anys vuitanta, en què els docents d’aquests centres rebien
una compensació econòmica (increments salarials d’entre un 50 i un 100%) i una
formació específica. L’experiència té resultats positius, ja que hi ha més preparació
i estabilitat dels professionals, fet que permet generar projectes de treball en equips
orientats a la innovació educativa.

Centres de màxima complexitat

La Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius
i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (2014),
determina que els centres educatius seran classificats de màxima complexitat en funció
d’indicadors del context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubiquen. Alguns dels
indicadors són el percentatge de famílies amb baix nivell d’instrucció, amb professions
de baixa qualificació, perceptores de la renda mínima d’inserció i en situació d’atur, i el
percentatge d’alumnat amb necessitats educatives específiques i nouvinguts.

Aules inclusives per a infants amb altes discapacitats

A l’escola bressol El Carrilet de Salt, des del curs 2017-2018 s’inclouen cinc infants amb
necessitats educatives especials per generar aules inclusives.

bit.ly/2SbuEty

Finalment, la LOE també posa de manifest, respecte a l’escolarització, la neces-
sitat que entre els centres públics i privats concertats es garanteixi l’adequada
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El menjador escolar és un
servei que acompleix dues

funcions fonamentals:
permetre la conciliació de la

vida familiar i laboral i
garantir una alimentació
adequada per a tots els

infants i joves.

Vegeu a “Annexos” el
Decret 150/2017, de 17

d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en

el marc d’un sistema
educatiu inclusiu.

i equilibrada distribució dels alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu. I referint-se a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE),
assenyala que correspon a les administracions:

• Promoure l’escolarització dels alumnes amb NEE a l’educació infantil i
desenvolupar programes per a la seva adequada escolarització en els centres
de primària i de secundària obligatòria.

• Afavorir que puguin continuar la seva escolarització de manera adequada
en els ensenyaments postobligatoris.

Respecte a les beques, es posa de manifest la seva necessitat també en l’ense-
nyament obligatori, ja que hi ha despeses associades a l’escolarització, com són
principalment les relatives al material escolar, sobretot llibres de text, i al menjador
escolar. L’informe Necesita Mejorar posa de manifest diversos aspectes que fan
difícil o impossible l’accés d’alguns alumnes i de les seves famílies a les beques:

• Disseny complex pel que fa al procediment de sol·licitud.

• Exclusió d’infants i joves amb característiques concretes:

– Sense nacionalitat espanyola. Des de l’any 1983 cal tenir nacionalitat
espanyola per tenir una beca del Ministeri d’Educació, Ciència i
Esports.

– Repetidors del curs anterior.

– Amb familiars que tenen deutes amb l’Administració pública, des del
2003.

En el mateix informe es relaten una sèrie d’experiències reeixides des del punt de
vista de les mesures compensatòries relatives a les beques i ajuts:

• El model de préstec i la reutilització dels llibres de text permet la gratuïtat
per a tots els infants i joves, sistema estès a Andalusia, Navarra i el País
Valencià.

• El menjador escolar. Moltes comunitats autònomes determinen un preu
màxim de menjador i, a més, n’estableixen una tarifació social, és a dir,
un sistema variable de preus en funció de la renda de la unitat familiar, que
pot arribar en alguns casos a l’extinció del pagament.

Més enllà de les mesures compensatòries per fer efectiva la igualtat d’oportunitats,
s’assenyala la necessitat de transformar el que passa dins dels centres educatius en
termes de respecte, reconeixement i cura de l’alumnat divers. És el que s’entén
com a igualtat de condicions (Tarabini, 2017).
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1.5 Modalitats d’atenció educativa a l’alumnat: mesures i suports

Actualment a Catalunya, 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. 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. Això implica que els centres han de ser
comunitats segures i acollidores, on tothom se senti valorat i cooperi, impregnats
per valors inclusius que entenen i viuen la diferència com un factor positiu i
enriquidor. De manera excepcional, l’alumnat amb NEE s’escolaritza en escoles
d’educació especial.

L’objectiu del Decret 150/2017 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. La inclusió
es refereix a tot l’alumnat, però especialment a aquell que es troba amb més
barreres per a l’aprenentatge, la socialització i la participació. Cal crear entorns
educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la complexitat social,
ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes. Aquest model implica un canvi de
mirada, passant d’entendre i atendre la diversitat actuant sobre les característiques
de l’alumnat, a les quals es dóna una connotació negativa (dèficit), a entendre
i atendre la diversitat des d’una perspectiva contextual. Per tant, cal posar el
punt de mira en la interacció entre les característiques de la persona i de l’entorn.
L’entorn pot ser un element que capaciti en major o menor grau en funció de les
característiques de cada persona; per tant, des d’aquesta perspectiva la clau se situa
en les propostes educatives que es fan a l’alumnat divers, és a dir, al que s’ofereix
des dels centres.

Es distingeixen tres tipus de mesures perquè tothom obtingui una resposta ajustada
a la singularitat de les seves capacitats i necessitats, que permeten prendre
decisions relatives a la intervenció educativa. Aquestes mesures,tal com mostra la
figura 1.2, són acumulatives i van de l’atenció a tot l’alumnat a l’atenció a alumnes
amb unes característiques i necessitats específiques:

Figura 1.2. Mesures i suports

• Mesures universals
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• Mesures addicionals

• Mesures intensives

Les mesures per a l’atenció educativa dels alumnes són la planificació
d’accions i actuacions destinades a facilitar l’accés i el progrés de l’alumnat
en el seu aprenentatge, socialització i participació, en funció de les seves
capacitats i necessitats.

Els suports per a l’atenció educativa dels alumnes són els recursos personals,
metodològics, materials i els ajuts contextuals i comunitaris necessaris per
fer efectives les mesures planificades per a l’atenció educativa.

1.5.1 Mesures i suports universals

Tal com assenyala la normativa (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 universals permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge,
proporcionen als alumnes estratègies per facilitar l’accés i el progrés en
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 la concreció del currículum que fa cada centre
educatiu i cada mestre o professor a l’aula. Alguns exemples d’accions i recursos
destinats a crear contextos educatius inclusius són:

• Organització flexible del centre

• Personalització dels aprenentatges

• Avaluació formativa i formadora

• Processos d’acció tutorial i orientació

1.5.2 Mesures i suports addicionals

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

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
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.

Les mesures addicionals es preveuen per als següents alumnes:

• Alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

• Alumnat nouvingut.

• Alumnat que forma part del poble gitano.

• Alumnat que cursa simultàniament l’educació secundària obligatòria i
estudis de música o dansa, o amb una dedicació temporal significativa a
l’esport.

• Alumnat que temporalment necessita un recurs que doni resposta a deter-
minades condicions de salut, al compliment de mesures judicials d’interna-
ment o a l’adopció de mesures de protecció de caràcter residencial.

Les mesures i els suports addicionals que es preveuen són:

• 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

Les mesures i els suports addicionals que es preveuen, en col·laboració amb
altres departaments, són les unitats per atendre joves de l’educació secundària
obligatòria en determinats centres:
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Informe sobre la
implantació del SEP

(2011-2012)

Llegiu l’informe sobre la
implantació del SEP el curs

2011-2012. Hi ha dades sobre
implementació, execució,

impacte, aportacions i línies
d’actuació per al curs següent:

bit.ly/2MFiYd4

L’horari lectiu és aquell
destinat a l’ensenyament

reglat, i inclou el temps
d’esbarjo.

• Hospitals de dia per a adolescents (HDA)

• Centres de justícia juvenil

• Centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA).

En la taula 1.2 es mostren les mesures addicionals previstes per a la diversitat de
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de l’alumnat:

Taula 1.2. Mesures addicionals per a l’alumnat amb NESE

Alumnes Mesures addicionals Etapa educativa

Amb dificultats d’aprenentatge Suport escolar personalitzat 2n cicle d’infantil i primària

Programa intensiu de millora 1r d’ESO

Programes de diversificació
curricular

3r i 4t d’ESO

Alumnat de nouvinguts Aula d’acollida Ensenyament obligatori (a partir
de 3r de primària)

Alumnat estranger Suport lingüístic i social Ensenyament obligatori

Alumnat gitano Suport educatiu al poble gitano 2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Amb necessitats circumstancials
per condicions de salut

Aules hospitalàries 2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Atenció domiciliària Ensenyament obligatori

Suport educatiu als hospitals de
dia per a adolescents

ESO

Amb necessitats circumstancials
per compliment de mesures
judicials

Suport educatiu als centres de
justícia juvenil

ESO

Amb necessitats circumstancials
per mesures de protecció

Suport educatiu als centres
residencials d’educació intensiva

ESO

En consonància amb la flexibilitat del sistema educatiu i la consegüent autonomia
dels centres, aquestes mesures es planifiquen de manera diferent en cada centre
educatiu en funció de les seves característiques particulars. El Departament
d’Ensenyament estableix unes indicacions per orientar la presa de decisions en
la concreció de cada mesura.

Suport escolar personalitzat (SEP)

El suport escolar personalitzat (SEP) és una mesura que s’inscriu a les escoles i
que té com a finalitat contribuir a donar una resposta individual a les necessitats
d’aprenentatge de cada infant. S’entén com un reforç flexible, temporal i preventiu
per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels infants, i implica activitats
addicionals. S’ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que
el necessiten per aconseguir desenvolupar al màxim els seus aprenentatges. És
una mesura pedagògica que apliquen els mestres de l’escola i suposa aspectes
metodològics i organitzatius que cada centre pot concretar de manera diferent, i
es pot fer dins o fora de l’horari lectiu. Es treballen de manera prioritària els àmbits
lingüístic i matemàtic i els hàbits de treball, d’organització i d’estudi.



Suport a la intervenció educativa 29 La intervenció en l'àmbit educatiu

Els alumnes amb prioritat per rebre el SEP són:

• Alumnes d’educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.

• Alumnes de cicle inicial de primària (1r i 2n), per reforçar els processos
d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i altres aspectes que es consideren
clau per al seu progrés acadèmic.

• Alumnes de primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics, i
especialment en els últims cursos (5è i 6è), per garantir un bon pas a
secundària.

• Alumnes amb altes capacitats, per potenciar-les i mantenir la seva motivació
i interès per l’aprenentatge.

Programa intensiu de millora (PIM)

El Programa intensiu de millora (PIM) és una mesura que s’inscriu al 1r curs d’E-
SO i que està dirigida a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge
d’alguns joves. El programa permet prioritzar l’atenció a l’alumnat que accedeix
a primer curs de l’educació secundària obligatòria sense haver assolit de manera
satisfactòria o completament les competències bàsiques de l’educació primària,
en especial les considerades clau i de caràcter instrumental (la competència
comunicativa en llengua catalana i castellana i la competència matemàtica), o
els alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge. Es tracta
d’una actuació preventiva, amb caràcter immediat i personalitzat, per evitar
l’endarreriment en la resta d’aprenentatges i garantir majors oportunitats d’èxit en
cursos posteriors. Per a l’alumnat és una oportunitat per assolir les competències
bàsiques i poder progressar en l’aprenentatge. Per això cal comptar amb el seu
compromís i el de la seva família.

Cada centre educatiu ha d’organitzar el seu propi programa intensiu de millora.
Des del Departament d’Ensenyament s’estableixen algunes recomanacions per als
centres a nivell curricular i organitzatiu:

• Es poden organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, per
permetre una atenció més individualitzada.

• És possible organitzar els continguts i les matèries del currículum de manera
diferent de l’establert amb caràcter general.

• Es poden establir metodologies específiques i personalitzades en què es pri-
oritzi l’assoliment de les competències bàsiques necessàries per progressar
de manera favorable a l’ESO.

Els grups flexibles són els agrupaments d’alumnat en funció del criteri
de semblança en el nivell de competències i coneixements. És una forma
d’agrupament variable, és a dir, l’alumne pot canviar d’un grup d’un nivell
a un altre en funció de la seva evolució i progrés.
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Recursos a
www.edu365.cat

El web www.edu365.cat ofereix
recursos específics per a l’aula

d’acollida: bit.ly/2SeTiJF

Incorporació a l’aula
d’acollida

En aquest documental de l’any
2008 es pot veure la incorporació

de l’alumnat a una aula
d’acollida d’un institut:

bit.ly/2Ro88ZG

En el PIM es treballen les competències de primària i els objectius de 1r d’ESO.
El programa pot tenir una durada per a cada alumne d’un màxim d’un curs escolar:
si s’assoleixen els objectius i les competències abans d’aquest període, l’alumne
s’incorpora al grup ordinari. Si s’adquireixen a final de curs, el curs següent
l’alumne s’incorpora a 2n d’ESO; en canvi, si en finalitzar el primer curs no s’han
assolit ni els objectius ni les competències que es plantejaven, es manté a 1r curs
d’ESO com a repetidor de 1r curs.

Programes de diversificació curricular (PDC)

Els programes de diversificació curricular (PDC) són mesures educatives dirigides
a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que durant els primers cursos d’ESO ha tingut
dificultats generalitzades en el seu procés d’aprenentatge. La mesura pretén reduir
l’absentisme i les conductes disruptives que distorsionen el funcionament de
l’aula, a la vegada que permet assolir els objectius i les competències bàsiques de
l’etapa amb la finalitat que puguin seguir formant-se. És una mesura que implica
l’ajustament en els ritmes, en l’organització dels continguts i de les matèries i en
els criteris d’avaluació, i una metodologia específica i personalitzada. Implica,
per tant, elaborar un trajecte formatiu singular.

El programa s’ha de plantejar com una oportunitat per als alumnes de progressar
en els seus aprenentatges. Des d’aquest punt de vista, cal el compromís de
l’alumnat i la implicació de les seves famílies. La durada és d’un o dos cursos,
en funció del moment en què s’hi incorporen. Hi ha dues modalitats:

• Aules obertes: totes les activitats es desenvolupen de manera íntegra en el
centre educatiu.

• Projectes singulars: s’organitzen i es desenvolupen en el centre, però
l’alumne cursa una part o la totalitat de l’àmbit pràctic en activitats externes
al centre. El còmput d’hores en aquestes activitats externes ha de ser com a
màxim un 40% de l’horari lectiu.

Aula d’acollida (AA)

L’aula d’acollida (AA) és un recurs de les escoles i els instituts per atendre
l’alumnat nouvingut. La seva finalitat principal és proporcionar un nivell de
competència lingüística que permeti a l’alumnat interactuar amb l’entorn escolar
i social. És un espai de referència que permet l’atenció emocional, relacional i
curricular personalitzada, i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana i dels
costums i tradicions de l’entorn cultural, des del respecte envers la seva pròpia
llengua i cultura.

El procés d’acolliment ha d’incorporar també les famílies d’aquest alumnat. La
metodologia de treball és global, prioritzant les activitats funcionals, el treball
cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives. L’horari de l’aula
d’acollida no ha d’interferir el de matèries on l’alumnat nouvingut pot assistir
a classe amb el seu grup de referència. L’estada temporal a l’aula d’acollida, que
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mai ha de ser la totalitat de l’horari (es recomana un màxim de la meitat de les
hores lectives), va disminuint conforme hi ha progressos en el domini de la llengua
vehicular. La incorporació progressiva a l’aula ordinària, on es comparteixen
aprenentatges i se socialitza amb els companys i companyes, s’ha de fer de manera
progressiva, amb l’ajut i el suport que garanteixin l’èxit escolar i la integració.
L’aula d’acollida es caracteritza pel seu caràcter obert, amb la qual cosa l’alumnat
s’hi pot incorporar en qualsevol moment del curs.

L’alumnat nouvingut és aquell alumnat d’origen estranger que s’incorpora
de manera tardana al sistema educatiu, és a dir, en un moment posterior
a l’inici de l’educació primària. L’alumnat de procedència estrangera i
d’incorporació tardana té la consideració d’alumnat nouvingut durant els
primers dos anys d’ingrés al sistema educatiu i, excepcionalment, es pot
allargar un any més en cas de procedir d’un àmbit lingüístic i cultural molt
allunyat del català.

Suport lingüístic i social (SLS)

El suport lingüístic i social s’ofereix en escoles i instituts a l’alumnat d’origen
estranger que no es pot considerar estrictament nouvingut, però que necessita
ajuda específica per seguir el currículum. L’objectiu és facilitar que aquest
alumnat, un cop incorporat plenament a l’aula ordinària, segueixi progressant
en el coneixement de la llengua vehicular de l’escola i del llenguatge acadèmic
específic de les matèries, per impedir que les limitacions lingüístiques siguin una
barrera per al seu procés d’aprenentatge, socialització i participació.

Aquest suport persegueix atendre les necessitats afectives, emocionals, relacionals
i d’inclusió escolar i social per promoure l’acostament afectiu i emocional a l’aula,
tant amb els companys i companyes com amb les activitats que s’hi duen a terme.
Així mateix, també busca afavorir l’apropament al centre i a l’entorn pròxim.

Projecte de promoció escolar del poble gitano

El projecte de promoció escolar del poble gitano és un recurs específic per atendre
l’alumnat pertanyent a aquest poble. Aquest projecte forma part del Pla integral
del poble gitano, i els seus objectius específics són:

• Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano al llarg de totes
les etapes del sistema educatiu, mitjançant la prevenció, el diagnòstic i
l’actuació precoç contra l’absentisme escolar.

• Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral dels alumnes gitanos.

• Potenciar la visualització i els valors de la cultura gitana dins del currículum
escolar i de la vida del centre educatiu.

Fundació Privada Pere
Closa

La Fundació Pere Closa té com a
objectiu assolir la formació i la
promoció del poble gitano a
Catalunya i potenciar la seva
imatge positiva, preservar el seu
ric llegat cultural i donar-lo a
conèixer a la resta de la societat:
www.fundaciopereclosa.org
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El projecte inclou, entre d’altres, col·laborar amb entitats i construir xarxes,
formar de manera específica els professionals del Departament d’Ensenyament
i comptar amb la figura del promotor/a escolar: un professional, membre del
poble gitano, que facilita els diversos processos implicats per aconseguir l’èxit
d’aquest alumnat.

Aules hospitalàries

Les aules hospitalàries atenen infants i joves de 3 a 16 anys hospitalitzats per
malaltia greu, llarga o crònica, i tenen com a objectiu permetre’ls continuar amb
el seu procés d’aprenentatge per aconseguir que puguin recuperar una de les
parcel·les fonamentals de la seva vida anterior a la malaltia: l’escola. També volen
facilitar la seva reincorporació a l’escola un cop donats d’alta.

L’organització de l’aula hospitalària és molt flexible i permet diverses opcions: els
infants i joves es desplacen a l’aula hospitalària quan, a criteri de l’equip mèdic,
el seu estat de salut els ho permet, o, si això no és possible, el mestre de l’aula
hospitalària es desplaça a l’habitació de l’infant o jove. A l’aula hospitalària es
duen a terme classes de suport i altres activitats. La programació és personalitzada,
adaptada a l’estat clínic i el temps d’estada previst, i s’estableix en coordinació
amb els docents del centre on està matriculat l’alumne hospitalitzat. El tutor de
l’alumne del centre educatiu és qui fa el seguiment del seu procés.

Aules hospitalàries

Llegiu el següent article, on s’analitzen, des de la seva singularitat, quatre aspectes clau
que configuren les aules hospitalàries: l’alumnat, l’entorn, l’activitat i l’atenció educativa:
bit.ly/2RU7lVv

En l’article següent es presenten sis experiències que tenen com a finalitat que allò que
passa a l’aula hospitalària transcendeixi més enllà: bit.ly/2G7Yl89

Atenció domiciliària

L’atenció domiciliària està dirigida a l’alumnat d’educació bàsica que pateix
alguna malaltia perllongada que li impedeix assistir al centre educatiu per un
període superior a 30 dies. En aquest cas, l’alumne/a pot rebre atenció educativa
al domicili familiar durant el període en què no pot assistir a classe, ja que un
docent es desplaça al seu domicili per assegurar la continuïtat dels aprenentatges
escolars. Mentre el docent és al domicili de l’infant o jove, algun membre de la
família ha de ser-hi present.

Aquest servei l’ha de sol·licitar la família al centre escolar de l’alumne, juntament
amb un informe mèdic on consti la previsió temporal que no podrà assistir al centre.
L’equip docent del centre elabora la proposta curricular que l’alumne ha de dur a
terme en aquest període, i el seguiment de la seva evolució escolar amb el docent
que l’atén al domicili el fa el tutor de l’alumne del centre educatiu.
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Unitats en els hospitals de dia per a adolescents

L’hospital de dia per a adolescents (HDA) és una unitat assistencial d’hospitalit-
zació parcial que engloba diversos recursos terapèutics per atendre adolescents
de 12 a 18 anys amb trastorns psíquics, psiquiàtrics o relacionals. Aquest servei
se situa entre l’atenció ambulatòria, el centre de salut mental infantil i juvenil
(CSMIJ) i l’hospitalització total. Aquesta assistència, integrada a la comunitat,
permet a l’adolescent mantenir les seves relacions i vincles familiars i socials amb
la intenció de facilitar l’evolució del jove en l’àmbit emocional i cognitiu.

Els hospitals de dia per a adolescents compten amb aules educatives per garantir
l’atenció integral al jove i la continuïtat del seu procés formatiu. Aquestes aules
són fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament
de Salut. El treball a l’aula es desenvolupa amb una metodologia específica, i pot
ser individual o en petit grup (4 o 5 alumnes). S’estableix una coordinació amb el
tutor i altres professionals del centre de referència.

L’acció dels docents està dins del Pla terapèutic individual de cada jove, que recull
les seves necessitats globals i persegueix, entre d’altres:

• Garantir la continuïtat en els seus aprenentatges.

• Evitar la desvinculació del centre educatiu.

• Acompanyar cada alumne i la seva família.

• Potenciar les experiències positives i reeixides relacionades amb l’estudi i
el treball escolar personal.

Unitats en els centres de justícia juvenil

Quan un noi o noia de 14 a 18 anys comet un fet delictiu, el jutge pot imposar dos
tipus de mesures, d’acord amb el delicte i les circumstàncies personals. Aquestes
mesures impliquen diferents graus en la restricció de drets:

• Mesures en medi obert: la persona segueix residint en el seu domicili
habitual i el tècnic en medi obert, professional del Departament de Justícia,
li fa el seguiment.

• Mesures d’internament: la persona ha d’estar internada durant el temps
que es determini en un centre de justícia juvenil.

Els nois i les noies internats en un centre de justícia juvenil reben una formació
dirigida a la seva inclusió social, que s’articula mitjançant el projecte educatiu
del centre i el pla de tractament individualitzat (PTI) que inclou, entre d’altres,
un programa de formació reglada. Aquest programa és fruit de la col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Justícia, i el desenvolupa
personal docent del Departament d’Ensenyament.

Centre educatiu l’Alzina

El centre educatiu l’Alzina és un
centre per a l’execució de
mesures d’internament fermes i
cautelars en qualsevol tipus de
règim. Visiteu-lo al web:
agora.xtec.cat/esc-cealzina
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Centres residencials
d’educació intensiva (CREI)

Serveis residencials d’estada
limitada per a adolescents i joves

de 12 a 18 anys tutelats per la
Generalitat de Catalunya que

presenten alteracions de
conducta que requereixen un
sistema d’educació intensiva.

La Direcció General
d’Atenció a la Infància i

l’Adolescència (DGAIA) és
l’òrgan encarregat de les

polítiques d’infància i
adolescència a Catalunya.

El treball educatiu es fa amb joves d’entre 14 i 23 anys, molts amb històries
sociofamiliars complexes, amb circumstàncies inestables i de risc per al seu
desenvolupament. Un nombre significatiu d’aquests nois i noies tenen algun
trastorn de salut mental o trastorns de conducta, problemes amb el consum
de substàncies tòxiques i altres problemes personals que incideixen en la seva
capacitat i disposició per a l’aprenentatge. A nivell escolar, molts tenen un baix
nivell formatiu, ja que hi ha un important nombre de fracàs escolar i en moltes
ocasions abandonament primerenc molt precoç del sistema educatiu; d’altres
provenen d’altres països i han tingut una experiència tardana en el sistema educatiu
català o aquesta és pràcticament inexistent. Tot això fa que molts mostrin rebuig
a les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que es proposen a l’aula. Els
docents que treballen en aquestes unitats personalitzen l’aprenentatge a fi de
promoure un canvi d’actitud d’aquests joves envers el seu procés socioeducatiu
i de creixement personal. A través de les expectatives positives dels docents i la
metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge emprada es promouen aprenentatges
significatius i vivències d’èxit d’aprenentatge que fomenten la participació i la
interacció d’aquest alumnat.

La intervenció educativa consta de cinc eixos: acollida, tutoria, organització
curricular, itineraris formatius i metodologia. En aquest servei és bàsica la
coordinació amb la resta de l’equip, ja que els objectius han de ser compartits
entre els diferents programes, consensuats i coherents, i partint dels interessos del
mateix jove. L’acció educativa ha de ser planificada a curt termini, ja que el temps
d’internament a vegades no està definit o pot variar. Els docents han de tenir una
gran capacitat d’adaptació, atès que l’entrada i la sortida de joves dels centres és
continuada i, en conseqüència, a la unitat també.

Unitats en els centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència

Per garantir l’educació dels adolescents i joves que viuen en els centres residenci-
als d’educació intensiva (CREI) s’estableix la col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, perquè
aquests centres residencials comptin amb unitats docents per contribuir al desen-
volupament integral dels joves. Aquests són especialment vulnerables, no tan
sols per les seves circumstàncies familiars, sinó també per les seves dificultats
personals o de comportament.

1.5.3 Mesures i suports intensius

Aquestes mesures les duen a terme docents i personal d’atenció educativa designat
per la direcció del centre, i en particular mestres d’educació especial, mestres
d’audició i llenguatge, professionals d’orientació educativa i professionals de
suport educatiu.
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Tal com recull 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 intensives
d’atenció educativa són actuacions extraordinàries que permeten ajustar la
resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense
límit temporal.

Sempre que s’adoptin mesures i suports intensius cal elaborar un pla de suport
individualitzat (PI) i s’ha de perseguir la màxima participació d’aquest alumnat
a les accions educatives del centre i l’aula, facilitant als docents estratègies
d’atenció a aquests alumnes afegides a les mesures universals i addicionals.

Els alumnes que requereixen mesures i suports intensius els determina l’informe
de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). Aquestes mesures
són previstes per a l’alumnat següent:

• 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

Constitueixen mesures de suport intensiu per als alumnes amb necessitats
educatives especials:

• Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)

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

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

• Com a mesura excepcional, escoles d’educació especial (EEE)

Els centres i professionals que, a banda dels del centre educatiu, donen suport a
les mesures intensives per a l’alumnat amb necessitats educatives especials són:

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

• Atenció directa de professionals de suport dels centres de recursos educatius
per a deficients auditius (CREDA)

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

Les mesures de suport intensiu per als alumnes amb risc d’abandonament
escolar prematur o amb situacions socioeconòmiques i socioculturals espe-
cialment desafavorides, que poden presentar trets d’inadaptació al medi escolar
o d’exclusió social, són les següents:
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La conducta adaptativa
inclou aquelles habilitats i
destreses que els éssers
humans necessitem per

desenvolupar-nos en la vida
quotidiana de manera

autònoma.

• Unitat d’escolarització compartida (UEC)

• Programa de noves oportunitats (PNO)

“A continuació, tractem de dibuixar el perfil d’alumne/a amb qui el sistema fracassa [...]
Majoritàriament nens homes, de menor renda i, en molts casos, de minories ètniques o
d’origen estranger, constitueixen el gruix d’aquells que surten més mal parats (del sistema
educatiu en relació amb el nivell competencial, titulació en ESO i abandonament educatiu
prematur).”

L. Marcos, T. Ubrich (2016). Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a

nadie atrás. (pàg. 34)

Fracàs i abandonament escolar

En una anàlisi sobre quin alumnat fracassa en el sistema educatiu, un s’adona que
no es pot fer una lectura neutra en termes de classe social. Com assenyala Tarabini
(2017), hi ha una clara influència de les característiques sociodemogràfiques de l’alumnat
i, específicament, de la seva situació socioeconòmica i cultural, el sexe i l’origen ètnic
o migratori. Cal fugir del discurs en què l’èxit escolar s’atribueix a l’individu i als seus
mèrits per anar més enllà dels individus i treballar des dels contextos i relacions socials per
promoure la inclusió educativa.

La mesura de suport intensiu per als alumnes amb altes capacitats implica la
reducció de la durada d’una o més d’una de les etapes educatives.

En la taula 1.3 es mostren les mesures intensives previstes per atendre l’alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Taula 1.3. Mesures intensives per a l’alumnat amb NESE

Alumnes Mesures intensives Etapes

Alumnat amb necessitats
educatives especials

Suport intensiu a l’escola inclusiva 2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Suport intensiu a l’audició i el
llenguatge

2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Aula integral de suport 2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Escoles d’educació especial 2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Alumnat amb risc
d’abandonament i/o situació
socioeconòmica i sociocultural
especialment desafavorida

Unitat d’escolarització compartida 3r i 4t d’ESO

Programa de noves oportunitats 3r i 4t d’ESO

Alumnat amb altes capacitats Reducció de la durada d’alguna
etapa educativa

2n cicle d’infantil i ensenyament
obligatori

Suport intensiu a l’escola inclusiva

El suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI), anteriorment anomenat unitat de
suport a l’educació especial (USEE), són dotacions extraordinàries de professi-
onals que s’incorporen a les plantilles dels centres educatius i contribueixen a
l’escolarització, dins dels centres ordinaris i en la comunitat on viuen, d’alumnes
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amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives
tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa. Aquest
alumnat requereix, al llarg de tota la seva escolarització, mesures i suports
intensius per poder-se relacionar, participar i aprendre en entorns ordinaris del
centre i de la comunitat on viu.

La proposta d’escolarització d’aquest alumnat respon al dictamen o informe de
reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu elaborats per l’equip
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). El nombre d’alumnes atesos
per aquest suport ha d’anar d’un mínim de 5 a un màxim de 10. L’atenció d’aquest
alumnat és responsabilitat de tot l’equip docent i, en concret, del tutor/a del grup
de referència. L’alumne ha de participar en les activitats del seu grup classe, i
aquestes sessions s’han d’adaptar a les necessitats d’aquest infant o jove, entenent
que l’entorn natural d’aprenentatge de l’alumnat que rep el suport intensiu a
l’escola inclusiva és l’aula ordinària amb el seu grup classe. En aquest context
cal planificar la intensitat i el tipus de suport que necessita i, a més, ampliar-lo
a la resta de temps i espais fora de l’aula: entrades i sortides, esbarjo, moments
de canvi i transicions, sortides escolars, etc. Es pot disposar puntualment, com a
recurs específic, d’un espai de grup reduït, sempre que la tasca educativa que es
desenvolupi estigui clarament vinculada a l’activitat de l’aula ordinària.

Suport intensiu a l’audició i el llenguatge

El suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) contribueix a l’escolarització
en els centres ordinaris de l’alumnat amb discapacitat auditiva severa i pregona
que requereix un equipament singular i una especialització professional. Aquest
suport es du a terme conjuntament amb els professionals del CREDA (centre de
recursos educatius per a deficients auditius).

Els centres d’agrupament escolaritzen tot l’alumnat d’un mateix àmbit
geogràfic amb una determinada discapacitat (sensorial, motriu, etc.) i se
l’integra en un grup ordinari de referència amb el qual comparteixen el
màxim d’activitats possibles.

Aula integral de suport

Els programes d’aula integral de suport (AIS) són un recurs educatiu i terapèutic
que atén de forma temporal, integral i intensiva els alumnes de l’ensenyament
obligatori que presenten necessitats educatives especials associades a trastorns
mentals greus o trastorns greus de conducta. La incorporació a l’AIS es fa quan
hi ha un informe de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
on s’identifiquen les necessitats educatives especials i un informe clínic del centre
de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

A l’aula integral de suport es proporciona atenció educativa, terapèutica i social
en espais singulars amb professionals del Departament d’Ensenyament i del

SIAL

L’Escola Sant Vicenç, de Mollet
del Vallès, és un centre
d’agrupament d’alumnes amb
sordesa que ofereix el SIAL.
Consulteu el web:
bit.ly/2Wm4pQl
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Departament de Salut amb l’objectiu que els alumnes assoleixin un nivell òptim
d’equilibri i benestar personal. Aquestes aules funcionen com a unitats autònomes
i independents que depenen administrativament del centre ordinari o del centre
d’educació especial. S’atenen un màxim de 16 alumnes en petits grups de 4 a 6
infants i joves. Les famílies han de donar conformitat a l’ús d’aquest recurs per
part del seu fill o filla, i l’estada dels alumnes és d’un màxim de 2 cursos, mirant de
reduir al màxim aquest període i vetllant per una bona reincorporació posterior al
centre ordinari. El programa d’atenció integral s’ha d’avaluar de manera periòdica
per adaptar l’actuació educativa i terapèutica a l’evolució i situació de l’alumne.

Dins del programa de l’aula integral de suport es distingeix el recurs especialitzat
de la unitat mèdica educativa (UME). És un recurs per a alumnes que necessiten
assistència en l’àmbit de la salut mental i, a la vegada, presenten necessitats
educatives especials.

Escola d’educació especial (EEE)

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, converteix l’escolarització en escoles d’educació
especial en una mesura excepcional en casos d’alumnes amb discapacitats greus
o severes que necessiten una elevada intensitat de suport educatiu i mesures
curriculars, metodològiques, organitzatives i psicopedagògiques altament indivi-
dualitzades, previ informe de l’EAP i amb l’acceptació del pare, la mare o el
tutor legal. En cas que els familiars no acceptin aquesta modalitat d’escolarització
proposada des de l’EAP, per dur-se a terme serà preceptiu l’informe de la inspecció
d’educació.

Els alumnes amb necessitats educatives especials poden accedir de manera simul-
tània, a través d’un dictamen d’escolarització, a recursos i serveis que pertanyen
a dos centres educatius diferents: l’escola ordinària i l’escola d’educació especial.
És la modalitat de l’escolarització compartida: amb aquesta mesura es perse-
gueix garantir la socialització amb els iguals i l’atenció especialitzada, prioritzant
la inclusió progressiva d’aquests alumnes al centre ordinari.

El dictamen d’escolarització és un document oficial constituït per un
informe tècnic, previ a la matrícula de l’alumnat amb necessitats educatives
especials, que aporta dades a la inspecció educativa i al delegat territorial
o gerent del Consorci d’Educació de Barcelona perquè resolguin la seva
escolarització. Inclou dades relatives a aspectes escolars i mèdics rellevants;
la identificació, valoració i certificació de les necessitats; la previsió dels
ajuts que pot necessitar; la proposta d’escolarització i l’opció expressada
pels familiars.
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Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR)

Els centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR)
formen part de la xarxa de suport a l’educació inclusiva i posen a l’abast
dels docents dels centres ordinaris serveis i recursos amb la finalitat d’orientar,
facilitar i concretar les actuacions ajustades a les necessitats educatives especials
de l’alumnat i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització
d’aquests infants i joves.

Aquests programes poden ser de dos tipus:

• Col·laboració en l’atenció directa als alumnes amb NEE coordinant-se amb
el tutor, l’equip docent i els serveis educatius.

• Aplicació de programes específics: estimulació de la comunicació i el
llenguatge, habilitats adaptatives, autoregulació emocional, motricitat i
mobilitat i adaptació a l’entorn físic.

Atenció directa de professionals de suport dels centres de recursos
educatius per a deficients auditius (CREDA)

El CREDA són centres de recursos educatius que donen suport a la inclusió, possi-
bilitant l’adequació dels centres ordinaris a les necessitats especials de l’alumnat
amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereix en el
seu desenvolupament personal, social i curricular. Les actuacions es dirigeixen a
tres àmbits: alumnes i famílies, centres i professorat, i zona educativa.

Atenció directa de professionals de suport dels centres de recursos
educatius per a deficients visuals (CREDV)

El CREDV són centres de recursos educatius que donen suport a la inclusió,
possibilitant l’adequació dels centres ordinaris a les necessitats especials de
l’alumnat amb greus dificultats visuals que interfereix en el seu desenvolupament
personal, social i curricular. És un servei que compta amb la col·laboració de
l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Les actuacions es dirigeixen
a tres àmbits: alumnes i famílies, centres i professorat i zona educativa.

Unitat d’escolarització compartida (UEC)

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un recurs pensat per a alumnes
a partir del 3r curs de l’ESO i implica estratègies de diversificació curricular
que permeten organitzar el currículum mitjançant àmbits d’aprenentatge, donant-
hi una marcada orientació pràctica. Està dirigit a nois i noies no adaptats al
sistema escolar, a les seves normes, al funcionament, etc., i que poden presentar
inadaptació social, risc de marginació, conductes agressives i delictives o altres
d’aquesta naturalesa. Les activitats que s’ofereixen a la UEC, complementàries
a l’escolarització en el centre d’educació secundària, són fruit de l’acord entre
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el Departament d’Ensenyament i les entitats i corporacions locals. L’alumnat
segueix formant part de l’institut, però comparteix les hores lectives al centre
educatiu amb la participació en aquest altre recurs.

Les activitats que es proposen tenen com a referent els objectius de l’etapa de
l’educació secundària obligatòria, ajustades als coneixements i les característiques
de l’alumnat, amb caràcter globalitzador i orientació pràctica, tenint en compte la
promoció d’habilitats socials i laborals. L’escolarització a la unitat d’escolaritza-
ció compartida té caràcter temporal i pot ser revisada en qualsevol moment.

La inadaptació al medi escolar que presenten els alumnes susceptibles de fer ús
d’aquest recurs són:

• Desajustament conductual greu, que es manifesta amb agressivitat i violèn-
cia, posant en perill la convivència en el centre.

• Absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes delictives i
d’altres contràries a les normes de convivència del centre.

Els objectius d’aquesta unitat són que els nois i les noies que hi participin puguin:

• Assolir les competències de l’etapa.

• Motivar-los a través de la metodologia.

• Reforçar els aprenentatges.

• Retornar la confiança en les seves possibilitats d’èxit escolar.

• Evitar l’abandonament escolar.

• Continuar formant-se.

Programa de noves oportunitats per a joves (PNO)

Programa de noves oportunitats (2015-2017)

L’edició del Programa de noves oportunitat del període 2015-2017 ha arribat al col·lectiu
diana pel qual s’ha dissenyat el programa: una població majoritàriament masculina d’entre
16 i 18 anys que no ha finalitzat l’ESO i es troba en situació d’alta vulnerabilitat social.
Visiteu el web de garantia juvenil dedicat al Programa de Noves Oportunitats per a Joves
(bit.ly/2UsFKrB).

El Programa de noves oportunitats (PNO) és un programa de l’àrea d’ocupació
juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la col·laboració
del Departament d’Ensenyament, dirigit a joves que per motius diversos no han
trobat el seu lloc als instituts i que, a causa de l’edat i el nivell de formació, no
són candidats per treballar a les empreses. El programa té com a objectiu que els
joves recuperin les ganes d’aprendre i es fonamenta en la promoció d’itineraris
per a cada jove fent incidència en l’àmbit personal, educatiu i professional.

Es caracteritza per:
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• Ser flexible i adaptat a cada jove.

• Estar vinculat a l’entorn productiu, donant accés a una primera formació en
un ampli ventall de famílies professionals.

• Promoure una formació professionalitzadora, posant especial èmfasi en les
competències bàsiques i transversals.

• Garantir un acompanyament intensiu i proper, amb continuïtat, un cop
finalitzat el programa, ja sigui per accés al món laboral com per al retorn al
sistema d’educatiu reglat.

Reducció de durada d’alguna etapa educativa

La reducció de la durada d’alguna etapa educativa constitueix una mesura de
suport intensiu per a l’alumnat amb altes capacitats, alt ritme d’aprenentatge,
alumnes amb talent acadèmic i precocitat. L’acceleració consisteix en la reducció
de la durada d’algun dels cicles en l’etapa de l’educació infantil i/o primària i
l’avançament de curs en una mesura de reducció en l’etapa d’educació secundària.
Aquesta estratègia està dirigida a donar resposta a problemes d’aquest alumnat,
com són l’avorriment i la falta de motivació. Aquesta mesura pot servir també
per millorar les relacions amb els companys i companyes, ja que pot facilitar
l’equiparació del nivell de maduresa amb el seu grup d’iguals; el desenvolupament
socioemocional d’aquests infants i joves és un àmbit especialment delicat del qual
cal tenir cura.

A banda d’aquestes mesures, per a l’alumnat amb altes capacitats de 3r i 4t d’ESO,
i amb l’objectiu de millorar la seva motivació per a l’aprenentatge, es pot oferir
cursar alguna matèria addicional que possibiliti l’ampliació del currículum amb
matèries de batxillerat o mòduls de cicles formatius. Aquesta formació es fa a
distància a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
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2. Concreció curricular

La intencionalitat educativa del sistema educatiu es concreta, per a cada una de
les etapes, a través del currículum. El currículum educatiu recull les decisions
respecte al procés d’ensenyament i d’aprenentatge que han de guiar les actuacions
dels docents i el personal d’atenció educativa. Aquestes decisions suposen
donar resposta a quatre preguntes fonamentals relatives al procés d’ensenyament
i d’aprenentatge:

1. Què ensenyar?, o què s’ha d’aprendre?

2. Quan ensenyar?, o quan s’ha d’aprendre?

3. Com ensenyar?, o com s’ha d’aprendre?

4. Què, quan i com avaluar? Qui avalua?

2.1 Nivells de concreció curricular

El sistema educatiu espanyol es caracteritza per tenir un currículum obert, és a
dir, les decisions sobre què, quan i com ensenyar i avaluar no les pren de manera
exclusiva l’Administració educativa i els centres i els docents es limiten a dur-les
a terme, sinó que els centres, a través dels seus professionals, tenen la capacitat
de concretar les decisions relatives al currículum que l’Administració estableix
com a marc de referència comú a tot el territori. Aquesta concreció final ve
informada, entre d’altres, per l’entorn territorial i social on s’ubica el centre, per
les característiques d’aquest, pels equips docents, per les característiques dels
infants i joves que en formen part i per la resta de la comunitat escolar i educativa.

En conseqüència, hi ha diferents nivells i instàncies que concreten el currículum:

1. Primer nivell de concreció. L’Administració central i, en el cas de les co-
munitats autònomes amb competències compartides en l’àmbit d’ensenya-
ment, l’Administració autonòmica prenen les primeres decisions curriculars
responent a cada una de les preguntes que configura el currículum de forma
general i oberta per garantir un currículum comú.

2. Segon nivell de concreció. El centre educatiu, a través dels equips profes-
sionals, concreta el currículum que rep de les administracions en funció de
les característiques del centre, l’alumnat, l’entorn social i cultural, etc.

3. Tercer nivell de concreció. Els equips docents de cada cicle o nivell
educatiu i cada docent individualment concreten el currículum final a través
de la programació d’aula. Els docents tenen l’última responsabilitat en la
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Vegeu a “Annexos” els
decrets d’ordenació dels

ensenyaments de
l’educació infantil,

l’educació primària i
l’educació secundària

obligatòria.

concreció del currículum, és a dir, de configurar què, quan i com aprenen
els alumnes i què, quan i com avaluen.

L’Administració educativa estableix el currículum de cada etapa educativa a través
de diversos decrets:

• Educació infantil, n’hi ha un per a cada cicle:

– Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del
primer cicle de l’educació infantil

– Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (correcció
d’errada en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12 de febrer de
2009)

• Educació primària:

– Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments
d’educació primària

• Educació secundària obligatòria, per completar l’ensenyament bàsic:

– Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundà-
ria obligatòria

2.2 Elements bàsics del currículum

El currículum sobre el qual treballen docents i resta de personal d’atenció
educativa inclou:

• Objectius

• Capacitats o competències

• Continguts

• Orientacions metodològiques

• Criteris d’avaluació

Els objectius donen sentit a tota l’acció educativa, i assenyalen la seva finalitat. Les
capacitats o les competències impliquen utilitzar els sabers adquirits en situacions
concretes que suposen la resolució eficaç de problemes més o menys complexos i
de manera més o menys autònoma. Els continguts, com a conjunt de coneixements,
destreses, habilitats i actituds, permeten que s’assoleixin els objectius educatius
i es desenvolupin les capacitats o les competències establertes. Les orientacions
metodològiques es tradueixen en estratègies didàctiques que suposen actuacions
interactives i complementàries entre els docents i els discents, tendents a assolir
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els objectius i a desenvolupar les capacitats o les competències. Finalment, els
criteris d’avaluació permeten posar de manifest l’assoliment dels objectius i dels
continguts, que es manifesta a través del grau de desenvolupament de les capacitats
o les competències.

2.3 Què ensenyar

El currículum respon a la pregunta “Què ensenyar?, o què s’ha d’aprendre?” a
partir de tres elements:

• Objectius per a cada etapa del sistema educatiu.

• Conjunt de capacitats o competències que cal desenvolupar en l’alumnat.

• Continguts que cal treballar per assolir els objectius i desenvolupar aquestes
capacitats o competències.

Les capacitats es desenvolupen a l’etapa d’educació infantil i les competències en
l’ensenyament bàsic, l’educació primària i secundària i la resta d’ensenyaments
postobligatoris.

2.3.1 Objectius

Els objectius assenyalen la finalitat última de les accions educatives, és a dir, el
que volem assolir en finalitzar cada etapa; en el cas d’un currículum competencial,
les capacitats o competències que els infants i joves han d’haver desenvolupat a
través dels continguts treballats, mitjançant diverses metodologies d’ensenyament
i d’aprenentatge i dels processos d’avaluació; és a dir, els objectius són la finalitat
que orienta la nostra acció educativa i, per tant, la resta de decisions del currículum.
L’assoliment dels objectius es valora a través dels criteris d’avaluació establerts.

El currículum competencial implica que les competències bàsiques
esdevenen els objectius d’aprenentatge en finalitzar l’etapa de l’educació
secundària obligatòria.

Taxonomia de Bloom

A l’hora de formular objectius, una de les eines més utilitzades és la taxonomia de Bloom.
La revisada (Churches, 2009), que actualitza l’original de Bloom, assenyala que hi ha
objectius educatius de diversos nivells; en funció del tipus de pensament que promouen,
ordenats del més senzill al més complex, s’assenyalen: recordar, comprendre, aplicar,
analitzar, avaluar i crear.
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2.3.2 Capacitats

L’etapa d’educació infantil (0-6 anys) ha de contribuir al desenvolupament emocio-
nal, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants a través del desenvolupament
de les capacitats. Les capacitats impliquen utilitzar els coneixements, les habilitats
i les actituds de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.
A diferència de les competències, les situacions plantejades són més senzilles,
acotades i protegides i, per tant, el nivell d’autonomia que requereix dels infants
és menor.

A l’educació infantil es desenvolupen capacitats, i no competències, per
dos motius: les competències permeten afrontar situacions més complexes
i globals que les capacitats, que plantegen l’actuació en situacions més
concretes i contextualitzades, i les competències requereixen un grau
d’autonomia que els infants de l’etapa 0-6 anys estan desenvolupant.

A l’educació infantil es treballen nou capacitats que l’infant ha d’haver assolit
en acabar l’etapa i que són la base per al treball posterior de les competències
bàsiques. Són les capacitats que els han de permetre créixer globalment com a
persones en el món actual, agrupades en quatre grans eixos:

1. Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

• Progressar en el coneixement i el domini del propi cos i de les seves
possibilitats d’acció.

• Progressar en l’adquisició de seguretat afectiva i emocional per assolir
un bon concepte de si mateix i de les altres persones.

• Progressar en l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal en accions
de vida quotidiana.

2. Aprendre a pensar i a comunicar.

• Progressar en el pensament, elaborant i creant explicacions dels esde-
veniments i iniciant-se en les habilitats matemàtiques.

• Progressar en la comunicació interpretant i expressant-se a través de
diferents llenguatges i amb adequació al context.

3. Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, i participar en
les activitats culturals i socials.

• Mostrar iniciativa per involucrar-se i realitzar accions de vida quotidi-
ana.

4. Aprendre a conviure i habitar el món.

• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i la
resolució pacífica dels conflictes.
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• Comportar-se d’acord amb les normes de convivència que fan possible
la vida en comunitat i l’autonomia relacional.

2.3.3 Competències bàsiques o clau

A l’educació bàsica s’ha de preparar l’alumnat per donar respostes innovadores en
una societat canviant i en constant evolució, a través de l’impuls d’una formació
humana, científica, tècnica i cultural i del desenvolupament de les competències
bàsiques o clau, que són compartides entre l’ensenyament primari i l’ensenyament
secundari obligatori.

Al llarg de l’educació obligatòria es desenvolupen unes competències bàsiques
que inclouen aquelles eines, coneixements i actituds clau per desenvolupar-se en
la nostra societat. Les competències, en poques paraules, són el coneixement
en acció, és a dir, els coneixements que mobilitzem per resoldre una situació
concreta. Les competències posen l’accent, per tant, en l’aprenentatge funcional
i en la utilització dels coneixements en la vida real. Aquestes competències, un
cop adquirides, han de permetre als alumnes incorporar-se a la societat com a
ciutadans actius per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius i han de
ser la base per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Les competències bàsiques permeten utilitzar els coneixements, les
habilitats i les actituds rellevants per donar una resposta eficaç i satisfactòria
a una situació real amb unes característiques concretes. Aquesta resposta,
posteriorment, es pot mobilitzar o transferir a altres situacions semblants.

Les competències bàsiques que s’han d’haver adquirit en finalitzar l’educació
secundària obligatòria són:

1. Competència lingüística i audiovisual

2. Competència artística i cultural

3. Competència matemàtica

4. Competència d’aprendre a aprendre

5. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

6. Competència digital

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana

Vegeu la descripció breu de cada una de les competències:
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1. Competència lingüística i audiovisual: interpretar, comunicar i expressar
pensaments, conceptes, sentiments, etc., a través del llenguatge oral, escrit
o visual o la combinació de més d’un, amb diferents llengües i suports, i in-
teractuar lingüísticament amb l’entorn social i cultural de manera adequada
i creativa.

2. Competència artística i cultural: conèixer, comprendre i valorar les ma-
nifestacions culturals i artístiques, i la creació i l’expressió a través de
produccions artístiques diverses.

3. Competència matemàtica: interpretar i utilitzar les matemàtiques en dife-
rents contextos per descriure, explicar, resoldre i predir fenòmens.

4. Competència d’aprendre a aprendre: planificar, organitzar, dur a terme i
conduir el propi procés d’aprenentatge tant individual com en grup, vincu-
lant els objectius i les necessitats amb els diferents mètodes i estratègies
possibles.

5. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: actuar, de
manera conscient i reflexiva, guiant-se per un conjunt de valors i actituds
personals.

6. Competència digital: interactuar, en la societat digital, a través d’uns
coneixements, habilitats i actituds clau.

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: utilitzar el
pensament científic i tècnic per interpretar la informació, prendre decisions
i predir fenòmens. Analitzar i comprendre les relacions que s’estableixen
entre les societats i el món físic.

8. Competència social i ciutadana: comprendre la realitat social en la qual
es viu, promovent la convivència democràtica i fent front als conflictes i
resolent-los de manera pacífica, actuant amb criteri propi i civisme.

En l’ensenyament primari, per tal de facilitar als mestres el desenvolupament del
currículum, s’han identificat les competències bàsiques d’àmbit. En concret,
dels àmbits lingüístic, matemàtic, de coneixement del medi, artístic, d’educació
física, de valors i digital. Les competències d’àmbit estan agrupades en dimensi-
ons graduades en tres nivells i associades als continguts curriculars clau.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (primària)

Dimensió comunicació oral

Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de
comunicació i escolars.

Gradació:

1.1. Copsar el tema i les idees principals dels textos orals en situacions comunicatives
conegudes i escolars amb un registre col·loquial, formal i estàndard, on la intenció és
explícita i l’interlocutor, si escau, utilitza elements no verbals.

1.2. Comprèn el sentit dels textos orals, vinculant les idees principals a les secundàries, en
situacions comunicatives conegudes i escolars, amb un registre estàndard i formal, amb
suport visual i sense.
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1.3. Comprendre i valorar textos orals en situacions comunicatives conegudes i
específiques d’interès personal amb diferents tipus de registres.

Departament d’ensenyament (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua
catalana i llengua castellana (pàg. 11).

A l’ensenyament secundari obligatori, per facilitar al professorat la concreció
del currículum, s’han identificat les competències específiques o d’àmbit. En
concret, dels àmbits lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic, social, artístic,
d’educació física, de cultura i valors, digital i personal i social. Les competències
d’àmbit estan agrupades en dimensions i graduades en tres nivells de consecució
al final de l’etapa, del més simple al més complex, i vinculades als continguts
curriculars clau.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (educació secundària obligatòria)

Dimensió comunicació oral

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana,
dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.

Gradació:

7.1. Obtenir informació literal i interpretar el propòsit principal dels textos orals.

7.2. Interpretar informació explícita i implícita, i valorar el propòsit dels textos orals.

7.3. Valorar de manera crítica i raonada els continguts i el propòsit dels textos orals.

Departament d’ensenyament (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua
i literatura (català i castellà) (pàg. 34).

Els centres han de fomentar la competència comunicativa, la lectura i l’hàbit
lector, que és una competència compartida en tots els àmbits de coneixement o
les matèries, igual que els àmbits transversals personal i social i el digital.

Desenvolupar les competències en l’alumnat implica una metodologia d’ense-
nyament i d’aprenentatge en què és imprescindible el paper actiu de l’alumnat i
l’assumpció progressiva d’una major autonomia. Es requereix, per tant, d’una
metodologia productiva que parteixi de contextos d’aprenentatge autèntics, on
l’alumne sigui el protagonista de les decisions d’aprenentatge durant tot el procés
i s’arribi a una producció final que sigui l’evidència de l’aprenentatge dut a
terme. Les competències, en conseqüència, s’adquireixen a través d’experiències
d’aprenentatge interdisciplinari en les quals són rellevants els coneixements, les
habilitats i les actituds que permeten donar una resposta eficient a la tasca o
situació proposada.

2.3.4 Continguts

Els continguts són un dels elements clau per a l’adquisició de les capacitats i les
competències. Aquestes no s’adquireixen en el buit, sinó vinculats al coneixement
rellevant per a la societat actual.
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“Cada matèria contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada,
cada competència s’adquireix com a conseqüència del treball en diverses disciplines i
contextos escolars d’aprenentatge.”

Departament d’Ensenyament (2018). El currículum competencial a l’aula (pàg. 7)

Educació infantil

En l’etapa de l’educació infantil hi ha tres grans àrees entrellaçades d’experièn-
cies i coneixements dels infants:

1. Coneixement d’un mateix i dels altres

2. Descoberta de l’entorn

3. Comunicació i llenguatge

Per a cada àrea s’estableixen uns continguts d’aprenentatge que han de tenir un
tractament global i d’interdependència amb la resta d’àrees i els continguts que
inclouen. Els continguts de les àrees en el segon cicle de l’educació infantil se
subdivideixen en subcontinguts:

1. Coneixement d’un mateix i dels altres

• Autoconeixement i gestió de les emocions

• Joc i moviment

• Autonomia personal i relacional

2. Descoberta de l’entorn

• Exploració de l’entorn

• Experimentació i interpretació

• Raonament i representació

3. Comunicació i llenguatge

• Observar, escoltar i experimentar

• Parlar, expressar i comunicar

• Interpretar, representar i crear

Educació primària

A l’etapa de l’educació primària es treballen àrees de coneixement o assignatures
agrupades en grans àmbits, segons la seva afinitat i el caràcter complementari. A
cada àmbit li corresponen uns continguts clau. El currículum de primària estableix
els continguts per cicles.

Àmbits i àrees a l’educació primària:
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1. Àmbit lingüístic

• Àrea de llengua catalana i literatura

• Àrea de llengua castellana i literatura

• Àrea de l’aranès (a l’Aran)

• Àrea de primera llengua estrangera

2. Àmbit matemàtic

• Àrea de matemàtiques

3. Àmbit de coneixement del medi

• Àrea de coneixement del medi natural

• Àrea de coneixement del medi social i cultural

4. Àmbit artístic

• Àrea d’educació artística: visual i plàstica, musical i dansa

5. Àmbit d’educació física

• Àrea d’educació física

6. Àmbit d’educació en valors

• Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió (en funció
de l’elecció de les famílies)

7. Àmbit digital: transversal a totes les àrees

En l’educació primària hi ha una hora setmanal de sessió de tutoria. A cada nivell
o curs escolar s’ha de fer com a mínim un treball o projecte interdisciplinari
sobre un aspecte de la realitat amb activitats que requereixen la interacció i
l’aplicació de coneixements de diferents àrees.

“Per desenvolupar la competència 1 de l’àmbit lingüístic, dins la dimensió comunicació
oral, s’estableixen els següents continguts clau: tipologia textual, estratègies per a la
comprensió, adequació del registre al context, destinatari i propòsit, tema, idea principal
i idees rellevants.

Departament d’Ensenyament (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua

catalana i llengua castellana (pàg. 12).

Educació secundària

A l’etapa de l’educació secundària obligatòria es treballen les matèries agrupades
en àmbits de coneixement, que comparteixen competències bàsiques, continguts
i orientacions metodològiques. El currículum de secundària estableix els contin-
guts per cursos.

Les matèries comunes, agrupades en àmbits, són:
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1. Àmbit lingüístic

• Llengua catalana i literatura

• Llengua castellana i literatura

• Aranès (a l’Aran)

• Primera llengua estrangera

2. Àmbit matemàtic

• Matemàtiques (1r i 2n)

• Matemàtiques acadèmiques aplicades (3r)

3. Àmbit cientificotecnològic

• Ciències de la naturalesa: biologia i geologia (1r i 3r d’ESO)

• Ciències de la naturalesa: física i química (2n i 3r d’ESO)

• Tecnologia

4. Àmbit social

• Ciències socials: geografia i història

5. Àmbit artístic:

• Música (1r, 2n o 3r d’ESO)

• Educació visual i plàstica (1r, 2n o 3r d’ESO)

6. Àmbit d’educació física

• Educació física

7. Àmbit d’educació en valors

• Cultura i valors ètics

• Religió

8. Àmbit digital: transversal a totes les matèries

9. Àmbit personal i social: transversal a totes les matèries

El currículum de l’educació secundària obligatòria preveu 2 hores setmanals de
matèries optatives de 1r a 3er d’ESO i 10 hores a 4t d’ESO. A més, es preveu una
hora setmanal de sessió de tutoria.

Les matèries optatives diversifiquen el currículum per tal de:

• Donar resposta al desenvolupament del projecte educatiu de centre.

• Ajudar a gestionar la diversitat de l’alumnat.

• Afavorir la innovació educativa orientada a millorar els resultats educatius.
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El quart curs té caràcter orientador i ha de promoure la continuïtat formativa
coherent amb els interessos i les potencialitats de l’alumnat. A través de les
optatives es configuren dos itineraris o opcions:

• Opció acadèmica, que condueix als estudis de batxillerat.

• Opció aplicada, que condueix als estudis de formació professional.

El treball de síntesi s’ha de fer a cada un dels tres primers cursos i està format per
un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge concebudes per desenvolu-
par competències. Les activitats permeten resoldre en grup qüestions i problemes
de vida pràctica interrelacionant diferents matèries. En el desenvolupament
del treball cal que l’alumnat posi en joc la capacitat d’autonomia personal i la
cooperació amb l’equip, a la vegada que el desenvolupament de les competències
digital. No cal que en cada treball de síntesi hi hagi activitats associades a totes
les matèries, el que cal és garantir-ne la coherència i significativitat.

A quart d’ESO, el treball de síntesi es transforma en un projecte de recerca, que
suposa un conjunt d’activitats de descoberta i investigació sobre un tema escollit
per cada alumne/a sota el guiatge del professorat. Es recomana que sigui un treball
en equip.

El servei comunitari, previst per a 3r o 4t d’ESO, és una acció educativa
obligatòria que implica fer un servei a la comunitat. Està orientat a desenvolupar
la competència social i ciutadana de l’alumnat, amb la finalitat de millorar el seu
entorn desplegant les competències que ha adquirit, aprenent l’exercici actiu de la
ciutadania i experimentant i protagonitzant accions de compromís cívic. El servei
comunitari ha de formar part d’una o més matèries de 3r o 4t d’ESO i combina
docència a l’aula amb l’activitat pràctica amb l’entitat amb què es col·labori
(mínim de 10 de les 20 hores previstes). Aquest servei es du a terme mitjançant la
metodologia didàctica de l’aprenentatge servei (ApS).

2.4 Quan ensenyar

Per respondre a la pregunta de “quan ensenyar?, o quan s’ha d’aprendre?”, el
primer que cal tenir en compte és que no tot el contingut es pot aprendre en
qualsevol moment del desenvolupament de l’infant i el jove. Per dur a terme certs
aprenentatges calen coneixements previs i, a més, hi ha continguts més abstractes
i allunyats de la realitat que requereixen un funcionament cognitiu més complex,
fet que implica cert grau de maduresa en el desenvolupament cognitiu. Per tant,
els condicionants de l’aprenentatge escolar són els coneixements previs i el nivell
de desenvolupament cognitiu de l’aprenent.

A més a més, i en consonància amb la distinció entre capacitats i competències, el
nivell d’autonomia de l’alumnat també condiciona els tipus d’aprenentatges que
es poden realitzar en un moment o un altre.
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El primer nivell de concreció del currículum marca quan ensenyar, ja que estableix
les capacitats o les competències i els continguts dels diferents ensenyaments del
sistema educatiu. A l’educació infantil i a l’educació primària, els continguts
d’aprenentatge s’estableixen per cicles: els docents, per tant, prenen les decisions
relatives a quan ensenyar distribuint els continguts per nivells. En canvi, a
l’educació secundària obligatòria, tot i que no és prescriptiu sinó orientatiu, el
currículum està molt més tancat i assenyala els continguts i criteris d’avaluació
per nivells, és a dir, curs per curs.

2.5 Com ensenyar

La pregunta de “Com ensenyar?, o com s’ha d’aprendre?” es respon a partir d’una
determinada manera d’entendre el procés de l’ensenyament i l’aprenentatge. Si
l’aprenentatge s’entén com una mera còpia o repetició del coneixement existent,
aquell que en un moment donat forma part del saber establert per la comunitat,
el procés d’ensenyament serà molt diferent de si s’entén el procés d’aprenentatge
com una construcció personal d’aquest mateix coneixement.

La concepció constructivista del procés d’ensenyament i d’aprenentatge guia
el sistema educatiu des de la LOGSE, l’any 1990. Aquesta concepció és fruit
d’aportacions de diversos corrents teòrics que analitzen i expliquen el procés
d’aprenentatge entenent-lo com una construcció que requereix l’activitat mental
de l’alumnat, que és única i individual, és a dir, que suposa una aproximació
personal al coneixement establert socialment. Aquesta construcció, l’alumnat la
realitza amb la seva activitat i el concurs de l’ajut d’altres, ajut directe o indirecte,
que li permet anar més enllà del seu coneixent actual, modificant-lo.

La concepció constructivista s’ha vist enriquida i ampliada amb la concepció
de la personalització de l’aprenentatge, que no tan sols situa l’aprenent en el
centre del procés d’aprenentatge, sinó en el centre de la presa de decisions sobre
el procés d’aprenentatge mateix, definint-lo, orientant-lo i concretant-lo a partir
dels seus interessos i necessitats personals. Per tant, l’alumnat es converteix en
codissenyador, juntament amb els docents, del procés d’aprenentatge.

En el currículum, les orientacions metodològiques que apareixen són els criteris
generals per dissenyar les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. A l’etapa
d’educació infantil es caracteritzen per promoure una perspectiva global i integral,
i a l’etapa d’educació primària i ESO es caracteritzen per promoure un enfocament
dirigit a desenvolupar les competències. Aquests criteris inclouen:

• Tipus d’activitats

• Temporalització de les activitats

• Materials o recursos

• Organització social de l’aula
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• Mesures personalitzades d’atenció a la diversitat

Orientacions metodològiques (primària)

Per desenvolupar la competència 1 de l’àmbit lingüístic, dins de la dimensió comunicació
oral, s’estableixen, entre d’altres, els següents criteris metodològics:

• L’alumnat ha de posar en joc els coneixements previs i, a partir d’aquí, fer les deduccions
necessàries i relacionar i integrar la informació del text oral.

• L’alumnat ha de poder emetre la seva opinió i valorar el text que ha escoltat.

• Alguns exemples d’activitats que s’assenyalen són: escoltar contes i respondre preguntes;
escoltar i dibuixar: visualitzacions, identificar errors o mentides.

Departament d’Ensenyament (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua
catalana i llengua castellana (pàg. 12).

2.5.1 Concepció constructivista

La concepció constructivista entén que l’aprenentatge autèntic es dóna amb
l’activitat mental de l’alumne i l’ajut d’altres persones en aquest procés (Coll et
al., 1997 i 2004). Aquesta concepció inclou una sèrie de conceptes fonamentals
per discernir els elements clau del procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Alguns
són:

• Zona de desenvolupament pròxim

• Mecanismes d’influència educativa

• Esquemes de coneixement

• Aprenentatge significatiu

La zona de desenvolupament pròxim (Vygotsky, 1995) és la distància entre dos
nivells de desenvolupament de l’aprenent: el nivell de desenvolupament efectiu,
allò que sap fer sol, i el nivell de desenvolupament potencial, allò que actualment
només pot fer amb l’ajut d’algú més capaç. Els docents han de partir del nivell
de desenvolupament efectiu o real (allò que l’alumne ja sap fer) per anar més
enllà, situant-se en el nivell de desenvolupament potencial o pròxim per anar-li
traspassant responsabilitat fins que el nivell de desenvolupament potencial passi a
ser real i s’hagi interioritzat. Cal aconseguir que l’alumnat el pugui exercir amb
autonomia i es creï una nova zona de desenvolupament potencial.

Aquesta concepció permet distingir dos processos complementaris en l’aprenentat-
ge. Un implica l’aprenentatge mateix: passar a adquirir unes habilitats, destreses
i coneixements que no es tenien i que formaran part de la mateixa estructura
cognitiva; l’altre és complementari, és a dir, l’exercitament d’aquesta destresa que
s’ha adquirit recentment. Per tant, l’aprenentatge implica aquests dos moments.
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L’acció educativa, l’ensenyament, s’ha de situar en la zona de desenvolupament
pròxim de l’alumne per permetre el trànsit del nivell potencial a un nou nivell real.
Això fa que aquesta zona vagi canviant conforme l’alumnat va aprenent. Un cop
l’alumnat sap fer sol allò que abans només podia fer amb ajut, se li planteja un
nou repte, un nou coneixement, destresa o actitud que només pot dur a terme amb
l’ajut d’algú altre.

Els mecanismes d’influència educativa són totes les actuacions que els docents
o altres alumnes més capaços duen a terme per transformar el nivell de desenvo-
lupament potencial en real. Un dels conceptes clau per entendre com funciona la
influència educativa és el concepte de la metàfora de la bastida de Wood (Bruner
i Ross, 1976; Coll, 2004). La metàfora de la bastida explica com actuen les
persones per facilitar l’aprenentatge d’altres persones menys competents en allò
que els volen ensenyar. D’entrada, quan es pretén que un aprenent aprengui
quelcom se’l situa en la situació completa d’aprenentatge, és a dir, en la situació
real en què haurà d’utilitzar aquell aprenentatge. Però això es fa amb una
protecció, la bastida, que són les actuacions i indicacions que assumeix la persona
responsable, ja que encara no és assumible per part de l’aprenent. De manera
progressiva, i valorant constantment l’evolució de les destreses de l’aprenent, se
li va traspassant part de la responsabilitat i el control de la situació fins que ell
va assumint les responsabilitats i es va retirant la bastida. Pot ser que es provi de
retirar els ajuts i que l’aprenent no se’n surti, llavors es tornen a posar. L’avaluació
serveix per anar provant i traspassant responsabilitat i control, i reconduint, si cal,
la situació. Finalment, la bastida desapareix del tot perquè l’aprenent ja ha assolit
la destresa, el coneixement, l’habilitat o l’actitud i la pot dur a terme de manera
autònoma, sense ajut.

Els esquemes de coneixement (Coll, 2004) són coneixements que en un moment
donat té cada persona sobre una parcel·la de la realitat, allò que forma part de la
seva estructura cognitiva, que ha interioritzat, allò que sap de cada un dels camps
de coneixement. L’objectiu del procés d’ensenyament és modificar els esquemes
de coneixement per acostar-los a aquells socialment i culturalment establerts en
l’actualitat. Aquesta modificació pot implicar ampliació, correcció o diferenciació,
establir connexions amb altres esquemes, etc.

L’aprenentatge significatiu, concepte d’Ausubel (Coll, 2004), es contraposa a
l’aprenentatge memorístic i posa l’accent en el fet que durant el procés d’aprenen-
tatge cal que l’alumnat, a través de la seva activitat mental, estableixi relacions
substancials entre el que ja sap i allò nou que ha d’aprendre. Aquesta relació
implica la modificació dels seus esquemes de coneixement.

L’aprenentatge significatiu requereix que es donin dues condicions: disposició per
a l’aprenentatge (motivació i sentit), ja que requereix un esforç, i significativitat
de dos tipus. L’aprenentatge ha de tenir significativitat psicològica, que en
l’estructura cognitiva de l’alumnat hi hagi aquells esquemes que permetin iniciar
l’aprenentatge, i significativitat lògica, que la manera com es presenta el contingut
i com s’organitza permeti a l’alumnat donar-li sentit. Per afavorir l’aprenentatge
significatiu cal que aquest sigui funcional, serveixi per a alguna cosa (entre
d’altres, per seguir aprenent), que afavoreixi la memòria comprensiva, no la literal
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i memorística en el cas que aquesta no sigui imprescindible pel tipus de contingut
(dates, llocs, noms propis, etc.).

En la taula 2.1 es resumeixen els conceptes clau de la concepció constructivista:

Taula 2.1. Conceptes clau de la concepció constructivista

Concepte Implicació per a l’alumnat Implicació per al docent

Zona de desenvolupament pròxim
o potencial (ZDP)

Nivell de desenvolupament efectiu
o real (NDE o NDR) i nivell de
desenvolupament potencial o
pròxim (NDP)

Partir de l’NDE per situar-se en
l’NDP i convertir-lo en un nou
NDE, creant una nova ZDP.

Metàfora de la bastida Habilitats, destreses inicials i
evolució

Ajuts contingents al nivell de
competència i avaluació contínua
per retirar els ajuts quan
esdevenen innecessaris o, en cas
contrari, ampliar-los.

Esquemes de coneixement Coneixements en un moment
donat d’una parcel·la de la realitat
que cal fer conscient i modificar.

Facilitar l’activació i modificació
per aproximar al coneixement
socialment establert.

Aprenentatge significatiu Establir relacions substancials
entre els coneixements previs i els
nous continguts d’aprenentatge.

Facilitar l’activació dels
coneixements previs i la relació
amb els nous coneixements.

2.5.2 Condicionants de l’aprenentatge escolar

L’aprenentatge escolar està condicionat per diversos aspectes, alguns individuals
i d’altres que tenen a veure amb el context mateix d’aprenentatge i amb altres
contextos en què participa l’infant o jove. Els elements individuals i contextuals
estan interrelacionats, és a dir, cada un d’ells informa els altres.

Condicionants individuals de l’aprenentatge escolar

Els condicionants individuals de l’alumnat es refereixen a les característiques
pròpies de cada infant o jove; els més estudiats en l’àmbit escolar (Coll, 2004)
són, entre d’altres: les expectatives d’aprenentatge, les atribucions dels èxits
o fracassos en les tasques escolars, l’autoconcepte i l’autoestima escolar, la
motivació i l’engagement per l’aprenentatge. Aquests condicionants són un dels
elements principals que expliquen la diversitat dels alumnes.

Els infants i joves tenen diverses expectatives en relació amb la seva capacitat
d’aprenentatge i d’èxit escolar. Aquestes expectatives es construeixen al llarg de
l’escolarització i tenen a veure, entre d’altres, amb la seva història d’èxit o fracàs
escolar i amb els missatges directes o indirectes que reben de mestres, professorat,
companys i les mateixes famílies. Les expectatives són un dels condicionants de
l’aprenentatge, perquè predisposen en major o menor mesura l’alumnat cap a la
tasca d’aprendre.

Vinculades a les expectatives, hi ha les atribucions, és a dir, com s’explica l’èxit
o el fracàs en les tasques escolars. L’èxit o fracàs pot ser atribuït a causes internes
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o externes (individuals o contextuals), controlables o incontrolables (sobre les
quals el subjecte pot actuar o no), variables o estables (que es poden modificar
o no). La manera com es configurin aquestes atribucions permetrà un major o
menor grau de responsabilitat cap a l’aprenentatge. Les atribucions desitjables són
aquelles que expliquen tant l’èxit com el fracàs per causes internes (individuals),
controlables (sobre les quals es pot actuar) i variables (que es poden modificar).
Per tant, l’aprenent disposa del control del seu propi aprenentatge. En canvi, la
pitjor concepció és quan l’èxit s’explica per causes externes (contextuals), no
controlables (sobre les quals el subjecte no pot actuar) i variables (canvien), i
quan el fracàs s’atribueix a causes internes (individuals), no controlables (sobre
les quals el subjecte no pot actuar) i estables (no modificables); en ambdós casos,
l’aprenent no té cap control sobre el seu procés d’èxit i fracàs i, per tant, no
se’n fa responsable. Les expectatives i les atribucions són clau en la configuració
que l’alumnat fa d’ell mateix com a estudiant, és a dir, en la construcció del seu
autoconcepte i, per tant, en el valor que s’atorga com a aprenent, construint una
autoestima en consonància.

Un dels condicionants clau en l’aprenentatge de l’alumnat més treballat en l’àmbit
de la psicologia de la instrucció és la motivació per l’aprenentatge. Aquest terme
ha anat evolucionant i actualment es parla d’engagement o grau de vinculació amb
l’aprenentatge. El grau de vinculació (Salanova, Bresó i Schaufeli, 2005) inclou
aspectes emocionals, conductuals, cognitius i socials, i es defineix com el grau de
predisposició i interès cap al procés d’aprenentatge mateix.

La vinculació psicològica amb l’aprenentatge implica tres aspectes entrellaçats:
vigor, dedicació i absorció:

• Vigor o força: suposen elevats nivells d’energia i de persistència i un fort
desig d’esforçar-se per realitzar la tasca.

• Dedicació: es manifesta en alts nivells de significat, entusiasme, inspiració,
orgull i reptes per a l’aprenentatge.

• Absorció: implica estar plenament concentrat i satisfet en el procés d’apre-
nentatge mateix.

Condicionants contextuals de l’aprenentatge escolar

Els condicionants individuals es construeixen en les interaccions que s’estableixen
amb altres persones significatives durant el procés d’aprenentatge i, per tant,
estan configurats pels condicionants contextuals. Aquest aspecte és rellevant
per aproximar-nos a la igualtat d’oportunitats i interpel·la els professionals de
l’àmbit educatiu a respondre preguntes fonamentals: què es pot canviar del
context d’aprenentatge escolar i del context de l’infant, més enllà de l’escola,
per aproximar-se i assolir l’èxit escolar? Els docents, quan plantegen qualsevol
situació d’aprenentatge, han de tenir present, fent-ho conscient, com ells mateixos
influencien en aquesta situació, permetent un major o menor grau d’èxit de
l’alumnat.
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Els condicionants contextuals són, entre d’altres: les expectatives de docents i
familiars, les atribucions que aquests fan als èxits o fracassos de l’alumnat, i la
concepció i valoració que els agents educatius fan de les capacitats i actuacions
dels infants i joves.

Les expectatives dels docents són clau per configurar les de l’alumnat, i fins i
tot les de la família de l’aprenent. El docent ha de tenir expectatives positives
d’aprenentatge per a cada un dels alumnes, partint de les seves potencialitats i
mancances. Cal posar l’accent en allò que l’infant o jove és capaç de fer per, a
partir d’aquí, establir el camí que ha de seguir per progressar. Tal com passa amb
els alumnes, les expectatives dels docents també van lligades a les atribucions
d’èxits o fracassos dels aprenentatges. La situació ideal seria que s’atribuïssin
les causes dels majors o menors èxits de l’alumnat a causes internes, controlables
i modificables, és a dir, modificables a través de l’actuació dels diversos agents
de la comunitat educativa, sobretot el mateix infant i jove, els docents i les
famílies. Aquestes atribucions suposen concebre el canvi, en el cas de dificultats
d’aprenentatge, com a possible. El fenomen de les expectatives i atribucions també
es dóna en les famílies, sovint informades per la trajectòria familiar del pare i/o la
mare i pels missatges per part dels docents dels seu fill o filla.

Hi ha dos fenòmens rellevants en relació amb la influència dels docents en
l’aprenentatge dels infants: l’efecte Pigmalió o profecia d’autocompliment i la
desesperança apresa (Coll, 2004).

• L’efecte Pigmalió o profecia d’autocompliment vincula les expectatives
del docent a l’èxit de l’alumnat. Aquest fenomen posa de manifest que
les expectatives dels docents envers l’aprenentatge dels alumnat s’acaben
acomplint. És a dir, quan l’expectativa és d’èxit, aquest s’acaba esdevenint;
en canvi, si l’expectativa és de fracàs, aquest també es dóna. Analitzant el
perquè d’aquest fenomen es posa de manifest que el professorat no actua de
la mateixa manera quan té unes o altres expectatives: quan té expectatives
altes d’èxit en relació amb l’aprenentatge de l’alumne realitza un tipus
d’ajuda més constant i coherent i els seus missatges són encoratjadors; en
canvi, quan les expectatives d’èxit són baixes, la seva actuació és menys
freqüent i consistent i els seus missatges no són encoratjadors, fins i tot
poden ser negatius i de desànim. Per tant, l’atenció que reben uns i altres
alumnes no és la mateixa, sinó que fins i tot pot arribar a ser oposada.

• La desesperança apresa és un fenomen que il·lustra els efectes de les atri-
bucions vinculades al gènere, és a dir, com l’atribució del valor de l’esforç
a les nenes i noies, que ha estat considerat una bona manera de procedir,
pot tenir un efecte contraproduent en segons quines circumstàncies. Es
posa de manifest que els docents no atribueixen les mateixes actituds ni
actuacions als nois i a les noies. Tendeixen a veure els nois com a persones
poc aplicades, despistades, poc sistemàtiques, etc. Això fa que quan aquests
tenen dificultats en una tasca s’atribueixi a causes internes i modificables
(falta d’estudi, d’organització, de dedicació, etc.), i el missatge que arriba
al noi és que si canvia la seva manera de procedir tindrà èxit. En canvi,
a les nenes o noies se les considera aplicades, treballadores, organitzades,
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esforçades, etc. Les seves dificultats en l’aprenentatge no es poden atribuir
a causes internes i modificables, ja que es dóna per entès que elles fan tot el
que està al seu abast per obtenir l’èxit. Per tant, si no en tenen vol dir que
falla quelcom no controlable ni modificable, amb la qual cosa, quan hi ha
fracàs i es valora l’esforç i el treball dut a terme, se’ls transmet que hi ha
quelcom que està provocant que no se’n surtin en el procés d’aprenentatge
en què ni elles ni les persones del seu voltant hi poden incidir. Per tant, el
missatge que se’ls transmet és el de la seva manca de capacitat, entesa com
a quelcom intern, no controlable ni modificable.

A banda de la desesperança apresa, i també vinculat al gènere, la percepció de
nenes i noies com a esforçades i responsables resta expectatives en relació amb
les seves capacitats. Això fa que no se les vegi tan capaces com els nois en relació
amb carreres professionals més tècniques i científiques (Tarabini, 2017).

La motivació ha estat un dels conceptes clau per explicar el procés d’aprenentatge.
Des de la distinció entre motivació intrínseca, per a l’aprenentatge en si mateix, i
extrínseca, per a les compensacions externes al fet d’aprendre, fins a considerar-
la una variable interactiva on conflueixen aspectes relatius a l’individu i aspectes
referits a la mateixa situació d’aprenentatge (incloent-hi la motivació del mateix
docent).

Els condicionants contextuals, més enllà de l’escola, tenen a veure, entre d’altres,
amb la concepció de les famílies respecte al valor de l’escola, l’atribució que els
docents fan d’aquest valor, la concepció de les famílies sobre el seu nivell de
competència per ajudar l’infant i el jove en el seu procés acadèmic i l’atribució
que en fan els docents.

2.6 Què, quan i com avaluar

L’avaluació, des de la concepció constructivista del procés d’ensenyament i
d’aprenentatge, amplia la seva funció i el valor anant més enllà del resultat del
procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Hi ha certs conceptes, com l’aprenentatge
significatiu, la zona de desenvolupament pròxim i la metàfora de la bastida, que
posen de manifest el valor de l’avaluació inicial com un aspecte clau per al procés
d’ensenyament i d’aprenentatge, ja que possibiliten manifestar els coneixements
previs o el nivell de desenvolupament efectiu o real d’un infant, punt de partida
per seguir progressant en l’aprenentatge.

L’avaluació continuada pren un valor fonamental en el funcionament dels
mecanismes d’influència educativa, ja que la persona més capaç ha de valorar
constantment l’evolució de l’aprenent per prendre decisions pedagògiques. Ha
de mantenir, retirar o modificar l’ajut que ofereix o indagar i repensar el mateix
procés d’aprenentatge si aquest no és favorable.

L’avaluació final ha de posar de manifest el progrés que ha fet l’alumnat des de
l’inici de l’aprenentatge fins al final i servir per configurar els processos futurs. A
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més, cal assenyalar que en els tres tipus d’avaluació (inicial, formativa i sumativa)
es traspassa cert grau de protagonisme a l’alumnat per fer-lo conscient i respon-
sable del seu procés d’aprenentatge. Apareixen processos com l’autoavaluació i
l’avaluació entre iguals o coavaluació. L’avaluació incideix en l’alumne, els seus
processos i progressos, i inclou també la valoració de les actuacions que es duen
a terme per permetre aquest progrés i possibilitar els ajustaments pertinents per
fer-lo més eficaç.

En el currículum, els criteris d’avaluació s’expressen amb conductes relatives a
l’execució dels infants i joves, és a dir, a com actuen. Es poden treure conclusions
del seu aprenentatge de manera directa o a través d’un procés d’inferència. En tots
els casos, els criteris d’avaluació són fruit dels objectius que es persegueixen. Per
tant, allò que s’avalua correspon al grau d’assoliment dels objectius plantejats, en
termes de capacitats a l’etapa de l’educació infantil i de competències en la resta
d’etapes del sistema educatiu.

La taula 2.2 mostra els diferents tipus d’avaluació i el moment de dur-la a terme, la
finalitat que persegueix i el paper del docent i de l’aprenent. En els diferents tipus
d’avaluació, a banda de l’avaluació que fa el docent, es poden preveure processos
d’autoavaluació i coavaluació.

Taula 2.2. Avaluació inicial, formativa i sumativa

Avaluació Moment Finalitat Paper del docent Paper de l’aprenent

Inicial Primer moment del
procés
d’ensenyament i
d’aprenentatge

Posar de manifest
els coneixements
previs.

Ajudar a explicitar els esquemes de
coneixement.

Adonar-se, entre d’altres, dels
coneixements ferms, les llacunes i els
errors de comprensió.

Formativa o
contínua

Procés
d’ensenyament i
d’aprenentatge

Millorar el procés
d’aprenentatge.

Reflexionar sobre el procés i el
progrés, i repensar les pròpies
actuacions.

Reflexionar sobre el procés i el
progrés, i repensar les pròpies
actuacions.

Sumativa o final Final del procés
d’ensenyament i
d’aprenentatge

Valorar els
resultats obtinguts.

Valorar l’assoliment d’objectius. Valorar l’assoliment d’objectius.

2.6.1 Avaluació en les diferents etapes

Els processos d’avaluació són diferents en cada una de les etapes del sistema
educatiu, ja que aquests estan vinculats als objectius que es persegueixen, desenvo-
lupament de capacitats o competències, de l’obligatorietat o no de l’ensenyament
i de si possibilita o no l’obtenció d’una titulació.

Avaluació a l’educació infantil

En l’etapa d’educació infantil, l’avaluació, que es preveu contínua i global, se
centra en el seguiment del desenvolupament de l’infant a través de l’observació
sistemàtica i continuada mitjançant diferents registres: es parteix del desenvolupa-
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ment inicial de l’infant i s’analitzen els seus progressos i el grau d’assoliment dels
objectius i, a la vegada, s’analitza i es valora la pertinença dels recursos emprats
en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

De manera complementària a l’observació, en l’educació infantil es du a terme
el procés de documentació per deixar constància del procés d’aprenentatge de
l’infant a través de la seva activitat i de les relacions que estableix amb l’entorn
físic i amb els altres.

En acabar cada un dels cicles de l’etapa de l’educació infantil s’elabora un informe
global individualitzat del procés de cada infant i del nivell d’assoliment de les
capacitats i dels aprenentatges associats. Aquest document forma part del traspàs
del primer al segon cicle d’educació infantil i de l’etapa d’educació infantil a
educació primària.

Avaluació a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’ensenyament bàsic
també es caracteritza per ser continuada i global. Té com a finalitat fonamental
millorar aquests processos per a l’adquisició de les competències. El procés de
l’avaluació, a partir de l’educació primària, inclou la participació de l’alumnat
a través dels processos d’autoavaluació i coavaluació, fet que possibilita un
primer nivell d’autoregulació del mateix aprenentatge. També es faciliten, previs
a l’avaluació, els criteris que s’empraran, i es preveu un retorn qualitatiu de
la valoració i actuacions dirigides a poder orientar i implicar l’alumnat en el
procés d’aprenentatge. Els criteris d’avaluació són els referents per valorar el
procés d’aprenentatge de l’alumnat, expressats en el grau d’assoliment de les
competències i els objectius de cada matèria.

El currículum de primària estableix els criteris d’avaluació per cicles. En canvi,
el currículum de secundària estableix els criteris d’avaluació per cursos. En el cur-
rículum, cada competència específica d’àmbit està graduada en diferents nivells
d’assoliment. En el cas de l’ESO, el nivell d’assoliment de les competències és:
satisfactori (nivell 1), notable (nivell 2) i excel·lent (nivell 3).

Exemple de criteris d’avaluació (primària)

Per avaluar el nivell de desenvolupament de la competència 1 de l’àmbit lingüístic dins la
dimensió comunicació oral s’estableixen els següents criteris d’avaluació:

• Nivell 1. Capta el sentit global i les idees més rellevants d’una exposició oral.

• Nivell 2. Comprèn el sentit global i les idees més rellevants i secundàries de discursos i
exposicions i pot seguir el seu fil argumental quan el tema li és familiar.

• Nivell 3. Comprèn discursos extensos fins i tot quan ha d’extreure informació implícita en el
text.

En el currículum també s’inclouen activitats d’avaluació que es poden dur a terme després
d’escoltar el text: demanar a l’alumnat que reprodueixi les idees escoltades; que formuli
preguntes a la resta d’oients, i que expressi el missatge a través d’altres llenguatges i
formats: escrit, visual, etc.
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Departament d’Ensenyament (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua
catalana i llengua castellana (pàg. 13-14).

En l’educació bàsica hi ha avaluacions internes i externes al centre. De proves
d’elaboració externa n’hi ha de dos tipus: diagnòstiques i de tancament d’etapa.
Ambdós tipus de proves tenen caràcter informatiu, formatiu i orientador per a
l’alumnat, les famílies, els docents i els centres.

• A 3r de primària hi ha una prova diagnòstica que mesura el nivell d’assoli-
ment de les competències bàsiques de l’alumnat.

• A 6è de primària hi ha una prova de tancament d’etapa on es mesuren les
competències i els coneixements bàsics que han assolit durant l’etapa.

• A 4t d’ESO hi ha una prova de tancament d’etapa on s’avaluen les compe-
tències i els coneixents bàsics assolits durant l’etapa.

Tota la informació relativa al procés d’aprenentatge de cada infant i jove ha de ser
comunicada a la família que, a la vegada, ha de rebre orientacions per poder-ne
millorar-ne el procés i el resultat.

2.6.2 Titulacions

El títol de Graduat en educació secundària obligatòria s’obté en superar l’etapa.
És una titulació única que no està condicionada per les opcions o els itineraris que
hagi cursat l’alumnat.

2.7 El currículum a Catalunya

Cal tenir present que els aspectes que el Govern determina en relació amb el
currículum, en el primer nivell de concreció, no van en perjudici de l’autonomia
pedagògica que la llei reconeix als centres educatius. De tota manera, si s’analit-
zen amb deteniment els currículums, des del primer cicle de l’educació infantil
a l’etapa de l’educació secundària obligatòria s’observa com les decisions que
pren l’Administració passen, conforme avancen les etapes, de més obertes a més
detallades i específiques. Aquesta consideració va minvant el marge d’intervenció
dels centres i dels docents i, en conseqüència, posa en qüestió l’autonomia dels
centres, aspecte clau per a una major i millor atenció a tot l’alumnat i l’assoliment
del seu èxit.
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2.8 Concreció de l’autonomia en el centre educatiu: documents

L’autonomia de centres, orientada a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activi-
tat educativa, implica fonamentalment tres grans àmbits: pedagògic, organitzatiu
i de gestió.

Cada àmbit inclou:

• Pedagògic: suposa elaborar el projecte educatiu de centre (PEC), la con-
creció del currículum, l’acció tutorial, el projecte lingüístic i la carta de
compromís educatiu.

• Organitzatiu: implica prendre decisions en relació amb l’estructura orga-
nitzativa que s’adoptarà i elaborar les normes d’organització i funcionament
del centre (NOFC).

• Gestió de recursos: fonamentalment humans, econòmics i materials.

– Gestió del professorat, personal d’atenció educativa i personal d’admi-
nistració i serveis.

– Adquisició i contractació de béns i serveis.

– Distribució i ús dels recursos econòmics del centre.

– Manteniment i millora de les instal·lacions del centre (secundària).

– Obtenció o acceptació de recursos materials i econòmics addicionals.

Els documents de gestió del centre són els instruments per fer efectiu i operatiu
l’exercici de l’autonomia i possibiliten la presa de decisions en relació amb els
aspectes pedagògics, organitzatius i de gestió del centre.

Els documents són:

• Projecte educatiu de centre (PEC)

• Normes de funcionament i organització del centre (NOFC)

• Projecte de direcció (PdD)

• Programació general anual (PGA)

• Memòria anual (MA)

El document més important i amb més llarg recorregut és el projecte educatiu de
centre, que es tradueix en les normes d’organització i funcionament de centre, el
projecte de direcció, la programació general anual i la memòria anual.
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2.8.1 Projecte educatiu de centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia
dels centres educatius. És el document on es recull cap a on va el centre.

A partir de l’anàlisi de la realitat del centre, tant contextual com del seu fun-
cionament, detectant fortaleses i debilitats, es plantegen una sèrie d’objectius
que, amb la implicació de tota la comunitat educativa i prenent les decisions
d’organització i funcionament corresponents, s’han d’assolir, o si més no cal tendir
cap al seu assoliment. És el document estratègic on es reflecteixen les decisions
pedagògiques, d’organització i de gestió, adaptades a la realitat dels alumnes i de
l’entorn.

El projecte educatiu de centre implica respondre les següents preguntes:

1. Qui som? Trets d’identitat que descriuen el caràcter propi del centre a
través, entre d’altres, de l’anàlisi del context, configurat per l’anàlisi de les
característiques del context sociocultural i socioeconòmic i les necessitats
educatives de l’alumnat.

2. Què pretenem? Lloc on es vol arribar, definició dels objectius que es
persegueixen com a centre, establint-ne les prioritats.

3. Com ho farem? Concreció del projecte a través de l’especificació de les
actuacions per assolir els objectius: decisions pedagògiques, organitzatives
i de gestió.

4. Com ho avaluarem? Comprovació de l’assoliment dels objectius i la
pertinença de les decisions preses.

Els projectes educatius dels centres públics han d’estar inspirats pels següents
principis:

• Escola inclusiva, que preserva l’equitat cercant l’excel·lència i definint-se
com a laica i respectuosa amb la pluralitat, entre d’altres, amb les idees i
creences dels alumnes i llurs famílies.

• Qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i responsabilitat do-
cent.

• Avaluació i rendiment de comptes.

• Implicació de les famílies.

• Implicació activa en l’entorn social, cooperant i integrant-s’hi plenament.

Anàlisi de la inclusió en el centre educatiu

Hi ha diversos instruments per analitzar la inclusió educativa en un centre educatiu:
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Plans educatius d’entorn

Proposta educativa que vol donar
resposta a les múltiples

necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una

resposta integrada i comunitària
a les necessitats educatives,

coordinant i dinamitzant l’acció
educativa en els diferents àmbits

de la vida dels infants i joves.
Consulteu: bit.ly/2FW1wRo.

• Índex per a la inclusió: bit.ly/2q2tUZB

• Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives: bit.ly/2DFunHb

El projecte educatiu de centre consta dels següents apartats:

• Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves
característiques, els elements del context i les necessitats educatives de
l’alumnat.

• Objectius del centre: les prioritats, els plantejaments educatius i els pro-
cediments emmarcats en els principis d’equitat i excel·lència, coeducació,
convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

• Criteris per a la concreció i el desenvolupament del currículum, l’organit-
zació pedagògica, l’estructura organitzativa, la relació amb l’entorn i la
definició de la plantilla a través de perfils professionals singulars.

• Pla d’atenció a la diversitat: criteris, mesures i suports.

• Pla d’acció tutorial: acció tutorial i orientació educativa.

• Projecte lingüístic: tractament de les llengües al centre a partir de la
realitat sociolingüística de l’entorn i la concreció d’aspectes relatius a
l’ensenyament i a l’ús de les llengües.

• Pla de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC): criteris
per al desplegament i la inserció de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu, de comunicació i administratiu.

• Avaluació: recollir, analitzar i valorar els indicadors de progrés que propor-
cionen informació sobre el context, els recursos, els processos i els resultats.

L’elaboració del projecte educatiu de centre ha de comptar amb la participació de
tota la comunitat educativa i la relació amb l’entorn i tenir en compte, si n’hi ha,
els plans educatius d’entorn. El procés participatiu afavoreix el compromís i la
implicació de les persones en el desenvolupament del projecte.

“La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que
intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat,
els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració
educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els
representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme
educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, les empreses i les entitats
de lleure i serveis eductius.”

Llei d’educació de Catalunya, article 19.1

Comunitats d’aprenentatge

Les comunitats d’aprenentatge són un exemple de l’autonomia de centres que
impliquen un projecte educatiu peculiar que respon als principis d’inclusió i
equitat a través de la participació de tota la comunitat educativa.
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Comunitat d’aprenentatge

A l’apartat de “Projecte” del web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) hi
ha informació sobre les comunitats d’aprenentatge: bit.ly/2RTR5E5.

Les comunitats d’aprenentatge són projectes educatius de centre que prioritzen la
participació i la convivència, cercant l’èxit escolar de tot l’alumnat a partir d’una
estructura organitzativa i unes estratègies de funcionament que les fa peculiars.

Escola l’Amistat

L’Escola l’Amistat, de Figueres, és una comunitat d’aprenentatge. Visiteu el seu web:
bit.ly/2RRXbEW.

2.8.2 Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)

L’estructura organitzativa del centre es concreta en les normes d’organització i
funcionament del centre (NOFC), que permeten prendre decisions sobre com
s’organitza en funció del seu projecte educatiu. Per tant, és un instrument que
permet desenvolupar i fer efectiu el PEC.

En les normes es posa l’accent, entre d’altres, en aspectes com l’eficàcia i
l’eficiència, el garantiment del dret a una educació de qualitat per a tots els alumnes
i en tots els aspectes relatius a la convivència.

Les normes inclouen:

• Criteris organitzatius del centre: vinculats fonamentalment a càrrecs i
responsabilitats.

• Criteris i mecanismes pedagògics: concreció de l’organització pedagògica
i, específicament, el temps, l’agrupament de l’alumnat, l’atenció a la
diversitat, els equips docents, la coordinació d’equips, l’acció tutorial, els
procediments de seguiment i avaluació, les activitats no lectives de suport i
lleure i la coordinació amb els serveis educatius.

• Procediments en relació amb els documents del centre: participació, apro-
vació, revisió, etc.

• Participació d’altres professionals d’atenció educativa en el claustre.

• Participació de la comunitat escolar en la vida del centre.

• Participació de la comunitat educativa en la vida del centre.

• Normes de convivència del centre, entre d’altres:

– Mesures per a la promoció de la convivència i previsió de mecanismes
de mediació.

– Prevenció de l’assetjament i les conductes discriminatòries.

– Definició de faltes lleus i establiment de mesures correctores i sancio-
nadores.
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– Mesures de prevenció i control de l’absentisme escolar.

– Regulació de l’ús dels telèfons intel·ligents i altres dispositius mòbils.

• Projectes específics del centre i projecte d’innovació i altres mesures parti-
culars que el centre desenvolupa, entesos com a motors de canvi i de millora
de la qualitat.

“La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, està integrada pels alumnes, les
mares, els pares o tutors, el personal docent, altres professionals d’atenció educativa que
intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, el personal d’administració i serveis i
la representació municipal, i, en els centres privats, els representants de llur titularitat.”

Llei d’educació de Catalunya. Article 19.2

Els centres han d’establir compromisos amb les famílies, mitjançant la carta de
compromís educatiu, per donar a conèixer el projecte educatiu, incentivar el
treball de l’alumnat i afavorir la corresponsabilitat de la família i el centre respecte
al procés educatiu de cada alumne.

2.8.3 Projecte de direcció

Vinculat al projecte educatiu de centre hi ha el projecte de direcció (PdD), que
concreta el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu de centre per al període
del mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d’establir els objectius que cal assolir a nivell pedagògic
i de convivència i les línies d’actuació prioritàries. S’hi concreta l’estructura
organitzativa i s’hi formulen els indicadors que han de servir per avaluar l’exercici
de la direcció. La direcció ha d’exercir un lideratge distribuït, que es tradueix
bàsicament a compartir responsabilitats, amb la participació en la presa de
decisions de la comunitat escolar per aconseguir la seva implicació i compromís.

2.8.4 Programació general anual (PGA)

La programació general anual (PGA) concreta el projecte de direcció de cada
curs escolar dins del marc del projecte educatiu de centre. En la programació es
recullen, per a cada curs escolar, la concreció de les prioritats i els aspectes relatius
al funcionament del centre i a les activitats en els diferents àmbits d’autonomia
d’aquest: pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos.
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2.8.5 Memòria anual

La memòria anual (MA) inclou l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos
en la PGA d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació
establerts en el PEC i concretats en el PdD.

2.8.6 Programació didàctica

La programació didàctica se situa en el darrer nivell de concreció del currículum.
Són les decisions sobre què, quan i com ensenyar i què, quan i com avaluar,
corresponents als docents concretades en el dia a dia a l’aula.

Les programacions d’aula normalment es fan per unitats didàctiques amb sentit
complet en elles mateixes. S’inicien i finalitzen en un període de temps acotat,
i s’hi recullen els objectius d’aprenentatge, els continguts que es treballaran, les
activitats d’ensenyament i d’aprenentatge previstes amb les diferents decisions que
suposen (espais, agrupament, materials, etc.) i, finalment, els criteris d’avaluació.

Programacions d’aula

Per dur a terme les programacions existeixen documents d’orientacions per a les diferents
etapes educatives.

• Educació primària: bit.ly/2xjL7Ph

• Educació secundària: bit.ly/2pl72lz

Els objectius d’aprenentatge es redacten amb infinitiu i expressen allò que es vol
aconseguir que els infants i joves aprenguin. Es recomana, per tal que la pro-
gramació sigui funcional, no elaborar un gran llistat d’objectius, sinó al contrari:
prioritzar-los per tal de poder-los tenir presents al llarg del desenvolupament de la
unitat.

Els objectius d’aprenentatge han d’incloure les capacitats o les competències.
Els objectius d’aprenentatge es desenvolupen a través d’uns continguts i d’unes
activitats: els continguts per fer programacions són els presents en els currículums
oficials (primer nivell de concreció) i es poden matisar, concretar, ampliar, etc. Pel
que fa a les decisions sobre les activitats, cal decidir la millor manera de promoure
l’aprenentatge que es persegueixi.

És la part més creativa de la programació, ja que per promoure el procés
d’aprenentatge hi ha diversos camins i, a més, cada aprenent ha de poder seguir
el seu camí. Per prendre aquestes decisions cal tenir present com es du a terme el
procés d’aprenentatge, les diferències individuals en aquest procés i la varietat de
metodologies, el material per crear situacions d’aprenentatge potents, etc. Quan
es programen les activitats es prenen decisions sobre què faran els alumnes,
què faran els docents, com s’agruparà l’alumnat, on es desenvoluparà el procés
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d’ensenyament i d’aprenentatge, quins materials i recursos s’utilitzaran, la durada
de l’activitat, etc.

Tenint en compte que els processos d’avaluació es duen a terme al llarg de tot el
procés, s’han d’especificar els criteris d’avaluació: què s’avaluarà. Cal elaborar
indicadors d’aprenentatge i preveure moments i instruments que permetin valorar
el procés. És fonamental que els criteris d’avaluació estiguin directament vinculats
als objectius d’aprenentatge per donar coherència a tot el procés. Per tant, es tracta
d’avaluar allò que s’ha pretès ensenyar.

2.9 Documents de centre i atenció a la diversitat

Els diversos documents que permeten concretar les decisions pedagògiques,
organitzatives i de gestió del centre, dins del marc de la seva autonomia, recullen
aspectes relatius a l’atenció a la diversitat.

El PEC inclou el pla d’atenció a la diversitat, on es prenen les decisions
pedagògiques en el marc d’un sistema inclusiu i, per tant, assenyala aquelles
mesures i suports de caràcter universal i aquelles que, dins del marc de les
universals, suposen actuacions addicionals o intensives. En el PEC també es
prenen decisions curriculars corresponents al segon nivell de concreció, fet que
permet contextualitzar i concretar en el centre educatiu les decisions sobre què
ensenyar, quan ensenyar i com ensenyar i què, quan i com avaluar.

En les normes d’organització i funcionament de centre s’estableix l’organització
d’aquest per permetre les mesures universals, i en cas que calgui, les addicionals
o intensives.

En la programació anual es recullen curs rere curs les diferents actuacions.

Les programacions d’aula són la darrera concreció del currículum, i les mesures
d’atenció a la diversitat, si n’hi ha, han de tenir en compte els plans de suport indi-
vidualitzats dels alumnes que requereixen mesures intensives d’atenció educativa.
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3. Atenció a la diversitat en el centre educatiu

L’atenció a la diversitat en els centres educatius s’ha de dur a terme des del model
inclusiu, és a dir, prioritzant l’atenció de tot l’alumnat a l’aula ordinària i la seva
participació en la vida del centre i l’entorn proper. Per realitzar una adequada
atenció a la diversitat és rellevant reconèixer i valorar les diferents característiques
que presenten tots i cadascun dels alumnes i considerar la singularitat de les
seves necessitats d’aprenentatge a partir de les seves capacitats i dificultats. Des
d’aquesta perspectiva, es posa de manifest que la uniformitat no pot ser ni la
manera de veure les persones ni la manera d’actuar-hi.

Per atendre la diversitat, per tant, són rellevants les decisions pedagògiques,
organitzatives i de gestió de recursos que prioritzen l’aprenentatge de tot l’alumnat
a l’aula ordinària i les experiències que fan efectiva la responsabilitat compartida
entre tots els agents educatius i, dins del centre, de cada un dels mestres i professors
amb l’ajut i el concurs dels especialistes en atenció a la diversitat que tenen
atribuïda la funció de donar-hi suport.

Les decisions sobre com el centre atén la diversitat es recullen en el pla d’atenció a
la diversitat i impliquen tots els professionals que intervenen en el centre educatiu,
tant els que formen part del centre (especialistes o no en la inclusió educativa) com
els serveis externs que s’ofereixen als centres, entesos com a xarxa de suport per
a l’atenció a la diversitat.

3.1 Pla d’atenció a la diversitat

Els centres educatius, en el marc de l’autonomia de centres, prenen decisions sobre
com atendre la diversitat de l’alumnat i estableixen els principis que la guiaran.
Aquestes decisions, recollides en el projecte educatiu de centre (PEC) i en la
normativa d’organització i funcionament de centre (NOFC), s’especifiquen en el
pla d’atenció a la diversitat.

En el pla d’atenció a la diversitat s’inclou:

• Funcionament de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i, si n’hi ha,
de la comissió social (CS).

• Mesures universals, addicionals i intensives d’atenció a la diversitat.

• Suports i recursos vinculats a les mesures d’atenció a la diversitat.

• Criteris per a l’atenció a la diversitat: procediment d’assignació de les
mesures, dels suports i dels recursos i funcionament d’aquestes.
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• Criteris pedagògics i organitzatius per a l’atenció a la diversitat.

• Procés de coordinació entre els professionals del centre i entre aquests i els
serveis educatius.

• Procés de coordinació amb les famílies dels infants i joves.

• Criteris per a l’elaboració del pla de suport individualitzat (PI).

El pla d’atenció a la diversitat ha d’incloure les mesures i els suports previstos per
atendre la diversitat de l’alumnat. Això implica prendre decisions pedagògiques,
organitzatives i de gestió de recursos humans i materials. D’entrada, el pla
d’atenció a la diversitat ha d’incloure les mesures universals i els suports que hi van
associats. Aquestes són les mesures clau, i només en el cas de no arribar a atendre,
a través d’aquestes mesures, les necessitats específiques de suport educatiu de
l’alumnat, s’han de preveure les addicionals i, si es dóna el cas, les intensives.

3.2 Professionals del centre educatiu

Els professionals dels centres educatius són la peça clau per a l’atenció a la
diversitat: cada un és qui ha de fer efectiva l’atenció a la diversitat en el marc
d’una escola inclusiva.

Dins dels centres educatius hi ha diversos professionals. Per normativa, a cada
etapa o cicle educatiu hi treballen professionals amb qualificacions diferenciades:

• Llar d’infants o escola bressol: al primer cicle d’educació infantil hi
treballen mestres d’educació infantil i tècnics superiors en educació infantil.

• Parvulari: al segon cicle d’educació infantil, mestres d’educació infantil.

• Primària: mestres de primària i mestres de les antigues especialitats,
incloent-hi mestres d’educació especial i mestres d’audició i llenguatge.

• Secundària: professors de les diverses especialitats, entre ells l’orientador
educatiu.

L’atenció a la diversitat de l’alumnat és responsabilitat de tots els docents que
treballen en el centre educatiu, que han de dissenyar entorns d’aprenentatge
diversos per donar una resposta específica a les capacitats, les necessitats i els
interessos de cada infant i jove. A cada nivell corresponent, educadors, mestres i
professors que treballen en els centres educatius poden assumir la responsabilitat
de ser tutors del grup classe i, en tots els casos, formar part d’un equip docent,
l’equip de professional que treballa amb cada grup classe. A més, es preveu
en la dotació de recursos humans per als centres públics places per a mestres o
professors especialistes en l’atenció a la diversitat, que donen suport als educadors,
mestres i professors. De manera singular, hi ha centres que, per la seva casuística
i la del seu alumnat, acullen altres professionals d’intervenció educativa.
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3.2.1 Tutor o tutora

Cada grup classe té un tutor o tutora. Aquesta figura lidera el grup i gestiona
les relacions que s’hi estableixen. La seva intervenció ha d’anar encaminada a
generar dinàmiques de grup i condicions favorables per al benestar i l’autonomia
de tot l’alumnat del grup.

Algunes actuacions clau per exercir com a tutor del grup classe són:

• Organitzar el grup respectant la diversitat i promovent relacions constructi-
ves entre els seus membres.

• Tractar de manera positiva cada alumne valorant positivament les diferènci-
es i la diversitat, facilitar la inclusió de cada alumne al grup, i identificar les
potencialitats i les dificultats per intervenir-hi en consonància.

• Tractar de manera respectuosa cada alumne i fomentar el respecte entre
l’alumnat, conèixer els seus interessos i necessitats, ajudar-los en la gestió
de les seves emocions, etc.

El tutor ha de fer el seguiment del progrés personal, social i acadèmic de tot
l’alumnat del qual és responsable, ha de vetllar per la coordinació entre tots els
professors que intervenen en el grup i ha de mantenir relació amb les famílies o
els tutors legals de cada alumne a fi de coordinar-s’hi.

3.2.2 Equip docent

L’equip docent està format pel conjunt de mestres, professors i altres professionals
d’atenció educativa que intervenen en un grup classe. Cal que aquests professio-
nals disposin d’espai i temps per coordinar-se i poder donar coherència a la seva
acció educativa.

La finalitat dels equips docents és, per tant, la coordinació entre el conjunt
de mestres, professors i altres professionals que intervenen en un grup classe,
per poder desenvolupar una línia comuna, cadascú des de la seva diversitat i
singularitat.

Els equips docents han de dur a terme les següents funcions o tasques:

• Desenvolupar el currículum per concretar les activitats d’ensenyament i
d’aprenentatge.

• Fer el seguiment del procés d’aprenentatge global dels alumnes del grup i
establir les mesures necessàries per a la seva millora, tot revisant i valorant
els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de cada infant i jove i del grup
com a conjunt.
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• Fer de manera col·legiada l’avaluació dels alumnes, prenent les decisions
relatives a la promoció de curs de l’alumnat i duent a terme, a la vegada, la
valoració de la mateixa docència.

L’organització dels equips docents s’ha d’orientar a facilitar el desenvolupament
del projecte educatiu de centre, l’assoliment de les capacitats o les competències
bàsiques i el màxim aprofitament de tots els alumnes. Aquesta organització ha
de permetre potenciar l’acció tutorial i l’atenció a la diversitat. El criteri per
formar equips docents és que almenys durant els primers cursos de cada etapa
el nombre de docents diferents per a cada grup sigui el mínim per afavorir la
coherència didàctica i l’avaluació integrada. Específicament, en el currículum
d’educació secundària obligatòria, on hi ha un nombre superior de professors
diversos, es recomana que el nombre de professionals que entren a cada grup
classe, especialment durant els dos primers cursos, sigui al menys nombrós
possible.

3.2.3 Professionals especialitzats en la inclusió educativa

En els diferents centres educatius es preveu l’existència de professionals especi-
alitzats en la inclusió educativa. Aquests professionals han de donar suport a la
resta de docents per a la inclusió efectiva de tot l’alumnat a l’aula ordinària i a la
vida del centre. Per donar resposta a les necessitats de l’alumnat, per reduir les
barreres a l’aprenentatge, a la socialització i a la participació, per avançar cap a
l’èxit educatiu de tots i augmentar el nivell d’autonomia i la inclusió dels que es
troben en situació de risc, el centre educatiu disposa, a part de mestres i professors,
de mestres i professors especialistes i, en alguns casos, d’altres professionals
d’atenció educativa que, coordinats amb la resta de professionals dels centres i dels
serveis educatius, donen suport a l’atenció educativa dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu. L’objectiu és que aquests infants i joves puguin
avançar en el procés d’aprenentatge, socialitzar-se i participar en totes les activitats
de l’aula i del centre amb la màxima autonomia.

La funció de cada un dels professionals especialitzats en la inclusió i atenció
educativa, igual que la de la resta de docents, implica traspassar, en la mesura
del possible, la responsabilitat a aquest alumnat perquè assoleixi un major grau
d’autonomia, autocontrol i autogestió del seu aprenentatge i de les relacions que
estableix amb els altres. L’alumnat ha de rebre suports positius, que els donin
seguretat, des d’una actitud de disponibilitat i comprensió.

En la taula 3.1 s’indiquen els professionals especialitzats previstos en els centres
educatius per a l’escola inclusiva:

Taula 3.1. Professionals específics per a l’escola inclusiva

Categoria professional Nom Etapa educativa

Mestres Mestre d’educació especial Infantil i primària

Mestre d’audició i llenguatge Infantil i primària
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Taula 3.1 (continuació)

Categoria professional Nom Etapa educativa

Mestre de suport intensiu a
l’escola inclusiva

Infantil i primària

Mestre de pedagogia terapèutica Secundària

Professors Professor d’orientació educativa Secundària

Professor de suport intensiu a
l’escolarització inclusiva

Secundària

Professionals d’atenció educativa Educador d’educació especial Infantil, primària i secundària

Integrador social Secundària

Tècnic especialista en educació
infantil

Aula 3-4 anys

Auxiliar d’educació especial Infantil i primària

Mestres especialistes de suport a la inclusió

Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per donar
suport de manera específica a la inclusió a l’escola, es preveu la dotació de
mestres de diferents especialitats: mestre especialista en educació especial, mestre
especialista en audició i llenguatge i mestre especialista de suport intensiu a
l’escola inclusiva (SIEI).

El mestre d’educació especial és l’especialista en l’atenció de l’alumnat amb
NEE o amb dificultats d’aprenentatge. Ha de donar suport a la resta de mestres
en:

• Detecció de les necessitats

• Participació dels alumnes en les activitats d’aprenentatge dins de l’aula
ordinària

• Realització d’activitats i programes específics per respondre a les necessi-
tats singulars dels infants

• Col·laboració amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat

• Elaboració, si és el cas, dels plans de suport individuals

El mestre especialista en audició i llenguatge ha de dur a terme, prioritàriament,
l’atenció dels nens i les nenes que presentin dificultats de comunicació, de parla
o de llenguatge relacionades amb retards en el desenvolupament o dificultats
cognitives.

El mestre especialista de suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) centra la
seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin l’aprenentatge, la socia-
lització i la participació a l’aula ordinària i al centre de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de limitacions molt significatives, promovent el
desenvolupament de les capacitats o les competències establertes en el currículum
relatives tant al funcionament intel·lectual com al de la conducta adaptativa.
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Professors especialistes de suport a la inclusió

Als instituts, i fent especial èmfasi en l’alumnat de l’etapa de l’educació secundària
obligatòria, el Departament d’Ensenyament preveu la dotació de professors de
l’especialitat d’orientació educativa i, en alguns casos, de mestres de pedagogia
terapèutica. Aquests professionals s’han de dedicar, de manera prioritària,
als alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge i, especialment, als que
necessiten suports educatius específics, més enllà dels universals, per progressar
en els aprenentatges i en la socialització i participar en les diverses activitats
ordinàries a l’aula i al centre.

Els professors de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI) han
de centrar les seves actuacions a facilitar el progrés de l’alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de limitacions molt significatives en el desenvolu-
pament de les competències establertes en el currículum tenint en compte tant el
funcionament intel·lectual com la conducta adaptativa.

Professionals d’atenció educativa

Els professionals d’atenció educativa desenvolupen les següents tasques:

• Atenció directa als alumnes, en grup o individual

• Coordinació amb el tutor i l’equip docent

• Coordinació amb altres serveis o agents educatius i familiars de l’alumnat
(sempre amb la presència del tutor)

El personal educador d’educació especial, que ha de tenir la formació de tècnic
superior en integració social, pot exercir les funcions d’educador d’educació
especial a l’escola i a l’institut. Les tasques específiques d’aquest professional
són:

• Donar suport als alumnes amb NEE perquè puguin participar en les activi-
tats de l’aula i del centre.

• Dur a terme programes de treball dissenyats pel tutor, mestre o professor.

• Participar en l’elaboració i realització de tasques relacionades amb l’autono-
mia personal, d’adquisició d’hàbits d’higiene, d’habilitats socials, mobilitat
i desplaçament, estimulació sensorial, habilitats de vida diària, transició a
la vida adulta i preparació per al món laboral.

El personal integrador social, que ha de tenir la formació de tècnic superior en
integració social, treballa als instituts amb joves en situació de risc, prioritzant la
seva autonomia personal i les seves habilitats socials. En aquest cas es preveuen
també actuacions per evitar l’absentisme i per promoure la participació d’aquests
joves en activitats més enllà de les hores lectives. Les seves actuacions es duen a
terme a través de l’atenció directa als infants i joves, el treball amb famílies i la
coordinació amb la resta de professionals. Les seves tasques són:
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• Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social.

• Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’integració
social.

• Afavorir relacions positives de l’alumnat amb l’entorn.

• Col·laborar en la resolució de conflictes.

• Intervenir en casos d’absentisme escolar.

• Donar suport a les famílies en el procés d’integració dels joves.

• Acompanyar l’alumnat en activitats lectives i extraescolars.

• Participar en l’organització d’activitats de dinamització del temps lliure i de
sensibilització social.

El personal tècnic especialista en educació infantil, que ha de tenir la formació
de tècnic superior en educació infantil, col·labora amb els mestres tutors del primer
curs del segon cicle d’educació infantil, a l’aula de 3 a 4 anys, en el procés educatiu
dels nens i les nenes, en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció
de les necessitats bàsiques. Es preveu l’existència d’aquesta figura, entre d’altres,
a les escoles de màxima complexitat. Les funcions d’aquest professional són:

• Col·laborar en les activitats de cobriment de necessitats bàsiques dels
infants.

• Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament
i d’aprenentatge i, específicament, en les relatives al desenvolupament
d’hàbits d’autonomia dels alumnes.

• Realitzar activitats específiques amb els infants, pautades i guiades pel
mestre tutor.

• Participar en els processos d’observació i valoració dels infants.

El personal auxiliar d’educació especial, que ha de tenir la formació de tècnic en
atenció a persones en situació de dependència o graduat en educació secundària
obligatòria, desenvolupa les seves tasques com a monitor de suport i acompanya-
ment a l’alumnat amb NEE o vetllador escolar. Les funcions específiques que du
a terme són:

• Ajudar els alumnes en tots els aspectes relatius a l’autonomia personal
(higiene, alimentació, mobilitat...) o de regulació de la conducta a fi que
puguin participar en totes les activitats educatives.

• Realitzar els tractaments específics que requereixi l’alumne atès quan és al
centre educatiu.
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3.3 Serveis educatius

Els serveis educatius tenen com a objectiu donar suport als centres educatius per a
l’educació inclusiva. Els serveis educatius del Departament d’Ensenyament són:

• De zona

– Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
– Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i

cohesió social (ELIC)
– Centres de recursos pedagògics (CRP)

• Específics

– Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
– Centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV)
– Centres de recursos educatius per a alumnes amb trastorns del desen-

volupament i la conducta (CRETDIC)

• De suport curricular

– Centres de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la
recerca educativa (CESIRE)

– Camps d’aprenentatge (CdA) i entorns d’aprenentatge (EdA)

3.3.1 Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) dóna suport als
educadors, mestres, professors i als centres educatius en la resposta a la diversitat
de l’alumnat, en relació amb l’alumnat que presenta necessitats específiques de
suport educatiu (NESE), així com a les seves famílies.

Les seves funcions principals són:

• Identificar i avaluar les necessitats específiques de suport educatiu.

• Assessorar els docents i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu.

• Assessorar els docents, l’alumnat i les famílies en l’orientació personal,
educativa i professional.

• Donar suport als centres educatius en la inclusió i l’atenció a la diversitat.

• Promoure activitats d’intercanvi i formació entre centres i entre professorat.

• Col·laborar amb els serveis socials, sanitaris i de justícia per actuar de
manera coordinada.
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3.3.2 Equips d’assessorament i orientació en llengua,
interculturalitat i cohesió social

L’equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social
(ELIC) dóna suport als mestres i professors, en l’àmbit dels centres educatius i
dels plans educatius d’entorn, a l’atenció de la diversitat amb l’alumnat procedent
d’altres països o amb risc d’exclusió social. La seva finalitat és promoure la
cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió
social, i l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a
la diversitat de cultures.

Les funcions dels professionals de l’ELIC són:

• Assessorar els docents en la resposta educativa a l’alumnat procedent de
cultures minoritàries.

• Donar suport als docents en l’atenció a la diversitat cultural i social i a la
inclusió de tot l’alumnat.

• Col·laborar amb els agents socials i educatius de l’entorn municipal o
territorial per oferir una atenció integrada i comunitària.

• Promoure activitats d’intercanvi i formació entre el professorat.

3.3.3 Centres de recursos pedagògics

Els centres de recursos pedagògics (CRP) estan formats per docents de primària
i secundària i tenen com a objectiu assessorar i dinamitzar els professionals i, a
través d’ells, els centres educatius per dur a terme actuacions de transformació
educativa enfocades a la inclusió i l’equitat.

3.3.4 Centres de recursos educatius per a deficients auditius i
visuals

Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i els centres
de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) són centres de recursos
educatius que donen suport específic amb l’objectiu d’adequar els centres ordina-
ris a les necessitats especials de l’alumnat. Els CREDA atenen alumnat amb greus
dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació, i els CREDV alumnat amb greus
dificultats visuals, que en ambdós casos interfereixen en el seu desenvolupament
personal, social i curricular.
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Les actuacions es dirigeixen a tres àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat,
i zona educativa. Els CREDV compten amb la col·laboració de l’Organització
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

3.3.5 Centres de recursos educatius per a alumnes amb trastorns del
desenvolupament i la conducta

Els centres de recursos educatius per a alumnes amb trastorns del desenvolupa-
ment i la conducta (CRETDIC) són un servei d’assessorament i de suport tècnic
que persegueix apoderar els docents, centres i altres serveis educatius per afavorir
la inclusió, la participació, la socialització i l’aprenentatge dels alumnes amb
trastorns del desenvolupament i de la conducta.

Les seves funcions principals són:

• Col·laborar amb l’EAP en la identificació i l’avaluació de les necessitats
de l’alumnat amb trastorns de desenvolupament i de la conducta i en
l’orientació a les famílies.

• Assessorar i formar els centre, els mestres, el professorat i els serveis edu-
catius sobre els criteris organitzatius i metodològics que faciliten l’atenció
de les necessitats de l’alumnat amb trastorns de desenvolupament i de la
conducta.

3.3.6 Centres de recursos pedagògics específics de suport a la
innovació i la recerca educativa

Els centres de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca
educativa (CESIRE) tenen com a finalitat conèixer i fer difusió de la recerca
didàctica i d’educació que dóna resposta a les necessitats dels docents. Així, els
docents poden transferir i/o transformar el coneixement en la seva pràctica docent.
A la vegada, des del CESIRE es dissenyen activitats i recursos per facilitar la
innovació per part dels docents.

3.3.7 Camps d’aprenentatge i entorns d’aprenentatge

Els camps d’aprenentatge (CdA) i els entorns d’aprenentatge (EdA) ofereixen
activitats didàctiques innovadores en un indret o recurs concret. Poden tenir dos
formats: d’un dia de durada, com a experiència puntual adreçada de manera
prioritària als centres educatius propers al camp o entorn, o de durada superior
a un dia, com a experiència més profunda dirigida a promoure la consolidació
dels aprenentatges de l’alumnat.
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3.4 Equip interdisciplinari

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat és responsabilitat de tots i
cada un dels educadors, mestres i professors del centre educatiu. Aquesta atenció
implica la personalització i l’acompanyament en els processos d’ensenyament
i aprenentatge a través del disseny d’entorns d’aprenentatge afavoridors d’una
resposta singularitzada per a cada un dels alumnes, sempre des de la seva
implicació emocional, personal i social.

L’atenció a la diversitat engloba un gran nombre de professionals diversos. Ca-
dascun des de la seva perspectiva, i a través de la seva especialitat, permet que
l’atenció als infants i joves sigui integral. Aquests professionals poden formar
part del centre educatiu o ser professionals externs al centre que formen part de la
xarxa de suport a l’atenció a la diversitat, per poder aprofitar la riquesa de cada un
dels professionals i prendre decisions tenint en compte les diverses perspectives i
punts de vista.

El centre ha de facilitar la coordinació entre tots els professionals. Amb aquesta
intenció es preveu que els centres constitueixin la comissió d’atenció a la diversitat
per promoure el treball en equip i la corresponsabilitat de tots els professionals per
tal de possibilitar tirar endavant les actuacions que han d’afavorir el desenvolupa-
ment dels infants i joves, la seva inclusió a l’aula i al centre i l’èxit escolar.

3.5 Comissió d’atenció a la diversitat

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment i la valoració de les mesures i dels
suports que es duen a terme en el centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es
constitueix la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).

A la CAD hi participen:

• Director/a o un altre membre de l’equip directiu (que la presideix).

• Docents especialitzats en l’atenció a la diversitat.

• Psicopedagogs de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica
(EAP).

• Persona responsable en la coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió
social.

• Coordinadors o representants dels diferents equips docents o de cada un dels
cicles.

Les funcions de la comissió d’atenció a la diversitat són:
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• Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix en relació amb
l’atenció de la diversitat de l’alumnat.

• Planificar els suports complementaris en funció de les necessitats dels
alumnes.

• Organitzar i fer el seguiment dels recursos de què disposa el centre i les
mesures adoptades, fent els ajustaments oportuns.

• Posar en comú les dificultats que es posen de manifest a les aules en relació
amb la diversitat i amb els alumnes que es troben amb barreres per a
l’aprenentatge, la socialització i la participació.

• Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats específiques de
suport educatiu (NESE).

• Proposar els plans de suport individualitzat (PI) i planificar les actuacions i
trobades de treball per al seu desenvolupament i concreció.

• Col·laborar en la construcció d’un marc comú de referència de centre per
avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a
l’alumnat segons les seves diferents necessitats.

• Coordinar les mesures i els suports universals, addicionals i intensius del
centre.

3.5.1 Comissió social

La comissió social sorgeix de la comissió d’atenció a la diversitat com a espai
interdisciplinari per abordar de manera específica les problemàtiques socials dels
infants i joves, és a dir, les situacions socials i/o familiars desfavorides i/o de risc
social. En aquesta comissió és fa una anàlisi i reflexió de cada cas per consensuar
un diagnòstic, delimitar la intervenció i establir-ne el seguiment.

La comissió social parteix de la concepció d’un model de corresponsabilitat entre
els professionals que en formen part i que intervenen en cada cas. Es tracta
de compartir la responsabilitat per assegurar la protecció i el desenvolupament
integral de cada infant. Formen part de la comissió, a banda de les persones de
la CAD que es consideri rellevant, els professionals dels serveis socials bàsics
municipals i altres institucions municipals, comarcals i els seus professionals quan
sigui rellevant per als casos tractats.

3.6 Planificació de la intervenció educativa i l’atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat en el centre educatiu passa, d’entrada, per establir unes
mesures universals d’atenció educativa. Això situa el focus en les decisions
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curriculars corresponents al segon i tercer nivell de concreció. Aquestes decisions
s’han de veure reflectides en el projecte educatiu de centre i en les normes
d’organització i funcionament de centre, 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?: priorització d’uns objectius i continguts per desenvo-
lupar les capacitats o les competències.

– Quan ensenyar?: temporalització de què ensenyar per cicles, nivells,
trimestres, etc.

– Com ensenyar?: principis pedagògics i decisions metodològiques.

– Què, quan i com avaluar?: decisions sobre l’avaluació: contingut,
moments, instruments, qui avalua, etc.

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

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

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

3.6.1 Diversitat dins de l’aula

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
ordinària és entendre que els alumnes (tots diferents) a l’aula majoritàriament 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.

Un exemple d’aquest model diversificat d’aprenentatge que permet atendre alum-
nes diversos de manera simultània dins de la mateixa aula són les aules de les
escoles rurals. Les escoles rurals atenen alumnat de diverses edats en un mateix
espai i temps. La seva organització pedagògica, a través d’estratègies didàctiques i
metodològiques inclusives, facilita l’aprenentatge, la socialització i la participació
de tot l’alumnat en les diverses activitats proposades.

Algunes de les característiques de l’escola rural rellevants per a l’atenció a la
diversitat transferibles a la resta d’escoles són:

• Treball simultani de grups multinivells
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• Promoció de l’aprenentatge entre iguals, a través de processos de tutoria i
mentoria

• Treball en grup cooperatiu

• Foment del treball autònom

• Treball de l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball, que perme-
ten una major implicació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

Hi ha altres aspectes que tot i que tenen a veure amb la idiosincràsia i la identitat
de l’escola rural, també poden orientar accions a la resta d’escoles:

• Proximitat entre infants, mestres i famílies

• Contacte amb l’entorn natural i social de manera senzilla, natural i continu-
ada

• Nombre reduït de membres del grup (no menor de 10 alumnes) per garantir
la riquesa que aporten les relacions amb un nombre suficientment divers
d’iguals.

El funcionament de l’escola rural és un clar exemple de les mesures universals
d’atenció educativa:

• S’adrecen a tot l’alumnat.

• Les duen a terme tots els professionals del centre educatiu.

• Permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge.

• Proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-los l’accés a l’aprenentat-
ge, la socialització i la participació.

• Garanteixen l’aprenentatge significatiu, el desenvolupament personal i la
convivència, generant benestar i compromís per part de tota la comunitat
educativa.

Les mesures universals d’atenció a la diversitat suposen, dins l’aula, que el treball
en gran grup siguin minoritari quant a temps de dedicació i se circumscrigui a
diferents moments puntuals al llarg del dia: rebuda i acolliment i organització
de la jornada; aspectes que té sentit compartir durant el procés d’aprenentatge
(aclariments, trobades, etc.) i tancament de processos d’aprenentatge i de la
jornada. La majoria de la resta de temps d’aprenentatge és, consegüentment, per
al treball en petit grup, en parelles i individual, amb contingut semblant o diferent
entre uns alumnes i els altres.

En el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu s’assenyalen les següents accions i recursos
destinats a crear contextos educatius inclusius:

• Metodològics
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– Personalització dels aprenentatges

– Disseny universal

– Sentit de l’aprenentatge

• D’avaluació

– Avaluació formativa i formadora

• Transversals

– Formació personal i social

– Processos d’acció tutorial i orientació

3.7 Àmbit pedagògic: què ensenyar

Els centres educatius poden concretar el currículum a partir de prioritzar objectius
i continguts per tal de facilitar i garantir el desenvolupament de les capacitats o
competències. Tal com indica Coll (Vilalta, 2016), per prendre aquestes decisions
respecte al contingut de l’aprenentatge pot ser útil distingir entre els bàsics-
imprescindibles i els bàsics-desitjables.

Molts centres organitzen els continguts d’aprenentatge de manera diferent de com
s’estableixen en el primer nivell de concreció curricular. Aquestes innovacions
se situen en dues direccions oposades que poden ser complementàries: anar més
enllà de les àrees o matèries per agrupar-ne els continguts i promoure un treball
interdisciplinari des d’una perspectiva global (ambients, contextos, projectes,
problemes, reptes, etc.) o focalitzar la seva concreció en el treball de competències
o habilitats molt concretes relatives a aspectes instrumentals de l’aprenentatge
que es consideren fonamentals per a l’èxit escolar (resolució de problemes, taller
d’escriptura, temps de lectura, tallers d’expressió oral, etc.). En el primer cas
s’amplien els continguts establint-se franges horàries específiques per a aquest
tipus de treball, i en el segon cas s’acoten els continguts. Aquestes dues opcions
d’organització de continguts, a l’ESO, s’acostumen a realitzar a través de les
matèries optatives.

Exemple d’agrupació de continguts: Institut de Sils

A l’Institut de Sils divideixen el dia en quatre franges horàries: projectes, classes d’àmbit,
classes d’habilitats i tallers.

Font: Bona, C. (2016). Les escoles que canvien el món (pàg. 140).

Exemple d’agrupació de continguts: STEM

STEM (de l’anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciència, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques)) agrupa les quatre àrees de coneixement amb les quals
treballen científics i enginyers. En el món educatiu, l’STEM Education serveix per treballar
de manera integrada la ciència, la tecnologia i les matemàtiques amb un enfocament aplicat
de l’enginyeria, centrat en la resolució de problemes tecnològics.
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Exemple de continguts vinculats a habilitats o destreses: el pla lector

En moltes escoles i instituts es du a terme el pla per l’impuls de la lectura. Aquest programa,
que s’ha dissenyat des del Departament d’Ensenyament, promou un hàbit i una habilitat
considerats clau per a l’adquisició de competències i l’èxit escolar: la lectura. En alguns
centres s’ha estès també a l’escriptura.

Vegeu: bit.ly/2Uo4HnN

3.7.1 Pla d’acció tutorial: l’acció tutorial i l’orientació

L’acció tutorial és una de les mesures i suports universals per atendre la diversitat
de l’alumnat. Engloba el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desen-
volupament integral de l’infant o jove, promovent l’assoliment de les capacitats
i les competències personals, socials i acadèmiques, incidint en els aspectes
intel·lectuals, emocionals, ètics i morals necessaris perquè l’alumnat pugui assolir
la maduresa personal i la integració social que li permeti desenvolupar el seu
projecte personal, acadèmic i professional.

Dins del centre, l’acció tutorial es pot fer de manera individual i/o en grup. El
tutor del grup lidera l’acció tutorial, que és responsabilitat de tot l’equip docent i
els professionals que intervenen en el grup classe. Les accions que es duen a terme
han de comptar amb la implicació de l’alumnat, tant en el seu procés educatiu com
de creixement personal, i amb la col·laboració de la seva família, facilitant-li la
informació sobre el progrés personal, social i acadèmic de l’alumne i possibilitant-
li la seva participació i implicació.

L’acció tutorial incideix en el desenvolupament personal a través, entre d’altres,
d’accions encaminades a l’educació emocional, la formació en valors i l’aprenen-
tatge de la convivència.

Pel que fa al desenvolupament acadèmic, el seguiment de l’alumnat persegueix:

• Assolir progressivament les capacitats o competències bàsiques.

• Detectar les dificultats en el moment en què es produeixen.

• Coordinar tots els docents que intervenen amb el mateix alumne perquè
pugui progressar en l’aprenentatge, la socialització i la participació.

Respecte al desenvolupament social, l’acció tutorial contribueix a:

• Desenvolupar una dinàmica positiva dins del grup classe, promovent la
cohesió social.

• Implicar l’alumne en la dinàmica del centre, fent-lo participar.

A secundària, l’acció tutorial afegeix als àmbits tractats a primària l’orientació
professional. Es du a terme l’anomenada orientació educativa, que englo-
ba l’orientació acadèmica i professional entesa com el conjunt d’accions que
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contribueixen a la presa de decisions en relació amb l’itinerari formatiu de
l’alumnat. Aquestes actuacions han d’estar vinculades a les matèries curriculars
i han de tenir continuïtat al llarg de l’etapa. En finalitzar cada curs, l’alumne
i la seva família han de rebre un consell orientador que emet l’equip docent. En
finalitzar l’escolarització, el consell orientador per a l’alumnat i les famílies inclou
orientació específica sobre el seu itinerari formatiu i/o professionalitzador.

La tasca de l’acció tutorial ha de quedar registrada en els centres. Cal recollir les
següents dades, que cal actualitzar cada curs:

• Nivell d’assoliment dels aprenentatges

• Mesures de suport a l’aprenentatge rebudes (addicionals i/o intensives)

• Interessos i expectatives de l’alumnat

• Habilitats de relació i socialització

Les intervencions de l’acció tutorial i de l’orientació educativa són la concreció
del pla d’acció tutorial (PAT), que a través d’actuacions concretes ha de:

• Crear una cultura d’escola que permeti a l’alumnat participar en un entorn
previsible, coherent, segur i positiu.

• Vetllar pel procés i progrés educatiu de cada alumne, a través del seguiment
individual i de grup.

• Promoure la implicació de l’alumnat i de la família en el procés d’aprenen-
tatge.

• Garantir la coordinació entre educadors, mestres i professors i altres profes-
sionals que treballen amb un mateix alumne.

• Dur a terme processos d’informació i d’orientació de caràcter personal,
social i acadèmic dels alumnes.

• Vetllar per la convivència del grup d’alumnes, creant una dinàmica positiva
i promovent la seva participació en les activitats del centre.

• Informar pares o tutors legals sobre l’evolució educativa del seu fill/a i oferir-
los assessorament i atenció adequada.

• Facilitar a pares o tutors legals l’exercici del dret i deure de participar i
implicar-se en el procés educatiu del seu fill/a.

• Implicar l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre.

3.7.2 Relacions entre iguals: convivència i valors

Un dels aspectes fonamentals de l’acció tutorial és la formació en l’àmbit personal
i social que incideix en el creixement de cada alumne, del grup classe i del
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centre com a comunitat. Per poder conviure i treballar amb els altres cal fer un
treball personal per conèixer-se un mateix i saber regular les pròpies emocions i
conductes. També cal conèixer els companys i les companyes, tenir una actitud
de respecte cap a la diferència i predisposició per entendre l’altre, expressar-
se amb respecte envers l’altre, etc. A través de les tutories i assemblees i del
treball específic d’educació emocional, de valors, d’habilitats socials i relacionals,
l’alumnat adquireix una competència transversal que correspon a l’àmbit personal
i social, formació clau per garantir la inclusió educativa a l’aula.

L’àmbit personal i social suposa el treball sistemàtic i implícit d’emocions, valors,
respecte, empatia, etc., que ha de permetre a l’alumnat millorar com a persona i, en
conseqüència, en les seves relacions socials. Vinculat a aquest àmbit, el projecte
de convivència és un instrument on es reflecteixen les accions que el centre durà
a terme per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la
convivència i la gestió positiva dels conflictes a l’aula, centre i entorn, creant una
atmosfera de treball i convivència segura i saludable, especialment rellevant per a
alumnes i grups més vulnerables, des de tres nivells: valors i actituds, resolució
de conflictes i marc organitzatiu.

3.8 Aspectes pedagògics: quan ensenyar

Els centres educatius poden prendre decisions sobre quan ensenyar establint
continguts per cicles, nivells o cursos, i fins i tot trimestres, i establir-ne l’ordre, és
a dir, seqüenciar-los. La seqüència dels continguts i el nivell de profunditat amb
què es treballen permet donar coherència al procés educatiu que seguirà l’infant
o jove durant la seva formació. Aquest és un aspecte fonamental del segon nivell
de concreció del currículum.

3.9 Aspectes pedagògics: com ensenyar. Principis i metodologies
didàctiques

En relació amb com ensenyar, dins de les mesures universals per crear entorns
d’aprenentatge valuosos per a tot l’alumnat es posa de manifest la necessitat de
guiar aquestes decisions a través de dos principis clau: la personalització dels
aprenentatges i el disseny universal de l’aprenentatge per a tothom. Ambdós
principis comparteixen el fet de tenir en compte la part afectiva i motivacional
implicada en tot procés d’aprenentatge. Vinculades a aquestes dues concepcions,
que emmarquen una manera específica d’entendre el procés d’ensenyament i
d’aprenentatge, hi ha les diferents metodologies i les consegüents decisions
organitzatives i de gestió de recursos humans i materials que fan possible la
concreció d’aquests principis en actuacions.
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3.9.1 Personalització dels aprenentatges

La personalització de l’aprenentatge és una de les mesures i suports universals que
es proposa per atendre la diversitat de l’alumnat. Es planteja com una estratègia
per abordar “la manca d’interès d’un sector relativament ampli de l’alumnat,
especialment a l’educació secundària, per uns continguts d’aprenentatge que
perceben sovint com a poc o gens relacionats amb la seva vida quotidiana i als
quals tampoc poden atribuir una funcionalitat en el marc del seu projecte personal
i professional futur” (J. M. Vilalta, 2016). Les estadístiques nacionals mostren
cada vegada un nombre superior d’alumnat desvinculat dels estudis, ja que no els
troben ni significatius ni rellevants per a les seves vides.

Per a Coll (J. M. Vilalta, 2016), la personalització dels aprenentatges situa
l’aprenent en el centre del procés d’aprenentatge i en la presa de decisions sobre
què fa, per què, quan i com ho fa (amb qui, de quina manera, on, etc.), implicant
la diversificació d’oportunitats, experiències i recursos d’aprenentatge en funció
de les necessitats i els interessos de l’aprenent, per tal que l’alumnat pugui
donar un sentit personal a allò que aprèn. Aquesta perspectiva està vinculada als
canvis socials, econòmics i culturals que la societat de la informació ha comportat
sobre l’aprenentatge i que suposen un canvi en l’ecologia de l’aprenentatge,
amb contextos diversos d’aprenentatge més enllà de l’escola, cadascun amb
característiques diferenciades. Aquest fet no garanteix que tot l’alumnat pugui
gaudir d’aquesta diversificació de la mateixa manera, ja que les condicions de
vida de l’alumnat en són un fort condicionant.

Cal diferenciar la personalització de l’aprenentatge de:

• L’aprenentatge individualitzat: l’ajustament de l’acció d’ensenyament al
ritme que segueix l’aprenent.

• L’aprenentatge diferenciat: l’ajustament de l’acció d’ensenyament al ritme
i al procés que segueix l’aprenent.

• L’aprenentatge inclusiu: l’eliminació de les barreres per a l’aprenentatge, la
socialització i la participació.

En els tres casos es planteja obtenir informació rellevant de cada alumne i actuar-
hi en conseqüència; les decisions les segueix prenent el docent, no l’alumnat.
Aquests tres tipus d’aprenentatge afavoreixen l’autonomia, l’autoestima, la capa-
citat d’aprendre a aprendre i, per tant, a cercar, comprendre i fer-se seva la
informació.

Però la personalització de l’aprenentatge va més enllà del fet d’ajustar l’acció
educativa a les característiques i necessitats de l’alumnat, decisions que prenen
d’altres en funcions de les dades que tenen de cada aprenent: implica l’aprenent
mateix en la presa de decisions, de manera que doni sentit personal a allò que
aprèn. Per tant, se li dóna a l’aprenent la responsabilitat en la presa de decisió
i en el control sobre el que aprèn, quan ho aprèn, com ho aprèn i on ho aprèn.

El recull de propostes de J.
M. Vilalta (2006) inclou el
text de César Coll sobre la
personalització de
l’aprenentatge. Vegeu les
referències bibliogràfiques.
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Monitorar: vigilar o
supervisar l’evolució d’un

procés.

Aquesta proposta de la personalització de l’aprenentatge no s’ha d’assumir com
una qüestió de tot o res, sinó que posa l’accent en la participació en la presa de
decisions i en el control sobre determinats elements del procés d’aprenentatge, no
necessàriament de tots. Tampoc implica que hagi de ser un procés en solitari,
sinó que la confluència amb els altres és també un element fonamental. La
personalització de l’aprenentatge o l’aprenentatge personalitzat situa l’aprenent
en el centre i es basa en la concepció constructivista de l’aprenentatge. Implica
adaptar l’ensenyament als ritmes, els processos, les experiències i els interessos
de l’alumnat, amb la implicació d’aquest en el procés mateix d’adaptació. Suposa
connectar l’aprenentatge amb els interessos, les necessitats i les experiències
dels aprenents. En un context on s’utilitza l’aprenentatge personalitzat, el ritme
d’aprenentatge, els objectius, els continguts i la metodologia són diversos per als
diferents aprenents.

Els trets fonamentals de l’aprenentatge personalitzat segons Coll (J. M. Vilalta,
2016) són:

• Posa èmfasi a considerar, a banda de les fortaleses i necessitats dels alumnes,
els seus interessos i objectius personals.

• L’alumnat assumeix la direcció i la conducció del seu procés d’aprenentatge
amb l’orientació i el monitoratge dels docents, del personal d’atenció
educativa o d’altres alumnes més capaços, que els ajuden a identificar les
seves fortaleses, necessitats, interessos i objectius personals.

• Els itineraris personalitzats d’aprenentatge dels alumnes es configuren en
funció dels seus objectius, motivacions i progressos.

• L’avaluació formativa, basada en l’actuació de l’alumne en les activitats i en
les situacions que requereixen el desplegament de les seves competències,
permet identificar els progressos de l’alumnat.

• S’utilitzen metodologies didàctiques d’indagació que plantegen situacions
autèntiques, vivencials i complexes, que requereixen, per part de l’alumnat,
planificació, control, visions multidisciplinàries i treball col·laboratiu.

• Es potencia l’accés a recursos i material d’aprenentatge aliens a l’àmbit
escolar; l’aprenentatge s’estén fora de l’aula.

• Es fomenta la connexió entre les actuacions i l’aprenentatge que es fa en
l’àmbit escolar i els que es fan fora d’aquest.

3.9.2 Disseny universal per a l’aprenentatge

El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) és una de les mesures i suports
universals per atendre la diversitat de l’alumnat. És un marc de referència per a
la creació de contextos d’aprenentatge que permeten l’accés a tot l’alumnat, ja
que es preveuen diverses maneres de proporcionar la informació, formes diferents
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d’actuar-hi i de representar el que s’ha après i, finalment, diverses maneres
de comprometre-s’hi. El disseny universal, per tant, implica dissenyar tasques,
activitats i continguts flexibles i personalitzats, diversificant els processos per a
l’aprenentatge on cada alumne ha de triar el seu camí.

El disseny universal per a l’aprenentatge es guia per tres principis, fruit de la
investigació neurolingüística, que posen de manifest la variabilitat cerebral entre
persones i, en conseqüència, la variabilitat en la seva forma d’aprendre, amb tres
xarxes neuronals implicades:

• Xarxes de reconeixement: representació. Què aprenem?: és el procés de
percebre la informació i assignar-li significats (comprensió).

• Xarxes estratègiques: acció i expressió. Com aprenem?: és el procés de
planificar i executar tasques, tant a nivell motriu com mental i monitorar-
les.

• Xarxes afectives: implicació. Per què aprenem?: és el procés d’assignar
valor emocional a les tasques, suposa despertar l’interès, mantenir l’esforç
i la persistència, i activar processos d’autoregulació.

“El focus de la discapacitat es desplaça de l’alumnat als materials i als mitjans. El currículum
serà discapacitant en la mesura en què no permeti que tot l’alumnat hi pugui accedir.”

C. Alba, J. M. Sánchez, A. Zubillaga. Diseño universal para el aprendizaje (DUA). Pautas

para la introducción en el currículum (pàg. 11).

3.9.3 Sentit de l’aprenentatge

Tant en la perspectiva de la personalització de l’aprenentatge com en la del
disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) es posa de manifest la importància
dels aspectes afectius i motivacionals en el procés d’aprenentatge. El sentit de
l’aprenentatge (Coll, 2004) engloba aspectes afectius, motivacional i relacionals
i es refereix a les intencions, els propòsits i les expectatives amb què l’aprenent
s’acosta al procés d’aprenentatge, assenyalant com a premissa fonamental que per
construir significats cal atribuir-los sentit.

Si s’analitzen els elements que permeten donar sentit a l’aprenentatge apareixen,
entre d’altres, aspectes relatius a la programació i els referits a la percepció de
l’alumne de la situació d’ensenyament aprenentatge (Coll, 2004):

• L’aprenentatge té sentit depenent de quatre factors relacionats amb la
programació:

1. Interès pel contingut: cal activar la curiositat i l’interès de l’alumne
pels continguts, l’alumnat ha de conèixer el propòsit del que ha
d’aprendre i cal que senti que aquest propòsit cobreix alguna necessitat
que li és rellevant.
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2. Tipus d’activitats: tasques obertes i en grup que impliquin la possi-
bilitat de prendre decisions sobre què fer i com fer-ho i disposar de
temps per desenvolupar la tasca i poder comptar amb l’ajut i el suport
d’altres.

3. Paper del docent: orientar l’alumne abans, durant i després del procés,
atribuint l’èxit o fracàs a causes internes, controlables i modificables.

4. Avaluació: en consonància amb les tasques d’ensenyament i d’apre-
nentatge, ha de ser oberta, sense un únic procediment o una única
resposta correcta, orientada a l’aprenentatge, valorant el procés i el
progrés, no només el resultat.

• L’aprenentatge té sentit en funció de la representació que l’alumnat té de
tres dels elements de la situació didàctica:

1. Proposta d’aprenentatge: ha de ser percebuda com a motivadora i
implicar un nivell assumible de desafiament o repte.

2. Concepció de l’alumne de si mateix: l’alumnat s’ha de percebre com
a competent i considerar les seves aportacions com a interessants i
rellevants.

3. Percepció dels altres: docents i companys haurien de ser percebuts
com a ajudants i no com a competidors o indiferents, en un clima
d’acceptació i de suport.

“Crec que, per lluitar contra aquest fracàs (l’escolar), hem de ser conscients que tots els
infants i els adolescents tenen alguna cosa que tenim tots els éssers humans: la necessitat
de sentir-se estimats, l’anhel de sentir-se escoltats i el desig de sentir-se útils.”

C. Bona (2016). Les escoles que canvien el món (pàg. 13).

Jurado (1997) apunta alguns dels principis que poden ser útils per motivar infants
i joves aprenents:

• Situacions didàctiques que augmenten la motivació:

– Aprenentatge cooperatiu versus el competitiu

– Tasques noves versus tasques repetitives

– Aprenentatge significatiu

– Tasques percebudes amb un nivell mitjà de dificultat

– Treball autònom. Augment de l’autoestima

– Avaluació dels progressos

• Èxit o fracàs en l’aprenentatge

– L’èxit en l’aprenentatge augmenta la motivació.

– El reconeixement de l’èxit és més motivador que el reconeixement del
fracàs.

– El coneixement de les causes d’èxit o del fracàs augmenten la motiva-
ció.
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3.9.4 Metodologies didàctiques

Pel que fa a les metodologies didàctiques, n’hi ha moltes i diverses, i permeten
la participació de tot l’alumnat a l’aula ordinària, tenint en compte les línies que
marquen la personalització dels aprenentatges, el disseny universal de l’aprenen-
tatge, l’aprenentatge significatiu i amb sentit i el procés d’avaluació formativa
i formadora. En totes, l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge, i la
diversitat de l’alumnat (amb diferents nivells de competències, intel·ligències,
manera d’aprendre, interessos i motivacions, coneixements previs, etc.) és viscuda
com una riquesa i com una oportunitat.

Les metodologies didàctiques, que permeten fer efectiu l’aprenentatge personalit-
zat i el DUA, són aquelles que canvien la concepció tradicional del rol del docent
i de l’alumnat en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge. El rol del docent
passa de ser el centre i el protagonista a acompanyar planificant, donant suport,
ajudant i repensant, mentre que l’alumne abandona el rol passiu i passa a prendre
decisions participant en els diferents moments i processos, etc. El docent sobretot
ha de ser un planificador i fer una feina prèvia a la docència, ideant què es farà a
classe, elaborant i/o recopilant el material que necessitaran els alumnes, prenent
decisions sobre l’agrupament, etc. Un cop a classe, dinamitza i interactua, donant
suport (preguntant, suggerint, dubtant, etc.) als grups de treball, fent un seguiment
i potenciant el procés d’aprenentatge de cada alumne i grup a través de l’avaluació
formativa. Finalment, avalua el procés seguit i el treball de l’alumnat per millorar
el que es consideri oportú de la dinàmica de treball. El paper de l’aprenent és actiu
al llarg de tot el procés; tots aprenen i tots ensenyen, prenen decisions, planifiquen
i interactuen els uns amb els altres, elaborant aprenentatges valuosos que, a banda
dels acadèmics i disciplinaris, permeten construir les bases per a la regulació d’un
mateix, l’acceptació de l’altre i la convivència.

3.10 Aspectes pedagògics: què, quan i com avaluar

Una de les mesures i suports universals per atendre la diversitat de l’alumnat és
l’avaluació formativa i formadora.

L’avaluació formativa és aquella que es realitza al llarg de tot el procés d’apre-
nentatge i permet valorar el procés i progrés de l’alumnat i prendre les decisions
per canviar el que es consideri oportú del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.
És el que també es coneix com a avaluació continuada i té funció formadora, ja
que permet detectar i analitzar com està funcionament el procés d’aprenentatge
i d’ensenyament, per, de manera immediata i correctora, prendre decisions per
millorar ambdós processos.

En els processos d’avaluació, a banda dels mestres i professors, s’ha posat de
manifest el valor de l’avaluació dels mateixos aprenents, ja sigui valorant-se a
ells mateixos a través de l’autoavaluació, que els permet reflexionar i prendre



Suport a la intervenció educativa 94 La intervenció en l'àmbit educatiu

Rubistar és una web amb
rúbriques que facilita i guia
la creació de noves. Vegeu:

bit.ly/2RWFYtW

decisions en diferents moments del procés d’aprenentatge, com a través de la
coavaluació, és a dir, la valoració entre els iguals. Els processos de coavaluació
són molt enriquidors perquè permeten posar la mirada de l’aprenent sobre els
altres aprenents i, per tant, permeten analitzar-se a si mateix des de la informació
que s’obté analitzant i valorant el procés d’aprenentatge dels companys i les
companyes.

Per poder dur a terme el procés d’avaluació, autoavaluació i coavaluació hi ha
diversos instruments. Alguns dels més utilitzats actualment són el portafolis i la
rúbrica. El portafolis avalua el progrés de l’alumnat, ja que recull en diferents
moments del procés d’aprenentatge algunes de les seves produccions, visualitzant
la seqüència del seu aprenentatge. El portafolis ha de ser corregit, facilitant
indicacions a l’alumne per millorar les futures produccions. Les rúbriques
permeten avaluar el nivell de competència en diferents àmbits, ja que per a cada
aspecte avaluat es descriuen diferents nivells d’actuació graduats del més al menys
complet. Quan es descriu el nivell d’execució es converteix en un instrument molt
potent d’autoregulació, ja que si es coneix quan s’inicia el procés d’aprenentatge
permet a l’aprenent orientar i focalitzar la seva actuació regulant el seu propi
aprenentatge.

3.11 Aspectes organitzatius: agrupaments i temps

Les diverses decisions en l’àmbit pedagògic impliquen decisions organitzatives
que donin sentit i coherència. Les decisions organitzatives se centren en dos grans
àmbits: l’agrupament dels infants i joves i la distribució i l’ús del temps.

3.11.1 Agrupacions

L’organització de l’alumnat en grups s’ha d’establir d’acord amb els criteris
definits en les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i d’acord
amb els principis de l’educació inclusiva i de manera equilibrada (Pla per a la
igualtat de gènere en el sistema educatiu). D’entrada, en relació amb l’agrupament,
hi ha dues grans decisions: qui formarà part del grup classe i quin serà el nombre
d’alumnes per grup. A més, un cop constituït el grup classe, hi ha també decisions
relatives als subagrupaments dins de l’aula i altres formes d’agrupament puntuals
amb membres d’altres grups.

Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu

El 20 de gener de 2015, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla per
a la igualtat de gènere en el sistema educatiu que té una doble finalitat: incorporar la
perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les dones en les polítiques
educatives i promoure la coeducació.

Font: Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu (bit.ly/2TfHqEu).
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Característiques dels membres del grup

El Departament d’Ensenyament preveu la configuració dels grups classe tenint
en compte el criteri de l’edat, marcat per l’any de naixement de l’alumnat. Hi
ha algunes experiències de grups classe en què la diversitat d’edats és un dels
criteris per a l’agrupament, com són les experiències de barrejar edats a les aules
de les escoles bressol i, per la seva casuística, a les escoles rurals. Aquesta
agrupació barrejant edats properes, infants que pertanyen a un mateix cicle o
de nivells o cursos propers també es una fórmula que utilitzen algunes escoles,
majoritàriament per situacions d’aprenentatge puntuals.

L’agrupament, en cas que sigui per edat, pot dur-se a terme tenint en compte
altres característiques dels membres del grup. Hi ha dos plantejaments clarament
contraposats que, en cas que s’utilitzin de manera simultània, és a dir, que els
infants puguin participar en ambdós tipus d’agrupaments en diferents moments
de la jornada escolar, poden esdevenir complementaris:

• Agrupament heterogeni

• Agrupament homogeni

Per constituir grups heterogenis o homogenis s’estableix si els membres del grup
tendiran a ser el màxim de diversos en les característiques que defineixen els seus
components o al revés, el màxim de semblants. Normalment, les característiques
de l’alumnat que s’observen, per configurar un o altre tipus de grup, són el seu
nivell de capacitats o competències. Apareixen, per tant, dues opcions oposades:
heterogenis o homogenis per capacitats i/o competències. Aquesta manera d’agru-
par l’alumnat indica la filosofia del centre, la seva manera d’entendre i atendre la
diversitat i d’entendre i plantejar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

La força de l’agrupament heterogeni per atendre la diversitat recau en el valor
dels iguals, com a protagonistes i motors de l’ensenyament i l’aprenentatge. Impli-
ca posar a treballar alumnat diferent perquè el procés s’enriqueixi i aprenguin els
uns dels altres, entenent que a l’aula no faran tots el mateix de manera simultània
però sí col·laboraran. L’agrupament homogeni, que normalment implica el que
s’anomena els grups flexibles, suposa agrupar infants que tenen unes competències
semblants en algun àmbit per permetre una actuació ajustada al seu nivell de
desenvolupament i permetre el seu progrés. Normalment, aquesta agrupació es du
a terme quan hi ha grans diferències entre els nivells de coneixement o habilitat
dins d’un grup classe i posa l’èmfasi en la intervenció que haurà de fer el docent,
entès com el principal impulsor de l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest darrer
cas, es perd la riquesa, la diversitat i l’ajut dels iguals. Les àrees en les quals
normalment es fan agrupaments homogenis per competències són la lingüística i
la matemàtica, considerades àrees instrumentals, ja que es pretén dotar als infants
d’aquelles eines necessàries per progressar en la resta d’aprenentatges.
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Nombre de membres del grup

A l’hora de configurar els grups classe hi ha dues opcions pel que fa al nombre de
membres del grup: les agrupacions es poden dur a terme tal com assenyalen les rà-
tios (nombre de docents per alumnes) establertes pel Departament d’Ensenyament
o per sota d’aquestes, en funció dels docents assignats al centre. Aquesta darrera
opció és possible perquè el Departament d’Ensenyament assigna als centres hores
de professorat perquè preveu hores d’atenció a la diversitat dels alumnes, que
varien d’un centre a un altre en funció de la proporció de grups d’ESO i del grau
de complexitat.

Malgrat aquest fet, la mateixa Administració assenyala que aquestes hores són per
poder atendre les necessitats específiques que presenten alguns alumnes i no per
abaixar la ràtio sense cap més criteri. Si es configuren grups més petits que els
establerts hi ha d’haver una justificació pedagògica.

Agrupament dins de l’aula

L’agrupament dins de l’aula, un cop configurat el grup classe, permet distingir
entre el gran grup, el petit grup, el treball amb parelles i el treball individual. Es
recomana utilitzar el gran grup per compartir i prendre decisions sobre com es
treballarà, és a dir, per dedicar-ho sobretot a aspectes de cohesió de grup i d’orga-
nització. El petit grup hauria de ser la forma de treballar pròpiament dita, és a dir,
el tipus d’agrupament on es desenvolupa el major nombre d’aprenentatges, amb
metodologies com el treball cooperatiu, els projectes, les capses d’aprenentatge,
etc.

El treball amb parelles té dos enfocaments diversos: per dinamitzar de manera
puntual l’aprenentatge, o, en el cas de la tutoria entre iguals, per a un treball més
sistemàtic i pautat. El treball individual s’utilitza en diferents moments i per a
diverses finalitats: identificar els coneixements previs, dur a terme una tasca o
habilitat que cal exercitar, iniciar l’elaboració d’una tasca, fer el tancament... Per
tant, promou el treball autònom i autodirigit.

A les comunitats d’aprenentatge, on els centres tenen un projecte educatiu que
es caracteritza pel valor de la comunitat per l’aprenentatge i progrés dels infants,
s’organitzen els grups interactius. Aquests grups permeten l’aprenentatge dialò-
gic a l’aula amb la presència de diversos adults (mestres o professors, voluntaris,
familiars, mestres jubilats, estudiants en pràctiques, etc.). L’aula s’organitza en
quatre espais i cada un té una proposta concreta i el lideratge d’un adult, mentre
que els infants al llarg de la sessió passen pels quatre espais d’aprenentatge.

Altres formes puntuals d’agrupament

Al marge de l’agrupament del grup classe, hi ha experiències que permeten altres
formes d’agrupament puntuals al llarg de la jornada escolar: el desdoblament,
que parteix el grup classe en dos, o les agrupacions amb infants del mateix cicle
o nivell proper o amb importants diferències d’edat.
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El Departament d’Ensenyament preveu el desdoblament, és a dir, reduir el grup
a la meitat en algunes hores d’algunes matèries. El fet de treballar amb mig
grup permet plantejar altres tipus o dinàmiques de treball o abordar alguns dels
continguts on cal una intervenció més sistemàtica del docent amb cada un dels
alumnes. En aquest cas, l’agrupament es refereix al nombre d’alumnes, i és
necessari tornar a prendre la decisió de si el mig grup serà heterogeni o homogeni
en les característiques dels seus membres.

Exemple de desdoblament

Els recursos de plantilla ja preveuen a l’ESO desdoblaments de grups (mig grup classe) en
una sessió setmanal de tecnologia i ciències de la naturalesa (de 1r a 3r d’ESO) i a llengua
estrangera (en tota l’etapa). El mateix passa amb els recursos assignats a assignatures
optatives (de 1r a 3r d’ESO) i optatives específiques i projecte de recerca (4t d’ESO) amb
una mitjana de ràtio per grup no superior a 20 alumnes.

Organització del temps escolar. Documents per a l’organització i gestió dels centres (pàg.
13).

En molts centres es plantegen, de manera puntual, agrupaments de la mida
d’un grup classe amb infants del mateix cicle o de nivells propers, com són
els tallers, algunes matèries compartides, etc. Algunes de les experiències més
conegudes i reeixides en l’agrupament heterogeni de l’alumnat per parelles són
totes les experiències de tutoria entre iguals. Exemples: padrins de lectura, on les
diferències d’edat són importants, i tutors a l’institut.

Exemple: padrins de lectura

Un exemple de treball amb agrupació heterogènia són els padrins i els fillols de lectura.
Aquesta experiència, normalment entre alumnat d’educació infantil i primària, permet que
l’alumnat més gran, amb un cert domini de la lectura, pugui acompanyar el procés lector
dels infants que tot just comencen a treballar aquesta destresa.

Exemple de tutors a l’institut

Un exemple de treball amb agrupació heterogènia són els joves de 2n a 4t d’ESO que fan
de tutors i tutores als alumnes que inicien el 1r d’ESO, acollint-los i acompanyant-los al llarg
de tot el primer curs.

3.11.2 Temps

La gestió del temps escolar per part del centre educatiu s’ha de fonamentar en
criteris pedagògics, vetllant per la coherència educativa i orientar-lo a la millora
dels resultats educatius.

A l’educació infantil, on el treball es desenvolupa des de les tres àrees d’expe-
riència de manera globalitzada, no s’estableix un temps mínim setmanal per al
desenvolupament dels continguts de cada àrea, ja que s’entén que en la progra-
mació es dissenyen activitats que treballaran tots els continguts del currículum de
manera integrada. En canvi, a primària i secundària s’estableix un horari lectiu
mínim i global de l’etapa. A primària, en els centres públics determinats per les
seves característiques, s’amplia l’horari lectiu una hora diària per a tot l’alumnat
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a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de competències
bàsiques, mesura prevista en tots els centres de màxima complexitat. El temps
d’esbarjo és una activitat educativa i està inclosa i integrada en l’horari de tots els
alumnes.

Hi ha centres que, en relació amb l’horari de l’alumnat, duen a terme experiències
diverses: acumular classes de 2 hores a 1r d’ESO perquè els joves, al llarg del dia,
treballin com a molt quatre matèries diferents o treballar el programa d’impuls de
la lectura amb mitja hora diària a la lectura, variant la franja horària de manera
setmanal.

3.12 Aspectes de gestió: recursos humans i materials

Les decisions pedagògiques requereixen necessàriament decisions relatives a la
dotació de recursos humans i materials. Pel que fa als recursos humans, la seva
gestió (on són, amb qui interactuen, què fan, etc.) és un dels elements clau per a
l’atenció a la diversitat al centre educatiu. Actualment tota l’atenció a la diversitat
es preveu a l’aula ordinària, amb excepcions d’actuacions puntuals amb petit grup
fora de l’aula. Això fa que totes les hores extres de mestres i professors i les
hores d’especialistes en inclusió educativa permetin la fórmula de dos mestres o
professors a l’aula o d’un mestre i un professor amb un professional d’atenció
educativa a l’aula.

3.12.1 Recursos humans

Els mestres i professors especialistes en el suport a la inclusió a infantil, primària
i secundària han de donar suport a l’equip docent dins de l’aula per promoure
l’aprenentatge, la socialització i la participació dels alumnes amb NESE, el suport
individual o altres formes d’agrupament dins o fora de l’aula. És una excepció que
s’activa només quan es requereix. Això vol dir que la situació que es planteja és
la de dos professionals actius a l’aula o la codocència. Aquesta col·laboració es
realitza prèvia a la sessió de classe, durant el seu desenvolupament i a posteriori.
Es tracta d’un treball continuat i acordat a través del procés de coordinació dels
professionals.

El fet de comptar amb els professionals d’atenció educativa a l’aula, malgrat que
aquests hagin de focalitzar la seva atenció a l’alumnat amb NESE, permet que
puguin intervenir amb la resta de l’alumnat. Això multiplica el potencial de la
influència d’aquests professionals i el valor educatiu dels contextos d’aprenentatge
que s’ofereixen a tots els infants i joves. Pel contrari, quan els professionals queden
aïllats en espais diferents a l’aula, amb un grup reduït d’infants i joves, es perd
la riquesa del grup classe i d’aquests professionals, i es produeixen situacions
de segregació i aïllament d’aquests infants i joves i dels professionals d’inclusió
educativa.
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3.12.2 Recursos materials

Pel que fa als aspectes materials per a l’atenció a la diversitat, són especialment
rellevants els espais d’aprenentatge i la previsió i l’ús de materials diversos.

Espais d’aprenentatge

És fonamental tenir present que l’espai d’aprenentatge va molt més enllà de l’aula
i, per tant, cal promoure altres espais d’aprenentatge, com els espais comuns
dins el centre educatiu, els espais exteriors dins i fora del centre i tot l’entorn
immediat i més llunyà. L’aula, com a espai d’aprenentatge, ha de comptar amb
unes característiques específiques pel que fa al material, la distribució, la llum, la
sensació d’acolliment, etc. Els entorns d’aprenentatge han de permetre el treball
en petits grups, parelles i també activitats individuals de treball i d’estudi. Han de
ser espais polivalents, fàcilment canviables i transformables.

Espais d’aprenentatge

Els referents pedagògics coincideixen que l’espai d’aprenentatge ha de ser polivalent,
accessible, polisensorial, vivencial, saludable, comunitari i estètic.

Vegeu les característiques dels espais a: bit.ly/2G8HlP6

Exemple: la biblioteca escolar

La biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en el centre per a
l’ensenyament i l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. És un espai per promoure
l’hàbit lector i d’accés a la informació i font de recursos informatius en diferents suports, a
l’abast dels alumnes, els docents i la comunitat educativa.

La biblioteca adquireix una doble vessant: espai d’estudi i treball individual i espai compartit
i de treball cooperatiu, i d’accés a la informació a través de diferents suports.

Exemple: aula de mitjans de comunicació

“L’aula de mitjans de comunicació (de l’Escola Amara Berri) no és una aula corrent. (...)
Són quatre espais: la premsa, la ràdio, la televisió (que té dues zones: una de gravació i
una altra d’edició) i l’elaboració de la pàgina web de l’escola.”

C. Bona (2016). Les escoles que canvien el món (pàg. 44)

Pel que fa als espais exteriors dins del mateix centre, els espais comuns a tots els
centres educatius són el pati (d’una gran diversitat) i l’hort escolar (cada vegada
més present en més centres).

Materials didàctics

S’han de prendre decisions sobre els materials didàctics que s’utilitzaran en el
procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Actualment, els criteris per a la selecció
dels materials didàctics indiquen que han de tenir unes característiques de disseny
i una varietat de possibilitats d’ús que permetin ajustar-se a la diversitat d’alumnes
i han de respondre als principi d’accessibilitat amb la finalitat d’eliminar les
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barreres per a l’accés a l’aprenentatge i la comunicació. A la vegada, s’ha de
fomentar l’ús de les diferents tecnologies per a l’aprenentatge, la comunicació i
el coneixement, amb la finalitat d’enriquir les situacions d’aprenentatge, afavorir
l’autonomia i la cooperació entre iguals, proporcionar múltiples formes d’accés al
contingut i a la producció i expressió del coneixement.

La majoria de metodologies didàctiques actuals compten amb els dispositius
electrònics mòbils amb connexió a la xarxa sense fils per a l’aprenentatge. També
s’utilitzen diverses plataformes d’aprenentatge, llibres electrònics i recursos en
obert pensats en major o menor mesura per a l’aprenentatge en l’àmbit de
l’educació formal.



Organització del suport a la
intervenció educativa
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Introducció

Són necessàries eines i estratègies psicopedagògiques per atendre la diversitat
de tot l’alumnat. Es concreten les mesures i els suports universals a través de
metodologies didàctiques i d’avaluació i, a la vegada, es donen orientacions sobre
com aconseguir que les mesures addicionals i intensives siguin al més inclusives
possible, nodrint-se de la riquesa i de les aportacions dels diferents professionals
d’intervenció educativa i de la relació entre els alumnes, és a dir, del potencial
dels iguals per a l’aprenentatge. A més, permet aproximar-se i conèixer les
característiques i les necessitats de l’alumnat amb necessitats específiques de
suport educatiu (NESE) i tenir en compte orientacions per atendre els infants i
joves amb necessitats educatives especials (NEE).

Finalment, s’analitza el potencial de les activitats complementàries, amb projectes
i sortides programats des de l’escola, les activitats extraescolars i les actuacions
d’altres agents, equipaments i serveis des del context més immediat i la comunitat.

El primer apartat es titula “Aspectes organitzatius de la intervenció educativa”
i analitza diverses metodologies didàctiques i d’avaluació que permeten l’atenció
de l’alumnat divers en la mateixa aula, involucrant-lo en activitats en petits grups
heterogenis per promoure l’aprenentatge de cada un a través de l’ajut entre iguals,
en l’aprenentatge i en l’avaluació. Posteriorment, s’analitzen els infants amb
NESE per poder conèixer les seves característiques i necessitats, el procés de
detecció i diagnòstic, i com organitzar i dur a terme actuacions en consonància
amb les seves característiques i necessitats, és a dir, les mesures addicionals i
intensives que posin l’accent en la compensació de les mancances, en ajustaments
temporals o en l’adaptació d’objectius i/o continguts d’aprenentatge. Finalment,
s’assenyala en quin cas cal elaborar el Pla de suport Individualitzat (PI) entès com
una planificació personalitzada que, en funció de les característiques i necessitats
de l’infant o jove, introdueix canvis substancials en el currículum.

L’apartat 2 es titula “Organització de les activitats”, i s’hi repassen les mesures i
els suports previstos per als diferents alumnes amb NESE i s’hi ofereixen algunes
dades de la seva posada en marxa i propostes per fer que aquestes mesures i
suports esdevinguin inclusius, fent referència a les decisions relatives als espais,
al personal, a les metodologies i als suports contextuals i comunitaris. En el cas
que la mesura suposi accions fora de l’aula ordinària, també es preveu el procés
de reincorporació i acollida de l’infant o jove quan retorna a l’aula ordinària. Pel
que fa als alumnes amb NEE, es recullen també orientacions específiques per a
la seva atenció. Es posen de manifest les activitats complementàries que ofereix
el centre i les sortides i colònies i, finalment, les activitats extraescolars i la resta
d’actuacions d’equipaments i de serveis de la comunitat que queden recollits en
el Pla educatiu d’entorn del municipi.

Aquesta unitat aborda la concreció de les mesures universals i el valor de les
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activitats complementàries per a tot l’alumnat del centre. S’hi fa una aproximació
a les característiques i necessitats dels infants i joves amb NESE per poder oferir
unes mesures i suports addicionals i intensius adients a les seves necessitats i en
consonància amb el principi de la inclusió educativa, a banda de posar de manifest
el valor, més enllà de les hores lectives i de les activitats dins del centre, amb les
activitats complementàries i extraescolars i la resta d’equipaments, professionals
i serveis del municipi.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Organitza el suport a la intervenció educativa aplicant les directrius de l’equip
interdisciplinari i els principis d’inclusió i individualització.

• Descriu l’estructura i els elements d’una adaptació curricular.

• Relaciona les necessitats educatives específiques de suport educatiu amb les
adaptacions curriculars requerides.

• Identifica les activitats que cal portar a terme amb l’alumnat analitzant les
adaptacions curriculars individualitzades.

• Aplica tècniques per a la programació d’activitats de suport a la intervenció
educativa atenent als principis d’inclusió i individualització.

• Aplica tècniques d’ensenyament-aprenentatge d’habilitats i/o hàbits.

• Participa en l’elaboració d’adaptacions curriculars.

• Proposa activitats d’ensenyament-aprenentatge d’habilitats i/o hàbits.

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

• Identifica les mesures d’accés al currículum establertes en una adaptació
curricular.

• Valora el paper de les activitats complementàries en la integració escolar.

• Descriu les funcions del tècnic per promoure la participació dels destinataris
i destinatàries en les activitats complementàries.

• Descriu vies de comunicació i relació amb la resta de professionals implicats
en la intervenció amb alumnes.
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1. Aspectes organitzatius de la intervenció educativa

La intervenció educativa s’ha de planificar, realitzar i avaluar des de la concepció
de la diversitat com un fenomen universal i normal. Ha de complir amb el principi
de la inclusió educativa de cada un dels infants i joves a través de la flexibilitat del
sistema. És a dir, s’ha d’atendre tot l’alumnat, que és sempre diferent en les seves
característiques i necessitats, a l’aula i al centre ordinari, aplicant mesures i suports
universals que permetin diversificar i personalitzar els contextos i les experiències
educatives per trencar amb les barreres a l’aprenentatge, la socialització i la
participació dels infants i joves.

En cada un dels decrets on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de les
diferents etapes del sistema educatiu hi ha un article referit a l’atenció a la
diversitat.

“L’atenció a la diversitat consisteix en l’aplicació de mesures curriculars, metodològiques,
organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar l’acció educativa per a
tots els alumnes.”

Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, article

18.1.

“Amb caràcter general, les accions previstes als centres per atendre la diversitat han de
tenir en compte els aspectes següents:

a) La planificació de les activitats generals de l’aula i del centre amb criteris d’accessibilitat
universal, a fi de facilitar la participació de tots els alumnes en les activitats ordinàries i
afavorir l’adquisició d’aprenentatges.

b) La detecció i prevenció de les dificultats d’aprenentatge, tan aviat com es detectin.

c) La planificació de les mesures i recursos per donar suport als alumnes que manifesten
necessitats específiques d’atenció educativa de suport educatiu.

d) El seguiment del progrés i l’ajustament de les mesures i els recursos per a cadascun
dels alumnes.”

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments d’educació primària, article

11.3.

Les mesures universals impliquen prendre decisions a nivell pedagògic, organit-
zatiu i de gestió de recursos humans i materials per fer possible l’aprenentatge, la
socialització i la participació de tot l’alumnat a l’aula i al centre educatiu ordinari.
Pel que fa a l’organització de les mesures universals, se situen sobretot en les
decisions relatives a com ensenyar i com avaluar, i en les consegüents decisions
relatives a espais, temps, personal i recursos materials.

“Les mesures de caràcter general garanteixen l’atenció i el suport a tot l’alumnat i inclouen
el conjunt d’accions de reforç i ampliació que cada docent preveu a fi i efecte d’ajustar
la programació general del grup a les necessitats de tots els alumnes. Això comporta la
diversificació dels procediments i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, tant des de la

Vegeu als “Annexos” el
Decret 187/2015,
d’ordenació dels
ensenyaments d’educació
secundària obligatòria, i el
Decret 119/2015, de 23
de juny, d’ordenació dels
ensenyaments d’educació
primària.
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Vegeu als “Annexos” el
Decret 150/2017, de 17

d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en

el marc d’un sistema
educatiu inclusiu.

perspectiva organitzativa com metodològica, i no suposen cap flexibilització ni adaptació
del currículum.”

Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, article

18.4.

A banda de les mesures i els suports universals, quan aquestes no són suficients per
lluitar contra les barreres per a l’aprenentatge, la socialització i la participació dels
alumnes, es preveuen mesures i suports addicionals i intensius que suposen noves
decisions pedagògiques, organitzatives i de gestió de recursos humans i materials.
Aquestes mesures s’estableixen per a infants i joves amb necessitats específiques
de suport educatiu (NESE) i impliquen l’elaboració d’un pla de suport individual
(PI) en el cas de mesures intensives, mentre que en el de mesures addicionals no
sempre cal elaborar-lo.

“Les mesures específiques permeten singularitzar i adaptar el currículum als alumnes que
ho requereixin, un cop han estat aplicades les mesures generals, d’acord amb els criteris
establerts per la comissió d’atenció a la diversitat o per l’òrgan col·legiat que el centre
determini.”

Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, article

18.5.

“Les mesures extraordinàries són estratègies i eines de caràcter didàctic, curricular,
psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop han estat aplicades les
mesures específiques i en casos molt concrets que requereixen mesures singularitzades.
L’accés a aquestes mesures extraordinàries es fa d’acord amb el procediment establert pel
Departament d’Ensenyament.”

Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, article

18.6.

1.1 Organització de mesures i suports universals

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 mesures universals d’atenció educativa
s’adrecen a tot l’alumnat i les apliquen tots els professionals del centre educatiu.
Són mesures que permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge i proporcionen
als alumnes estratègies per facilitar-los l’accés i el progrés en l’aprenentatge, la
socialització i la participació, i garanteixen l’aprenentatge significatiu i la convi-
vència, generant benestar i compromís per part de tota la comunitat educativa.

Les mesures universals per atendre la diversitat de l’alumnat impliquen,
de manera majoritària, prendre decisions en l’àmbit pedagògic i curricular
relatives a com ensenyar i com avaluar, és a dir, la metodologia docent.

La metodologia docent comporta unes implicacions consegüents en l’organització
de l’aula, a nivell de propostes, espais i temps i dels recursos humans i materials.
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En l’estratègia per atendre la diversitat (Coll, 2004) es diversifiquen les formes i
els mètodes d’aprenentatge.

Les mesures universals d’atenció als alumnes i a la seva diversitat inclouen la
flexibilització del context d’aprenentatge fruit de la concepció del disseny univer-
sal per a l’aprenentatge: un disseny adaptat a les diverses maneres de processar
la informació, expressar-la i involucrar-se i a la perspectiva de l’aprenentatge
personalitzat, que inclou l’alumnat en la presa de decisions sobre què, quan i
com aprendre, i què, quan i com avaluar. La diversificació metodològica de
procediments d’aprenentatge i d’avaluació, que dóna resposta a la pregunta de com
ensenyar i com avaluar, implica possibilitar que tots els alumnes, des de la seva
diversitat, tinguin maneres diferents d’aprenentatge i de participació per assolir
els mateixos objectius, treballant els mateixos continguts i garantint una avaluació
en consonància amb el procés d’aprenentatge realitzat.

1.1.1 Metodologies didàctiques

Pel que fa a les metodologies didàctiques, n’hi ha moltes i diverses, que per-
meten l’aprenentatge, la socialització i la participació de tot l’alumnat a l’aula
ordinària, possibilitant la interacció entre els diferents alumnes i tenint en compte
la personalització dels aprenentatges, el disseny universal de l’aprenentatge i
l’aprenentatge significatiu i amb sentit, juntament amb un procés d’avaluació
formativa i formadora.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. La diversitat de
l’alumnat, amb diferents nivells de competències, intel·ligències, maneres
d’aprendre, interessos, motivacions, coneixements previs, etc., és viscuda
com una riquesa i com una oportunitat per progressar en l’aprenentatge, la
socialització i la participació de cada un dels infants i joves a través de la
potenciació de la pertinença al grup i al centre.

Aquestes metodologies docents canvien la concepció tradicional de l’ensenyament
i l’aprenentatge i canvien el rol del docent. El docent, sobretot, fa una feina prèvia
a la docència, ideant què es farà a l’aula, elaborant i recopilant el material necessari
per a l’alumnat (divers), prenent decisions sobre l’agrupament, etc. Un cop a
classe, el docent dinamitza i interactua, preguntant, suggerint, dubtant, etc., amb
els grups de treball, fent un seguiment i potenciant el progrés en l’aprenentatge de
cada alumne i grup a través de l’avaluació formativa. Finalment, avalua el procés
seguit i el treball de l’alumnat per millorar el que calgui de la dinàmica individual,
de petit grup i de classe.

El paper de l’aprenent també canvia. És actiu al llarg de tot el procés, tots
aprenen i tots ensenyen. En la interacció dels uns amb els altres es construeixen
aprenentatges molt valuosos que, a banda dels continguts acadèmics i disciplinaris,
permeten construir les bases per a l’acceptació de l’altre, la convivència, la
integració i la cohesió social.
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Les metodologies didàctiques que s’inclouen com a mesures universals d’atenció
a la diversitat, per estar en consonància amb el DUA, la personalització de
l’aprenentatge i l’engagement (implicació, sentit o motivació per l’aprenentatge),
es caracteritzen, en major o menor mesura, per plantejar activitats obertes, és a dir,
tasques no estructurades. Aquestes propostes obertes impliquen el fet que no hi
ha una única manera de planificar-les i executar-les ni una solució final única. En
conseqüència, es preveuen diferents enfocaments, procediments, espais i materials
per dur-les a terme, i diferents estratègies i llenguatges per presentar i representar
el que s’ha après o el resultat final.

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu implica el treball en petit grup per assolir un objectiu
comú (Johnson, D.; Johnson, R. i Holubec, E., 1999 i Pujolà, P. i Lago, J. R.,
2006). Es recomana una mida de grup al voltant de quatre membres, ja que així
es garanteix la riquesa de la diversitat i, a la vegada, es permet un funcionament
efectiu.

L’aprenentatge cooperatiu posa èmfasi en la col·laboració entre iguals. Hi ha
tres tipus de treball cooperatiu: el treball del grup base, de durada llarga, com a
mínim d’un trimestre i que permet la creació i el creixement del grup; el formal,
que implica un treball puntual amb una durada variable d’un mínim d’una sessió
completa, i l’esporàdic o informal, dirigit a dinamitzar el procés d’aprenentatge i
que té una durada molt curta, de minuts.

Perquè hi hagi treball cooperatiu cal que es donin cinc característiques o ingredi-
ents clau:

1. Interdependència positiva

2. Responsabilitat individual

3. Interacció cara a cara

4. Habilitats socials

5. Valoració del treball en grup

La interdependència positiva implica que, per assolir l’objectiu final, tots els
membres del grup necessiten dels altres. Aquesta interdependència positiva
s’aconsegueix a través de diverses estratègies: un temps acotat que permet tenir
èxit en la tasca només si hi ha l’actuació de cada un dels membres del grup, la
distribució entre els diferents membres del grup de diferents materials necessaris
per assolir l’objectiu, etc.

La responsabilitat individual és conseqüència de la interdependència positiva.
Com que l’èxit només és possible amb la concurrència de la feina de cada un
dels components del grup, cada un d’aquests se sent interpel·lat a fer allò que li
correspon i espera que la resta dels membres facin el mateix. Es teixeix una xarxa
de necessitat i de complicitat.
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La interacció cara a cara posa l’èmfasi en el fet que, per poder treballar en
grup, s’ha de compartir: exposar idees, fer propostes, contrastar, etc. Això fa
que sigui fonamental situar els membres del grup en un espai acotat per treballar
de manera cooperativa: no només per a la funcionalitat del grup, sinó també
per permetre que grups diferents que treballen simultàniament en un espai comú
puguin desenvolupar la seva feina sense interferències.

Un element fonamental de la cooperació és tot el desenvolupament i l’aprenentatge
de les habilitats socials: la manera com cada membre del grup es dirigeix
als altres, què es diuen i, sobretot, com i què s’ha de fer quan sembla que
algun membre de l’equip no treballa o no ho fa suficientment, etc. Treballar
cooperativament suposa aprendre i posar en joc tota una sèrie d’habilitats socials
i relacionals que en alguns casos s’han de treballar de manera explícita.

Per permetre el creixement del grup i fer tots els ajustaments necessaris és
imprescindible aturar-se a reflexionar sobre el funcionament del grup per fer
conscient cada membre tant de les fortaleses del grup, que, per tant, val la
pena preservar i mantenir, com de les debilitats sobre les quals cal treballar per
aconseguir una evolució i millora. Des d’aquest punt de vista, el treball en grups
base, que impliquen la continuïtat del grup al llarg del temps, permet dur a terme
aquest procés de manera profunda.

Totes les estratègies d’aprenentatge cooperatiu possibiliten el treball de persones
diferents en aspectes diversos dins d’un mateix grup. Algunes de les estratègies
més conegudes d’aprenentatge cooperatiu són les tècniques següents:

• Trencaclosques (jigsaw): implica, a grans trets, la fragmentació del material
o del contingut que cal treballar per assolir l’objectiu.

• Grups d’investigació (group-investigation): és semblant als projectes de
treball.

De tota manera, hi ha estratègies especialment dissenyades perquè puguin treballar
juntes persones amb diferents nivells d’aprenentatge:

• Equips d’aprenentatge: es persegueix un doble objectiu: el propi aprenen-
tatge i l’aprenentatge dels companys i companyes de l’equip.

– Equips, jocs i tornejos (teams-games tournaments, TGT ): aquesta
estratègia permet a alumnes amb diferents nivells d’aprenentatge
aprendre junts un material sobre un mateix tema, amb requeriments
diferents en funció del nivell i, després, competir, a través d’un joc
de preguntes i respostes, amb alumnes del seu mateix nivell. La
puntuació que obtenen en la competició l’aporten al grup, i cada
membre del grup pot aportar la mateixa puntuació a l’equip d’estudi.

– Equips d’estudiants i assoliment en la seva divisió (Student Team-
Achievement Divisions, STAD). En aquest cas, igual que en l’anterior,
un grup d’alumnes diversos aprenen de manera conjunta un mateix
contingut, amb requeriments diferents en funció del nivell i, després,
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cada membre del grup individualment realitza una tasca relacionada
amb el contingut treballat. Aquesta tasca es valora en funció de
l’assoliment que cada alumne demostra comparant-lo amb els alumnes
del seu mateix nivell (avaluació normativa), i la puntuació que obté
cada alumne retorna al grup i cada component pot aportar la mateixa
puntuació a l’equip de treball.

– Equips d’ajuda individualitzada (Team Assisted Individualization,
TAI): combinen cooperació i individualitat. Cada alumne segueix
el material ajustat al seu pla de treball (vinculat al nivell), i l’equip
treballa junt per ajudar-se els uns als altres: consultant-se, aclarint-
se, revisant-se, controlant-se, animant-se, etc. El rendiment de cada
alumne repercuteix en la puntuació de l’equip.

• Tutoria entre iguals: un alumne ensenya un altre, un assumeix el rol de
tutor i l’altre el d’aprenent. El procés es du a terme amb la guia i orientació
del docent. És un procés planificat, no d’ajuda informal o espontània. Pot
constituir-se amb parelles d’alumnes de la mateixa edat o d’edats diferents.

Les estratègies de treball cooperatiu que impliquen dinamitzar el procés d’apre-
nentatge que són puntuals i tenen una durada curta segueixen majoritàriament la
següent seqüència de treball: es comença amb una tasca individual, es passa a
l’elaboració en parelles i/o al treball en petit grup i, finalment, es comparteix amb
el gran grup. És una manera de garantir que cada persona sempre participa en el
procés de manera activa i que s’enriqueix amb les aportacions de cadascú.

Projectes

El treball per projectes és una metodologia del pedagog William Heart Kilpatrick
(1871-1965) que posa el focus en l’elaboració i el seguiment per part de l’alumnat
d’un pla de treball per arribar a una fita que li interessa.

Aquesta fita o objectiu pot tenir diversos enfocaments:

• Aprendre sobre un determinat tema: projecte orientat a satisfer la curiositat,
és el que es coneix com els projectes de treball o el treball per projectes.

• Realitzar o elaborar un objecte o esdeveniment: inclou, entre d’altres,
els projectes tecnològics o artístics i els tallers tecnològics o creatius en
què, al final del procés, s’obté un producte tangible en forma d’objecte o
d’esdeveniment.

• Programar la realització d’una activitat, un esdeveniment, un acte, una sorti-
da, etc.: està orientat a gaudir o fruir de l’entorn natural o d’esdeveniments
culturals.

• Projectes d’exercitació: estan orientats a aprendre i exercitar una habilitat o
destresa específica.
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Els projectes se centren en el procés més que en el resultat, que és l’excusa per
prendre decisions i dur-les a terme. Els diferents tipus de projecte es poden barrejar
i donar-se de manera complementària i/o simultània.

Contextos, ambients, aules temàtiques, racons i capses d’aprenentatge

La metodologia dels contextos, els ambients, les aules temàtiques, els racons i
les capses d’aprenentatge suposa una organització de l’aula i del material que
permet als infants i joves dur a terme activitats diverses de manera simultània en
un mateix espai i promouen, sobretot, l’autonomia i la interacció entre un petit
grup d’iguals.

Els racons són una manera d’organitzar l’aula, que es divideix en espais ben
delimitats on es permeten desenvolupar activitats diverses en funció del material
que s’ha previst. Els alumnes acostumen a participar en diferents racons al llarg de
la jornada. Per rendibilitzar l’espai i el material i no haver-lo de multiplicar per les
diferents aules del centre, diversificant-lo i fent espais més rics i amplis, en moltes
escoles els racons han evolucionat cap als ambients, contextos d’aprenentatge o
aules temàtiques, que permeten agrupar en un mateix espai tots els materials, les
propostes i les activitats d’un mateix àmbit. En aquest cas l’alumnat té dins d’una
mateixa aula diverses possibilitats d’actuació d’un mateix àmbit o temàtica. Per
tant, l’alumnat disposa d’aules diverses amb possibilitats d’aprenentatges variats
i pot participar en les propostes d’una mateixa aula i d’aules diverses.

Les capses d’aprenentatge són propostes d’experiències contingudes dins de
capses. A cada capsa hi ha les activitats que s’ofereixen desenvolupar, a través
del material necessari, indicacions o models per dur-les a terme, etc.

Classe inversa

La classe inversa capgira el funcionament d’una classe tradicional en la qual el
professor explica i els alumnes escolten i, després, resolen dubtes, fan problemes,
etc. L’alumnat busca informació, visiona un vídeo, llegeix, s’informa sobre el
contingut de classe (aquest procés es realitza a l’aula o a casa) i, posteriorment, a
classe, el contingut d’aprenentatge es treballa a partir dels dubtes, les inquietuds,
els malentesos, les comprensions, etc., que el treball previ amb el material hagi
generat.

Aprenentatge basat en problemes

L’aprenentatge basat en problemes parteix d’un problema elaborat pels docents
per tal que l’alumnat identifiqui què sap i què li cal aprendre per resoldre’l. El
problema és l’excusa per prendre decisions i realitzar el procés d’aprenentatge per
aproximar una o diverses solucions.

En lloc de seguir l’ordre tradicional de la docència d’explicar el contingut i
resoldre els problemes associats, en l’aprenentatge basat en problemes el procés
s’inicia amb el problema, que permet realitzar els aprenentatges per resoldre’l.
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Aprenentatge basat en reptes

L’aprenentatge basat en reptes parteix de problemes reals, rellevants i vinculats a
l’entorn (no dissenyats expressament per promoure l’aprenentatge). La finalitat
última d’aquesta metodologia és poder donar resposta al problema duent-la a
terme o no.

Comparteix el mateix procediment de l’aprenentatge basat en problemes, però el
repte és un problema real al qual cal donar una solució plausible que es pugui
implementar. Aquesta metodologia és present en els ensenyaments professionals
i universitaris, ja que els reptes parteixen dels professionals i es plantegen com a
preguntes, incerteses, temes no resolts que sorgeixen en el dia a dia de l’exercici
de les seves activitats laborals.

En l’educació obligatòria, l’aprenentatge basat en reptes pot esdevenir un procés
d’aprenentatge servei.

Aprenentatge servei

L’aprenentatge servei és quan a partir de la demanda o la necessitat d’un col·lectiu
de l’entorn es mobilitza el grup classe per dur una actuació en conseqüència. En
aquest procés, el grup classe aprèn per tal de poder donar resposta a la necessitat
i cobrir-la. Per tant, aprèn mentre planifica i mentre realitza el servei.

El servei comunitari previst per a 3r o 4t d’ESO es vol fer a través d’aquesta
metodologia.

“El servei comunitari es concep com la realització, per part de l’alumnat, d’un servei a
la comunitat que té com a objectiu contribuir a la millora de l’entorn immediat del centre
educatiu. Es desenvolupa en col·laboració amb les entitats que ja duen a terme actuacions
específiques. L’alumnat, en realitzar el servei comunitari, mobilitza els aprenentatges dels
quals disposa i desenvolupa la competència social i ciutadana a través de l’exercici actiu
de la ciutadania mitjançant l’assumpció de compromisos cívics.”

Decret 187/2015, d’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria, article

16.

Tasques multinivell

Les tasques multinivell són activitats en què es possibiliten i preveuen diferents
nivells d’execució, del més senzill i bàsic al més complex i profund. En aquestes
propostes tots els alumnes fan la mateixa tasca, però la seva realització en el
plantejament, el procés i el producte final és diversa i està en consonància amb
el seu nivell d’aprenentatge.

Gamificació

La gamificació en la docència té com a finalitat incorporar elements del joc a
l’aprenentatge. La gamificació té com a referència els jocs i els videojocs, ja
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que aquests plantegen un objectiu o repte circumscrit a unes regles o normes
que atorguen als jugadors drets i obligacions i impliquen planificar estratègies,
prendre decisions, col·laborar amb els uns i competir amb els altres, habilitats
comunicatives, negociació, etc.

“La utilització de les metodologies del joc per a ‘treballs seriosos’ és una excel·lent manera
d’incrementar la concentració, l’esforç i la motivació fonamentada en el reconeixement,
l’assoliment, la competència, la col·laboració, l’autoexpressió i totes les potencialitats
educatives compartides per les activitats lúdiques.”

F. J. Sánchez (2015). Gamificación (pàg. 13).

Treball o aprenentatge autònom

El treball o aprenentatge autònom suposa involucrar un alumne o un grup d’a-
lumnes en una tasca en la qual poden treballar amb independència del docent.
L’aprenentatge autònom no és sinònim d’inexistència de pautes o guies; en
l’aprenentatge autònom hi ha una tasca, un o més d’un procediment que cal dur a
terme, pautat d’entrada o negociat amb l’alumnat, i un producte o moment final
del procés, marcat per l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici de la tasca.
Tots aquests passos poden ser més o menys oberts o més o menys negociables,
però abans d’iniciar el treball autònom han d’estar establerts.

L’evolució que acostuma a donar-se en l’aprenentatge autònom és que, d’entrada,
quan l’alumne comença a treballar autònomament, tot està molt pautat i, a mesura
que va tenint experiència, el docent li va traspassant part de la responsabilitat que
l’alumnat assumeix de manera progressiva en la presa de decisions. D’aquesta
manera, el treball autònom augmenta la motivació de l’infant o el jove i la
personalització i creativitat de la tasca que es du a terme.

Assemblees

Les assemblees promouen la participació de l’alumnat a la vida de l’aula, del
centre i, fins i tot, del poble o ciutat en aquells municipis on hi ha consells d’infants
i joves. A través de les assemblees, els nens, les nenes i els joves aprenen a
participar de manera democràtica en la gestió de l’aula, del centre i del municipi.

Les assemblees permeten als alumnes plantejar temes que els agraden, preocupen
i interessen, podent-ne parlar i fent propostes d’actuacions i, a la vegada, fer el
seguiment de les diverses actuacions quan es duen a terme i la seva valoració.
Inclou la resolució participativa dels problemes relacionals i dels conflictes.

“Kohlberg introdueix el concepte de comunitat justa com una perspectiva que proporciona
als estudiants, mestres i pares de família la possibilitat de regular la vida interior de l’escola
mitjançant un procés participatiu on les decisions es prenen democràticament i s’aprenen
els aspectes cognitius, afectius, morals i socials que implica.”

R. Delgado-Salazar i L. M. Lara-Salcedo (2008). De la mediación del conflicto escolar a la

construcción de comunidades justas (pàg. 675).
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1.1.2 Procés d’avaluació

L’avaluació es realitza en diferents moments del procés d’aprenentatge, amb dife-
rents agents, i la seva finalitat principal és millorar el procés mateix. Les tasques
d’avaluació formen part de l’aprenentatge, estan incloses en el desenvolupament
de les activitats i es poden dur a terme a partir de les mateixes activitats d’apre-
nentatge sense que calgui sempre el disseny d’activitats d’avaluació específiques.
En el cas de dissenyar activitats d’avaluació específiques, aquestes no han de
diferir ni en els objectius ni en els procediments dels utilitzats en els processos
d’aprenentatge. Per tant, cal donar coherència a tot el procés, sense deslligar
l’aprenentatge de l’avaluació.

En el treball amb metodologies actives i vivencials, on l’estudiant és el
centre del procés d’aprenentatge, l’avaluació ha de formar part d’aquest
procés i ha de poder donar indicacions als docents i a l’alumnat per
millorar-lo. Des d’aquesta perspectiva, s’inclou la responsabilitat de cada
alumne en l’avaluació del seu propi procés d’aprenentatge i dels companys
i companyes.

1.2 Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) està format per
infants i joves que tenen les següents característiques o circumstàncies:

• Necessitats educatives especials

• Dificultats d’aprenentatge

• Origen estranger

• Altes capacitats

• Situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides

• Risc d’abandonament prematur

És rellevant tenir en compte que, a banda de l’alumnat amb NESE, hi ha altres
circumstàncies i situacions específiques que afecten infants i/o joves a les quals
també cal donar resposta. Tal com es recull en els documents per a l’organització
i la gestió dels centres, aquest alumnat té les característiques següents:

• Absentistes.

• Alumnat que arriba tard de forma sistemàtica.
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• Alumnat a qui recullen amb retard de manera reiterada.

• Alumnat amb problemes entre els progenitors.

• Alumnat en situació de risc o desemparament no detectat.

• Lesbianes, gais, bisexuals, transgènere o intersexual.

• Alumnat tutelat per la DGAIA com a conseqüència de la inadequació o
absència d’un context familiar segur.

• Alumnat amb dificultats per garantir l’alimentació.

• Alumnat amb malalties cròniques: diabetis, al·lèrgies alimentàries, etc.

• Alumnat que consumeixen tabac i/o alcohol i/o altres drogues.

• Alumnat amb tinença o venda de drogues.

• Alumnat que s’ha d’incorporar, per circumstàncies excepcionals, als ense-
nyaments a distància (IOC) sent menor de 18 anys.

1.2.1 Alumnat amb necessitats educatives especials

El reconeixement de les NEE requereix un informe de l’EAP. Cada discapacitat o
trastorn engloba persones diverses en funció del grau i afectació de la discapacitat
o trastorn i de les condicions personals i socials. Per tant, és imprescindible
analitzar i conèixer cada persona i les seves circumstàncies i contextos de vida.

Els infants i joves amb necessitats educatives especials (NEE) poden
presentar discapacitat intel·lectual, auditiva o visual amb diversos graus
d’afectació (lleu, mitjana, severa i profunda) o motriu (autònom,
semidependent, dependent) o pluridiscapacitat; trastorn mental greu, retard
de desenvolupament sense etiologia clara (en l’educació infantil), alumnat
amb trastorns de l’espectre autista (TEA) o alumnat amb trastorns greus de
conducta.

Per abordar les NEE cal tenir en compte, entre d’altres, tres elements clau:

• Concepció, expectatives i disposició familiar: la discapacitat o el trastorn
poden ser més o menys reconegudes i acceptades per part de la família i, en
conseqüència, es pot comptar amb major o menor ajut per part seva.

• Concepció i expectatives educatives dels professionals: la manera com es
concep la discapacitat o el trastorn des de l’àmbit professional i el nivell i la
possibilitat d’intervenir atorgats als diferents professionals condiciona, en
gran mesura, l’evolució de l’infant o jove amb NEE.
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Quocient intel·lectual

Xifra que representa la
intel·ligència obtinguda

mitjançant la divisió entre l’edat
mental d’un individu

(aconseguida per mitjà de
determinats tests d’intel·ligència)

i la seva edat cronològica,
multiplicada per cent.

• Infant o jove com a individu: la major o menor predisposició per part de
l’entorn (família, professorat i iguals) a reconèixer la individualitat i la
identitat de cada infant o jove, més enllà de la discapacitat o trastorn que
pateix.

La discapacitat és la restricció o absència, més o menys permanent, d’una o més
d’una capacitat de la persona que afecta el desenvolupament de les activitats de la
vida diària, per la qual cosa es genera la necessitat d’algun tipus de suport específic.
El major o menor grau de discapacitat no depèn només del grau de restricció o
absència de capacitat de la persona, sinó de la interrelació de les característiques
de la persona i les dels seus contextos de vida, que poden accentuar o mitigar
les seves necessitats. A banda de la discapacitat, cal analitzar el funcionament
de la persona, és a dir, les habilitats, les activitats que pot dur a terme, la seva
participació en els diversos contextos i situacions i els facilitadors de l’entorn tant
personals com ambientals.

La discapacitat es caracteritza designant la capacitat que es veu afectada: in-
tel·lectual, sensorial o física (motora i no motora).

La pluridiscapacitat es dóna quan hi ha una “disfunció severa o profunda de
dues o més àrees del desenvolupament, incloent-hi sempre el dèficit cognitiu” (M.
Coronas i C. Rosell, La discapacitat motriu, pàg. 185).

Alumnat amb discapacitat intel·lectual

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
intel·lectual suposa limitacions significatives en el funcionament intel·lectual, en
la conducta adaptativa i en habilitats pràctiques.

L’alumnat amb discapacitat intel·lectual presenta dificultats en el seu procés
d’aprenentatge i pot tenir més a menys limitacions en la realització autònoma de
les activitats de vida diària. Pel que fa a les dificultats d’aprenentatge, són fruit
de les limitacions que hi ha en els processos de memòria, raonament, llenguatge,
capacitat d’abstracció, etc., amb les consegüents repercussions en la resta de
contextos de vida de l’infant o jove. El major o menor grau de dificultat va en
funció del grau de discapacitat intel·lectual que l’alumne presenti i de la resposta
del seu entorn.

La discapacitat intel·lectual s’estableix a partir de la mesura del quocient in-
tel·lectual (QI), que en nivell de normalitat presenta una puntuació de 100, amb
un interval de 85 a 115. Per tant, la discapacitat es diagnostica quan s’obté una
puntuació per sota del 85.

Alumnat amb discapacitat sensorial

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
sensorial pot ser de dos tipus:
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• Visual: derivada d’una pèrdua total o parcial de visió, com a conseqüència
de malalties oculars i/o neurooftalmològiques.

• Auditiva: derivada d’una pèrdua total o parcial d’audició; pot anar acompa-
nyada de discapacitat de la comunicació i la parla.

És important distingir els dos tipus o nivells de discapacitat visual, ja que els
alumnes amb situació de ceguesa han de fer ús del codi Braille tant per llegir com
per escriure, mentre que per als alumnes amb baixa visió s’ha de valorar si es fa
ús del codi escrit amb tinta.

Els alumnes amb discapacitat visual s’escolaritzen en centres ordinaris, sempre
que no hi hagi altres discapacitats associades. A més, és rellevant també distingir
si la discapacitat visual és congènita o adquirida, ja que, en el darrer cas, la persona
té referents visuals que li permeten l’elaboració d’imatges mentals relatives als
espais, els objectes, les persones, etc.

“Dins de la discapacitat visual podem distingir les persones amb ceguesa (no veuen
absolutament res o poden percebre la llum de manera lleugera) i les persones amb
deficiència visual més o menys severa, que conserven en menor o major mesura restes
de visió que els pot ser útil, normalment amb ajuts tècnics, per a la seva vida quotidiana.”

ONCE, Concepte de ceguesa i deficiència visual. A: bit.ly/2rhayP1.

Dins de la discapacitat auditiva podem distingir les persones amb sordesa
completa (cofosi) i amb hipoacúsia (conserven en major o menor mesura restes
d’audició). La discapacitat auditiva afecta sobretot la comunicació, amb la
consegüent incidència en l’aprenentatge, la socialització i la participació, ja que
el llenguatge és l’instrument per dur-les a terme.

Per això és fonamental el moment en què es presenta la discapacitat: si és previ
a l’adquisició del llenguatge oral (prelocutiu) o posterior, després de l’adquisició
i l’ús de la parla (postlocutiu). La sordesa completa prelocutiva porta, de manera
majoritària, a establir l’adquisició i la comunicació amb el llenguatge signat,
mentre que en el cas de sordesa completa o amb hipoacúsia d’aparició postlocutiva
es prioritza el llenguatge oral posant èmfasi en la percepció i expressió a través de
sons i/o labial.

Alumnat amb discapacitat física

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat física
pot ser de dos tipus:

• Motora: derivada de la pèrdua de capacitat de moviment per diverses causes
(malformacions, accidents, lesions cerebrals...)

• No motora: derivada de malalties orgàniques, d’aparells o sistemes (cansa-
ment, malalties cròniques, renals, pulmonars...)

La discapacitat motriu fa referència a les limitacions posturals, de desplaçament
i/o de coordinació de moviments que afecten les persones que les pateixen.
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Definicions extretes
d’Andreu, L. (coord.)
(2013). Discapacitat

sensorial i motriu. Capítol
III: Coronas, M. i Rosell, C.

“La discapacitat motriu”
(pàg. 181-235).

Algunes de les dificultats específiques són: moviments incontrolats, dificultats en
la motricitat gruixuda i fina, el to i la força muscular, dificultats de desplaçament
i accessibilitat, dificultats en la coordinació, afectacions a la parla, etc. Quan
la discapacitat motriu té els seus orígens en el sistema nerviós central poden
aparèixer també afectacions cognitives i/o sensorials.

Els principals diagnòstics associats a la discapacitat motriu són:

• Paràlisi cerebral: és un trastorn persistent de la postura, el moviment i el to
com a conseqüència d’una lesió no progressiva del sistema nerviós central
durant el període del desenvolupament cerebral.

• Miopaties o distròfies musculars: engloba diverses malalties amb afectació
progressiva dels diferents grups musculars, amb la consegüent pèrdua
gradual de la força.

• Espina bífida: es tracta d’una anormalitat congènita de la columna vertebral
durant la gestació, que fa que la medul·la espinal quedi sense protecció òssia.
En funció de l’alçada de la columna en què es produeix la malformació i el
grau d’afectació hi ha diversos graus de paràlisi.

• Atròfia muscular espinal: és una malaltia genètica degenerativa que afecta
les neurones motores de la medul·la espinal que envien senyals a la muscu-
latura voluntària. La progressió es tradueix en un debilitament progressiu
dels músculs que pot limitar la capacitat de caminar, respirar, empassar i
controlar la postura.

• Atàxies: engloben una família de trastorns, de diversa evolució i pronòstic,
que es caracteritzen per les dificultats en l’equilibri i la coordinació dels
moviments.

Alumnat amb trastorns mentals

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la discapacitat
derivada de trastorn mental es basa en l’afectació, derivada dels símptomes o
signes que constitueixen el diagnòstic: alteracions emocionals, cognitives i/o
del comportament i que afecten els processos psicològics bàsics, que dificulten
l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social i crea alguna forma de malestar
subjectiu.

La detecció i l’atenció precoç de l’alumnat amb trastorns mentals és clau per
garantir actuacions educatives i terapèutiques eficaces i duradores.

Alumnes amb trastorns de l’espectre autista

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són pertorbacions mentals, sorgides
durant la primera infància, que afecten sovint, de forma global la persona: la
comunicació, la interacció i, a vegades, també les funcions psicomotores i la
maduració somàtica (Duch et al., 2013, pàg. 152).
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El concepte d’espectre posa l’èmfasi en un continuum que va des de l’autisme
profund fins al lleu (normalment els infants i joves amb síndrome d’Asperger amb
alt funcionament). Aquest ventall dóna cabuda a diversitat de diagnòstics i graus
d’afectació.

Les persones amb trastorn de l’espectre autista es descriuen per tres característi-
ques fonamentals:

• Manca d’interès i dificultats significatives en les relacions socials.

• Dificultats en la comunicació i l’ús del llenguatge.

• Manca de flexibilitat en la conducta i el pensament, amb la consegüent
insistència en la invariabilitat ambiental.

Els criteris diagnòstics del trastorn de l’espectre autista previstos en el DSM-5
(Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals) són:

• Dèficit en la reciprocitat socioemocional

• Dèficit en les conductes comunicatives no verbals utilitzades en la interacció
social

• Dèficit en el desenvolupament, el manteniment i la comprensió de les
relacions

• Patrons restrictius i repetitius de comportaments, interessos o activitats

Al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya s’inclouen dins del TEA els
diagnòstics clínics següents:

• Autisme

• Trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD)

• Síndrome de Heller o trastorn desintegratiu infantil

• Síndrome d’Asperger (SA)

• Síndrome de Rett

L’Enciclopèdia Catalana recull que l’autisme és un trastorn del neurodesenvolu-
pament que es manifesta des de la primera infància, caracteritzat per un dèficit
persistent en les habilitats socials i comunicatives no atribuïble a un retard del
desenvolupament i també per patrons de comportament, interessos o activitats
restringits i repetitius.

El web Casos en Xarxa, de la Universitat de Barcelona, recull la següent
descripció: “El trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD) es tracta
d’un conjunt de trastorns caracteritzats per retards i alteracions qualitatives en
el desenvolupament de les àrees socials, cognitives i de comunicació, així com un
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repertori repetitiu, estereotipat i restrictiu de conductes, interessos i activitats. En
la majoria dels casos, el desenvolupament és atípic o anormal des de les primeres
edats, sent la seva evolució crònica. Només en comptades ocasions les anomalies
es presenten després dels cinc anys”.

L’Associació Asperger de Catalunya assenyala que l’infant o jove diagnosticat de
síndrome d’Asperger té un nivell d’intel·ligència i d’adquisició del llenguatge
que acostuma a trobar-se dins de la normalitat, però presenta dificultats o dèficits
per relacionar-se amb els altres, per a la interacció social, i mostra comportaments
inadequats, ja que tendeixen a la repetició, la restricció o l’estereotípia.

Alumnat amb trastorns de conducta

Segons la Guia per a famílies d’infants i joves amb alteracions greus de conducta,
els infants i joves amb alteracions de conducta mostren de manera clara i primeren-
ca una dificultat per ajustar la seva conducta a allò que se’ls demana i se n’espera.

Els trastorns de conducta no són atribuïbles a un trastorn de salut mental. L’origen
del trastorn és multicausal i la seva expressió, la dificultat de regular del propi
comportament i de malestar, és un endarreriment en el desenvolupament que afec-
ta l’autocontrol emocional, l’adaptació, la flexibilitat cognitiva, l’enfrontament a
l’adversitat o estrès i a la resolució de problemes.

Entre els trastorns de conducta es distingeixen:

• Trastorn negativista desafiant

• Trastorn disocial

Segons la Fundació ADANA, el trastorn negativista desafiant es defineix com un
patró recurrent de la conducta negativista, desafiant i hostil dirigida a les figures
d’autoritat, i que té una durada d’almenys 6 mesos i que es caracteritza, per tant,
per un enfrontament continu amb els adults i amb totes aquelles persones que
tinguin algun tret d’autoritat, en especial dins de la família i de l’escola.

El trastorn disocial es defineix per un patró de comportament persistent i repetitiu,
on es violen els drets bàsics dels altres o importants normes socials, incloent-
hi a més comportaments agressius que causen dany físic, amenaces, crueltat,
comportaments no agressius que causen pèrdues o danys a la propietat, fraus,
robatoris i violacions greus de normes.

1.2.2 Alumnat amb retards o trastorns greus a l’aprenentatge

Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge (TA) i retards greus d’aprenentatge
(RGA) poden tenir, entre d’altres, dislèxia, trastorn específic del llenguatge,
trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns aprenentatge
no verbal.
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Les dificultats d’aprenentatge, fruit d’un conjunt d’alteracions
intrínseques a l’individu de caràcter divers i d’etiologia variable, es
manifesten en impediments en l’adquisició i el desenvolupament de
diverses habilitats vinculades a l’aprenentatge: l’escolta, la parla, la lectura,
l’escriptura, el raonament o el pensament matemàtic.

Aquests trastorns interfereixen en el desenvolupament escolar de l’infant o jove
amb repercussió en el rendiment acadèmic, i sovint en les relacions amb els iguals,
ja que influeixen en l’autoconcepte i l’autoestima de l’infant o jove i en la relació
amb la resta de membres de la seva família.

La dislèxia és una dificultat en la llengua escrita que afecta el procés de lectura i
d’escriptura. Les persones que presenten aquesta dificultat no tenen cap afectació
ni física ni cognitiva de cap altre tipus. Aquest fet repercuteix en el seu procés
d’aprenentatge, ja que la llengua escrita és un dels mediadors fonamentals del
procés d’aprenentatge en l’àmbit de l’educació formal.

El trastorn específic del llenguatge (TEL) és una alteració en l’adquisició i el
desenvolupament del llenguatge oral que inclou afectacions en un o en diversos
components del llenguatge i pot afectar la comprensió i/o expressió en diferents
graus de severitat.

El trastorn per dèficit d’atenció (TDA) afecta la capacitat de la persona per fixar i
mantenir de manera sostinguda l’atenció durant un període de temps ampli, aquell
que s’espera per a la seva edat. Aquest trastorn té repercussions rellevants en
l’aprenentatge, ja que l’atenció sostinguda és clau per a la comprensió i l’execució
d’una tasca, l’estudi, etc.

El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) afecta tres àmbits:
la capacitat de la persona d’orientar i mantenir l’atenció cap a un objecte o
tasca (dèficit d’atenció), la capacitat per mostrar un nivell d’activitat adequat a
la situació o activitat que es proposa (hiperactivitat) i, finalment, la capacitat
d’inhibir la conducta (impulsivitat). La repercussió per a l’aprenentatge és
semblant a l’alumne que presenta TDA, però s’afegeixen les dificultats en l’excés
d’activitats i la falta de control de la conducta que suposen dificultats de relació i
de compliment de normes.

1.2.3 Alumnat d’origen estranger

Dins d’aquest col·lectiu hi ha diferents tipus d’alumnat d’origen estranger:

• Nouvinguts o d’incorporació tardana: alumnat d’origen estranger, sense
domini de la llengua vehicular d’aprenentatge i de relació, que s’incorpora
a l’educació bàsica a partir de primer de primària.

• Alumnat amb una escolarització prèvia deficitària que no permet incorporar-
se al nivell educatiu corresponent.

Dislèxia

Dificultat d’identificar,
comprendre i reproduir els
símbols escrits.
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• Alumnat no considerat nouvingut o d’incorporació tarda, però que ha de
seguir al llarg de l’escolarització un treball específic en relació amb la
llengua vehicular de l’escola, per seguir aprenent-la i enriquint-la.

L’alumnat d’origen estranger està format aquells infants i joves 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.

Amb l’alumnat d’origen estranger, d’incorporació tardana i/o amb escolarització
prèvia deficitària es posa l’accent en aquelles habilitats vinculades al coneixement
de la llengua que fins que no s’assoleix cert nivell d’adquisició estan limitades. És
una situació temporal, emmarcada en la mancança lingüística i/o acadèmica, a la
qual cal donar resposta immediata.

A més, també s’ha de posar l’accent en el desenvolupament emocional de l’infant
o jove que s’adapta a un nou entorn i ha deixat una part significativa del seu entorn
de referència.

1.2.4 Alumnat amb altes capacitats

L’alumnat amb altes capacitats es caracteritza, entre d’altres, per:

• Tenir unes habilitats cognitives que impliquen alta capacitat de raonament,
agilitat mental, fluïdesa verbal, memòria, atenció, concentració i abstracció.

• Ser creatius, amb alts nivells d’imaginació, que els permeten explorar idees
noves i resoldre situacions i problemes de manera original i tenir sensibilitat
artística.

• Tenir una alta motivació i curiositat, ser persistents i tenaços, amb alta
autoestima i capacitat de lideratge, gaudir amb els reptes i tasques noves,
essent alumnes emprenedors.

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals són infants i joves que
destaquen pel seu alt potencial i rendiment en una o diverses àrees cognitives.

L’alumnat amb altes capacitats es divideix en tres tipus o perfils:

• Superdotació: tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat tant
de raonament lògic com de creativitat, una bona gestió de memòria i de
capacitació de la informació.

• Talent: respon en certa mesura al concepte oposat al superdotat: és
específic, i les diferències són quantitatives. (...) mostra una elevada aptitud
en un àmbit o tipus d’informació o de processament.
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• Precocitat: no és un fenomen intel·lectual pròpiament dit, sinó evolutiu
i, per tant, implica un ritme de desenvolupament més ràpid, però no pas
l’assoliment de nivells de desenvolupament superiors.

1.2.5 Alumnat en situacions socioeconòmiques o socioculturals
desfavorides

Per descriure aquest tipus d’alumnat es posa el focus en dos elements diferenciats,
que sovint es donen de manera simultània:

• Condicions personals, fruit de l’àmbit familiar i social

• Història escolar

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu vinculades a
situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides inclou aquells
infants i joves afectats per elements contextuals, passats i/o presents, que els
provoquen certa restricció o absència de capacitats.

Les condicions de vida d’aquests infants i joves impliquen de manera directa la
dificultat en el cobriment d’una o més d’una de les necessitats físiques bàsiques
d’higiene, alimentació i descans i de les necessitats afectives, relacionals i socials.
Aquest fet està condicionat, entre d’altres, per factors familiars:

• Estructura familiar

• Situació laboral de la família

• Situació econòmica de la família

• Recepció o no d’ajuts o prestacions econòmiques

• En el cas de ser d’origen estranger, el temps que fa que viuen al país i el
nivell d’incorporació i/o participació a la comunitat

El procés d’escolarització d’aquests infants i joves està marcat sovint per la
manca d’assoliment dels nivells de competències. Això es deu, majoritàriament,
a l’absentisme escolar reiterat, al canvi continuat de domicili i, per tant, de centre
educatiu, a estades llargues durant el curs escolar en els països d’origen i, per tant,
a una escolarització discontínua.

1.2.6 Alumnat amb risc d’abandonament escolar prematur

Quan s’analitza per què els alumnes abandonen el sistema educatiu de manera
prematura, les dades (Tarabini et al., 2017) revelen que són:

Definicions extretes de
Duch, R. et al. (2013).
Discapacitat, sobredotació
intel·lectual i trastorns de
l’espectre autista. Capítol 3:
Martínez, M. “Alumnes amb
altes capacitats
intel·lectuals” (pàg.
195-300).
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• Nois per sobre noies. Un percentatge de 36,4% de nois enfront del 18,9%
de noies.

• Els joves d’origen socioeconòmic i sociocultural baix tenen més risc
d’abandonar el sistema educatiu. Els joves amb pares i mares amb estudis
inferiors presenten un abandonament al voltant del 40%, un 42,1% si tenim
en compte els estudis del pare, i un 39,5% si analitzem els de la mare, mentre
que els que tenen pares i mares amb estudis superiors se situen entre un 5,5%
i un 3,5% d’abandonament si es relacionen amb els estudis del pare i de la
mare, respectivament.

• Els migrants abandonen el sistema amb major proporció que els no mi-
grants. El 48,2% en el primer cas enfront del 18,8% en el segon.

• Joves que viuen en pobles o zones poc poblades (un 45,1%), seguits dels
que habiten en zones semiurbanes (un 34%); el percentatge és menor en les
ciutats o zones densament poblades (un 25,2%).

L’alumnat amb risc d’abandonament prematur del sistema educatiu està
format per joves que es troben en situació de desavantatge personal a causa
de la seva situació escolar, social, econòmica i/o cultural.

L. Marcos i T. Ubrich (2016) assenyalen els alumnes amb els quals el sistema
fracassa, analitzats a través del nivell de competències assolit, el nombre de
titulacions en ESO i el nombre de persones amb abandonament educatiu prematur:

“El perfil de l’alumne/a amb qui el sistema fracassa (...) majoritàriament nens barons, de
menor renda i, en molts casos, de minories ètniques o d’origen estranger constitueixen el
gruix dels qui en surten malparats.”

L. Marcos i T. Ubrich (2016), Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a

nadie atrás, pàg. 34.

A banda de les dades del perfil de l’alumnat, l’abandonament escolar prematur,
com a fenomen complex i multicausal, s’explica també per dinàmiques, condicions
i processos del mateix sistema escolar i del mateix jove, donant-se una relació
d’interdependència entre uns i altres (Tarabini et. al., 2017):

• L’abandonament escolar és un procés acumulatiu de desvinculació del
sistema educatiu explicat per tres fenòmens:

1. Repetició. Els joves més proclius a l’abandonament escolar són joves
amb baix rendiment acadèmic i desmotivació que han passat per una
o més repeticions de curs.

2. Agrupament per nivells: aquesta estratègia condiciona les experi-
ències escolars, menys riques en el cas dels grups de baix nivell
competencial i, en conseqüència, amb resultats acadèmics més pobres.

3. Desenvolupament de competències: l’exclusió de les experiències
d’aprenentatge més satisfactòries i dels coneixements escolars bàsics
té efectes negatius sobre el desenvolupament dels joves que les viuen.
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• Percepció i vivència dels joves de l’experiència acadèmica i de la institució
escolar.

1. Desmoralització i frustració, perquè l’esforç deixa de tenir sentit.

2. Interiorització de la incapacitat (“jo no valc”) i/o la percepció que no
es podrà aprendre el contingut (“jo no puc”).

3. Rebuig del sistema a través de l’exteriorització del fracàs. El fet de
culpar el sistema i actuar rebutjant l’acceptació de les normes i les
dinàmiques de funcionament establertes.

Analitzant les estratègies per atendre la diversitat (Coll, 2004) apareix l’estratègia
selectiva, que implica l’abandonament del sistema educatiu d’una part de l’alum-
nat que no assoleix els objectius i els continguts d’aprenentatge. Evidentment,
en un sistema que es defineix com a comprensiu i inclusiu, aquesta no és una
estratègia plausible i, en conseqüència, no es persegueix, però l’abandonament
escolar posa de manifest que aquest fenomen es dóna.

1.3 Detecció, avaluació i suport de l’alumnat amb NESE

La detecció primerenca de l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu és el pilar de l’atenció ajustada a aquests infants i joves. Aquesta
detecció comença a l’etapa de l’educació infantil i és fruit de l’observació del
desenvolupament dels infants i dels seus contextos de vida per part d’educadors i
mestres, amb la col·laboració dels equips d’atenció primerenca (pediatria i serveis
socials) i de l’EAP.

La detecció ha de continuar més enllà de l’educació infantil, ja que hi ha alumnes
no escolaritzats a l’educació infantil o situacions i necessitats que apareixen de
manera més tardana al llarg de l’educació primària i, en alguns casos, a l’educació
secundària.

L’avaluació continuada del procés de desenvolupament, aprenentatge i socialitza-
ció dels infants i joves permet identificar i avaluar les necessitats específiques de
suport educatiu de l’alumnat.

La detecció inclou les característiques de l’infant o jove (enteses com a dificultats
i fortaleses) i les possibilitats i/o dificultats que li ofereixen els diferents contextos
de vida en què participa i, per tant, la interacció entre la persona i els seus entorns.
Sempre que es pugui, en la detecció, l’infant hi ha de participar des de la seva
vivència i percepció. Per tant, el diagnòstic escolar va més enllà de les dades
clíniques i inclou les possibilitats i els potencials d’aprenentatge lligades al context
escolar i les percepcions i les vivències de les persones implicades.
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1.3.1 Detecció i diagnòstic de l’alumnat amb NESE

La detecció i el diagnòstic es duen a terme seguint el següent procediment:

1. Observació i registre d’indicadors, signes d’alerta i necessitats de l’infant o
jove. Els procediments i instruments de recollida d’informació que poden
ser útils són: l’observació i els registres, els qüestionaris i les entrevistes i
l’anàlisi de les actuacions i produccions de l’infant o jove.

2. Contrast de la informació recollida amb altres professionals i amb la família.
En cas que sigui pertinent, també amb el mateix infant o jove, garantint que
allò que s’ha identificat no està lligat només al context escolar ni és una
situació puntual (un moment vital circumstancial). Per tant, cal confirmar
l’extensió de les necessitats de l’infant o jove en diferents contextos i al llarg
del temps.

3. Les sospites de necessitats específiques de suport educatiu es fan arribar als
professionals del centre: al mestre d’educació especial, dins de l’escola, i a
l’orientador educatiu, dins de l’institut i, si aquests ho consideren oportú, a
l’EAP.

4. Detectades les necessitats específiques de suport educatiu i a demanda de
la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), avaluació psicopedagògica en
el context del centre educatiu per part dels professionals de l’equip d’asses-
sorament i orientació psicopedagògica (EAP) o els orientadors educatius
en els centres d’educació secundària, amb la col·laboració dels docents del
centre, d’altres professionals, de la família i de l’alumne/a.

5. Feta l’exploració de l’infant o jove, i ja amb un diagnòstic més o menys
tancat, tramesa de la informació i les orientacions a la família, a l’infant
o jove (si és pertinent) i a la resta de docents i professionals que hi tenen
relació.

En la detecció de les necessitats específiques de suport educatiu hi intervenen la
família, els serveis de salut i/o els serveis socials de base i, a través de la CAD, els
professionals del mateix centre: mestres, professors, tutors, mestres d’educació
especial o orientadors educatius. En el diagnòstic, donant suport a l’EAP i
als orientadors educatius, hi intervenen serveis especialitzats com els centres
d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR), els centres de
recursos educatius per a alumnat amb trastorns del desenvolupament i la conducta
(CRETDIC), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
i els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV). A més,
també hi col·laboren els centres d’atenció a les persones amb discapacitat (CAD),
amb els corresponents equips de valoració i orientació (EVO), i els centres de la
xarxa territorial de serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència: centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), centres de salut mental per a
infants i joves (CSMIJ) i equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).



Suport a la intervenció educativa 31 Organització del suport a la intervenció educativa

1.3.2 Avaluació de l’alumnat amb NESE

Pel que fa al contingut de l’avaluació psicopedagògica, ha d’incloure la recollida,
l’anàlisi i la valoració d’informació rellevant sobre:

• El desenvolupament i l’autonomia personal i social de l’alumne.

• La capacitat de comunicació i relació amb els altres.

• El nivell d’assoliment de les capacitats o competències bàsiques.

• El tipus i grau d’intensitat de les mesures i els suports rebuts i la seva
evolució educativa i escolar.

• Les orientacions per a la planificació de la resposta educativa.

• El tipus i grau de suport requerit actualment.

• Les condicions i característiques personals i socials més enllà de l’escola,
és a dir, la família i els altres entorns de vida.

• Si n’hi ha, també ha de tenir en compte les avaluacions, els diagnòstics i les
orientacions d’altres professionals.

Per tant, en la valoració de l’alumnat es fan constar tant els punts forts com els
punts febles, és a dir, capacitats i dificultats. Ambdós aspectes són els punts de
partida i referents per poder treballar amb l’infant o jove. A més, aquesta avaluació
psicopedagògica s’ha d’actualitzar a cada etapa o quan ho requereixi l’evolució de
l’alumne i/o els canvis en el context educatiu.

La resolució del 26 d’abril de 2018 estableix, per als EAP, els procediments a
seguir i els protocols que han d’utilitzar per elaborar els informes. Especifica
que els relatius al reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu
s’elaboren quan hi ha:

• Necessitats educatives especials (NEE)

– Discapacitat intel·lectual: lleugera (DIL), moderada (DIM), severa
(DIS) o profunda (DIP)

– Pluridiscapacitat (PD)

– Discapacitat auditiva: lleugera (DAL), mitjana (DAM), severa (DAS)
o profunda (DAP)

– Discapacitat visual (DV)

– Discapacitat motriu: autònom (MA), semiautònom (MS) o dependent
(MD)

– Trastorn de l’espectre autista (TEA)

– Trastorns greus de la conducta

– Trastorn mental greu

Vegeu als “Annexos” la
resolució del 26 d’abril de
2018, de la Direcció
General d’Educació
Infantil i Primària, que
estableix el procediment
que cal seguir i els
protocols que han
d’utilitzar els equips
d’assessorament i
orientació
psicopedagògics (EAP).
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– Retard del desenvolupament sense etiologia clara (fins als 6 anys)

• Retards d’aprenentatge greus

• Trastorns condicionants de l’aprenentatge

• Altes capacitats (AC)

Aquests informes els elabora l’EAP, mentre que a educació secundària obligatòria
els poden elaborar els orientadors educatius, coordinats amb la CAD. Aquests
informes, a banda de reconèixer les NESE i especificar els àmbits d’actuació,
impliquen prendre decisions sobre l’escolarització i la previsió de les mesures i els
suports, i, si és el cas, la justificació dels suports complementaris i de l’equipament
específic. Més enllà de l’educació bàsica i obligatòria, l’informe d’escolarització
de l’alumnat en la formació professional i en els programes professionalitzadors.

“Les necessitats específiques de suport educatiu es concreten en els aspectes següents:

a) Cura i higiene personal

b) Mobilitat i desplaçaments

c) Regulació del comportament i la interacció

d) Salut i seguretat

e) Processos cognitius i d’aprenentatge

f) Comunicació i llenguatge”

Resolució de 26 d’abril de 2018 (bit.ly/2FAJxfT), article 3.

En cada un d’aquests ítems que concreten les NESE, per a l’alumnat amb NEE es
valoren els següents aspectes (annex 4 del protocol per avaluar les necessitats de
suport complementari):

• Autonomia i procediments en la cura i la higiene personal

– Higiene

– Alimentació

– Canvi de roba i calçat

• Mobilitat i desplaçaments

– Com fa les transferències i com es desplaça

– Autonomia en els desplaçaments

• Regulació del comportament i la interacció

– Autoregulació social

– Conducta social (compliments de normes)

– Autoregulació escolar

• Salut i seguretat
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Les necessitats educatives específiques vinculades a situacions socioeconòmiques
o socioculturals desfavorides també requereixen un informe social de l’EAP en
col·laboració amb serveis socials.

1.3.3 Suport a l’alumnat amb NESE

En funció de les necessitats detectades es poden donar quatre graus en la intensitat
del suport:

1. Intermitent: suports necessaris en períodes específics de curta durada;
normalment, quan hi ha canvis o transicions en la vida d’una persona.

2. Limitat: suport necessari per a un període més llarg i de manera continuada
fins que es deixa de necessitar, pot suposar l’entrenament per a una habilitat,
l’aprenentatge de l’ús d’un ajut tècnic, etc.; el suport deixa de ser necessari
quan la persona ja s’ha fet capaç.

3. Extens: suport continuat, regular i permanent en alguna activitat o en alguna
situació o entorn.

4. Generalitzat: suport continuat, regular i permanent en diverses activitats o
àmbits i entorns de la vida diària

Els suports concreten l’atenció que l’alumnat amb NEE rep dels diferents profes-
sionals:

• Equip d’atenció a la diversitat del mateix centre

• Professionals específics del territori

Quan es requereixen i sol·liciten suports complementaris cal especificar les hores
en què ja hi ha suports i justificar la necessitat de més hores d’atenció. Aquests
suports es concreten en hores de mestres i professorat de suport a la inclusió, de
professionals d’atenció educativa i de la presència de més d’un docent a l’aula.

Pel que fa a l’equipament específic que es pot sol·licitar es preveu:

• Adaptacions sensorials

• Ajuda al desplaçament

• Adaptació del mobiliari de l’aula i del lavabo

• Material de posicionament

• Adaptació del material escolar

• Equipament digital específic: ordinador, teclat, pantalla, ratolí, altres
perifèrics i programari alternatiu
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Les necessitats educatives específiques vinculades a situacions socioeconòmiques
o socioculturals desfavorides també requereixen un informe social de l’EAP en
col·laboració amb serveis socials.

Per detectar si hi ha alguna alteració, anomalia, dificultats, discapacitat o retard
en el desenvolupament de l’infant són útils les taules de desenvolupament infantil
(taula 1.3).

Taula 1.1. Taula de desenvolupament infantil de 0 a 1 any

Desenvolupament psicomotriu i autonomia
personal

Desenvolupament vers les relacions amb
l’entorn físic i social

Desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge

0-3 mesos

• Manté el cap alçat quan és a coll.
• Fixa la mirada i la mou seguint els moviments
d’un objecte o una persona.
• Sosté objectes amb pressió involuntària i els
mou.
• Descobreix i juga amb mans i peus.

• Somriu tot responent a un estímul.
• Reconeix visualment la mare o la persona
cuidadora.
• Respon positivament, emet sorolls i somriu
quan juguen amb ell.

• Localitza sons laterals i mou el cap.
• Balbuceja i fa sons guturals.

3-6 mesos

• Alça i mou el cap quan està de bocaterrosa.
• Gira des de la posició de panxa enlaire a la
posició de costat i a l’inrevés.
• Agafa i mou objectes propers.

• Somriu i mou les cames davant persones
conegudes.
• Reconeix els seus cuidadors.

• Emet sons per atraure l’atenció dels seus
cuidadors.
• Reduplica sons (ma-ma; gu-gu; ta-ta...) tot
repetint cadenes sil·làbiques de consonant més
vocal.

6-9 mesos

• Es manté assegut sense suport.
• S’arrossega per terra.
• S’aguanta dret amb suport.
• Somriu davant la seva imatge en un mirall,
l’acarona i s’hi vol relacionar.
• Llença objectes per veure com cauen i quin
soroll fan.
• Es porta aliments i objectes a la boca.
• Agafa objectes i els dóna cops.

• Acarona objectes suaus i persones.
• S’altera i plora quan se’n va la mare o
persones cuidadores.
• S’altera o plora davant persones estranyes.
• Imita jocs de falda i moviments com dir “adéu”.

• Localitza sons procedents de diferents
direccions.
• Mostra satisfacció i es mou quan sent cançons
infantils.

9-12 mesos

• S’asseu i s’aixeca amb suport.
• Gateja.
• Descobreix objectes que han estat amagats
davant seu.
• Posa i treu objectes d’un recipient.
• Fa les primeres passes amb ajut.
• Juga amb la cullera i la porta a la boca.
• Col·labora en jocs d’imitació.
• Obeeix ordres senzilles si van acompanyades
de gestos.

• Abraça i fa petons a adults i altres infants.
• Respon quan se’l crida pel seu nom.

• Emet les primeres paraules amb significat.

Font: Generalitat de Catalunya: https://bit.ly/2XXaG5y

Senyals d’alerta quan l’infant té 1 any:

• Encara no s’aguanta assegut sense suport.

• No pot subjectar objectes amb totes dues mans.

• No somriu a les persones conegudes.

• No s’interessa per les coses que l’envolten.

• No emet cap so per cridar l’atenció.
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• No plora ni protesta davant l’absència de les persones que li són molt
properes.

Taula 1.2. Taula de desenvolupament infantil d’1 a 2 anys

Desenvolupament psicomotriu i autonomia
personal

Desenvolupament vers les relacions amb
l’entorn físic i social

Desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge

12-18 mesos

• Es posa dret i fa passes sense suport.
• Fa rodar una pilota com ho fa un adult.
• Comença a utilitzar la cullera abocant-ne força.

• Comença a admetre menjar sòlid.
• Manipula lliurement amb jocs de construcció.
• Reconeix parts del cos: cap, mans, peus.

• Reconeix persones no familiars que pertanyen
al seu entorn quotidià.
• Reconeix els objectes d’ús habituals (cullera,
tovallola, joguines...).
• Imita, en el joc, els moviments de l’adult.
• Accepta l’absència dels pares tot i que pot
protestar d’entrada.
• Repeteix les accions que el fan riure o criden
la seva atenció.
• Explora i es mostra encuriosit pels objectes
familiars.

• Repeteix sons que fan altres persones.
• Fa cas d’ordres simples que van
acompanyades de gestos.
• Combina dues síl·labes diferents.
• Identifica entre dos objectes el que se li
demana.
• Li agrada mirar contes d’imatges.
• Atén quan criden el seu nom.

18-24 mesos

• Beu amb la tassa tot aguantant-la amb les
dues mans.
• Comença a menjar amb la cullera abocant-ne
una mica.
• Reconeix estris d’higiene personal.
• Reconeix parts del cos: ulls, nas, boca, dits...).

• Doblega la cintura per recollir objectes sense
caure.
• Es reconeix a si mateix en les fotografies.

• Reconeix els espais bàsics del seu entorn
habitual (casa, parc, escola...).
• Juga amb altres infants durant estones curtes.
• Comparteix objectes amb altres infants quan
se li demana.
• Reconeix alguns elements propis de l’estació
de l’any en què es troba: roba, sabates...
• Participa habitualment en les activitats que se
li proposen.
• Comença a reproduir accions reals amb
joguines (nines, cotxes...).

• Utilitza una o dues paraules significatives per
designar objectes o persones.
• Gaudeix en sentir música i imita gestos i
ritmes.
• Comença a entendre i a acceptar ordres
verbals (recollir, asseure’s...).
• Comença a ajuntar paraules aïllades per
construir les primeres “frases” (mama-pa).
• Atribueix funcions als objectes més familiars i
comença a anomenar-los.
• Imita sons d’animals i objectes coneguts
(onomatopeies).

Font: Generalitat de Catalunya: https://bit.ly/2XXaG5y

Senyals d’alerta quan l’infant té 2 anys:

• No camina sol.

• No assenyala les principals parts del cos.

• Mai no s’apropa ni mostra interès per jugar amb altres infants.

• No reconeix diferents espais molt familiars (cuina, bany, dormitori...).

• No imita accions ni sons coneguts.

• No respon al seu nom.
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Taula 1.3. Taula de desenvolupament infantil de 2 a 3 anys

Desenvolupament psicomotriu i autonomia
personal

Desenvolupament vers les relacions amb
l’entorn físic i social

Desenvolupament de la comunicació i el
llenguatge

24-30 mesos

• Salta amb tots dos peus.
• Llança la pilota amb les mans i amb els peus.
• Es treu les sabates i els pantalons descordats.

• Utilitza la cullera i la forquilla i beu en tassa
sense abocar-la.
• Completa un tauler de tres formes
geomètriques (rodona, quadrat i triangle) en un
tauler invers.
• Coneix l’orinal i el vàter, i els fa servir per
indicació de l’adult.

• Es mou amb facilitat pels espais habituals
(casa, escola...).
• Identifica alguns canvis en la natura
corresponents a les estacions de l’any.
• Reconeix en fotografies les persones més
properes.
• Juga al costat d’infants de la seva edat.
• Diferencia en imatges termes referits a:
persones, animals i plantes.
• Saluda infants i adults coneguts si se li
demana.

• Fa frases amb nom i verb com ara: “anem
papa”.
• Utilitza el “no” de forma oral i no només amb el
gest.
• Respon a preguntes com: Què fas? Què has
menjat?
• Coneix els conceptes “gran”, “petit”.
• Fa atenció durant una estona a música o a
contes curts.
• Entona algunes cançons apreses i es mou al
seu ritme.

30-36 mesos

• Realitza activitats d’enroscar, encaixar, enfilar.

• És capaç de córrer i de saltar amb cert control.

• Demana anar al vàter quan li cal.
• Pot copiar un cercle, una línia vertical i una
d’horitzontal.
• Menja, de forma autònoma, tot tipus
d’aliments.
• Identifica conceptes espacials: aquí, sota,
sobre, lluny, dins...
• Identifica conceptes temporals: de dia, de nit.

• Comença a mostrar preferències per alguns
dels seus companys.
• Mostra afecte cap a nens més petits i animals
domèstics.
• Va coneixent les normes i els hàbits de
comportament social dels grups dels quals
forma part.
• Col·labora en l’ordre de les seves coses a
casa i a la llar d’infants quan se li demana.
• Comença a identificar i distingir diferents
gustos: dolç, salat, bo...
• Comença a identificat diferents olors: bona
olor, mala olor...
• Identifica llocs que visita freqüentment dins el
seu entorn: casa d’un familiar, parc, forn. . .

• Coneix i diu el seu sexe quan se li demana.
• Utilitza el gerundi, els plurals i els articles.
• Articula correctament els sons: [b], [j], [k], [l],
[m], [n], [p], [t].
• És capaç de comunicar-se a través dels
gestos i la mímica, a més de fer-ho amb al
llenguatge oral.
• Parla de si mateix en primera persona,
utilitzant el “jo”, “em” i “me” enlloc del seu nom.
• Utilitza el llenguatge oral per explicar el que fa,
el que vol, el que li passa...

Font: Generalitat de Catalunya: https://bit.ly/2XXaG5y

Senyals d’alerta quan l’infant té 3 anys:

• No fa les seves necessitats a la gibrelleta o vàter.

• No compren ordres senzilles.

• No identifica imatges.

• Roman aïllat. No mostra curiositat per les coses.

• Utilitza paraules aïllades sense connectors.

• No imita traços senzills (vertical, horitzontal. . . ).

Per als infants entre 3 i 6 anys la informació sobre el desenvolupament és mes
extensa i es particularitza per als diferents aspectes del desenvolupament (motriu,
cognitiu, social...). La Generalitat de Catalunya en publica un complet resum,
anàleg a la a taula 1.3, en el següent document: bit.ly/1WX3dzY

Hi ha diversos instruments per a la detecció de les NEE, les dificultats d’aprenen-
tatge, les altes capacitats i les situacions de risc. En la taula 1.4 se’n relacionen
alguns:
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Taula 1.4. Instruments de detecció NESE

Necessitats específiques de suport educatiu Instruments de detecció

Discapacitat auditiva Gotzens, N. i Marro, S. (2009). Pautes per a la detecció de pèrdues auditives. Departament
d’Educació bit.ly/2O3ahtV

Discapacitats auditiva o auditiva i visual Guia per a famílies d’infants amb sordesa o sordceguesa. Departament d’Educació i Universitats
bit.ly/2F0OqPC, pàg 6

Discapacitats auditiva i visual Sordceguesa: Guia de detecció APSOCECAT/FESOCE bit.ly/2SZ81Vu

Trastorns de salut mental CatSalut (2003). Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus a la infància i
l’adolescència. Departament de Sanitat i Seguretat Social bit.ly/2UxoPo0 Annex 3. pàg. 26, Annex
4. pàg. 28

TEA Palomo, R. (2012). “Los síntomas de los TEA en los primeros dos años de vida”, Anales de
Pediatría, 76 (1) 41 e1-41 e10 bit.ly/1FOobat, taula 1

Trastorns de conducta Guia per a famílies d’infants i joves amb alteracions greus de conducta. Departament d’Educació
bit.ly/2VVwtJ5, pàg 11

TDAH Departament d’ensenyament (2013). El TDAH detecció i actuació en l’àmbit educatiu bit.ly/2ChJcia

Altes capacitats Departament d’Ensenyament (2013). Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu
bit.ly/2oGrACA

Situacions socials desafavorides Diputació de Barcelona (2009). Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la
infància i l’adolescència bit.ly/2Hi43WI, annex 7 pàg. 83

1.3.4 Xarxa territorial de serveis d’atenció a la infància i a
l’adolescència

Per atendre les necessitats específiques dels infants, el Departament d’Ensenya-
ment compta amb el suport de la xarxa territorial de serveis d’atenció a la infància
i a l’adolescència. Aquesta xarxa inclou:

• Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)

• Centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ)

• Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA)

Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) són un servei
social d’atenció especialitzada, de caràcter universal i gratuït fins als 6 anys, per
a infants que presenten trastorns de desenvolupament i les seves famílies. Des del
CDIAP s’ofereix el servei de diagnòstic, tractament i assessorament, orientació i
suport a les famílies i a les escoles d’educació infantil.

Trastorns del desenvolupament

Tal com s’assenyala al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
dedicat a l’atenció precoç, un infant pot presentar trastorn del desenvolupament quan el
desenvolupament del seu sistema nerviós no es produeix dins dels marges del que es pot
considerar normalitat, i, per tant, necessita ajut.

Els centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ) són un servei sanitari
especialitzat en salut mental d’assistència psiquiàtrica ambulatòria, de caràcter
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universal i gratuït fins als 18 anys. Els serveis que ofereix són de diagnòstic i
teràpia per a infants i joves i orientació en salut mental als infants i a les seves
famílies.

Els equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA) s’encarreguen de fer
el diagnòstic i la valoració dels infants i adolescents desemparats o en risc d’estar-
ho i d’avaluar el seu entorn sociofamiliar. A partir d’aquesta anàlisi i valoració,
proposen les mesures que es consideren pertinents en funció de cada cas, les
activen i en fan el seguiment.

1.4 Organització de mesures i suports addicionals i intensius

Un cop aplicades les mesures i els suports universals, si aquestes no són suficients
per pal·liar les barreres a l’aprenentatge, la socialització i la participació dels
infants i joves, es plantegen les mesures i suports addicionals i, si cal, les
intensives; ambdues mesures, si s’adopten, constaran en l’expedient i en l’historial
acadèmic de l’alumne.

Les mesures i el suport per donar resposta a les necessitats específiques de suport
educatiu (NESE) són les addicionals i intensives. S’hi poden identificar diverses
estratègies per atendre la diversitat (Coll, 2004). Cada estratègia porta associada
diverses mesures i/o suports (taula 1.5).

Taula 1.5. Mesures i el suport per donar resposta a les necessitats específiques

Estratègies Mesures i suports

Compensatòries o de neutralització Suport escolar personalitzat (SEP)

Suport lingüístic i social (SLS)

Suport educatiu al poble gitano

Temporals Reducció de la durada de l’escolarització:
avançament

Augment de la durada de l’escolarització: repetició

Adaptació d’objectiu i/o continguts (en el centre
educatiu ordinari)

Programa intensiu de millora (PIM)

Aula d’acollida (AA)

Ampliació

Aules obertes

Projectes Singulars

Unitats d’escolarització compartida (UEC)

Suport intensiu de l’escola inclusiva (SIEI)

Suport intensiu a l’audició i llenguatge (SIAL)

Adaptació d’objectiu i/o continguts (fora del centre
educatiu ordinari)

Aules hospitalàries

Atenció domiciliaria

Suport educatiu en hospitals de dia per a adolescents



Suport a la intervenció educativa 39 Organització del suport a la intervenció educativa

Taula 1.5 (continuació)

Estratègies Mesures i suports

Suport educatiu en centres de justícia juvenil

Suport educatiu en centres residencials d’educació
intensiva

Aula integral de suport (AIS)

Programa de noves oportunitats (PNO)

Escoles d’educació especial (EEE)

Coll, 2004

1.4.1 Estratègies compensatòries

Les estratègies compensatòries per atendre la diversitat dins dels centres educatius
d’educació bàsica, igual que les que es preveuen fora d’aquests o en etapes no
obligatòries, tenen com a finalitat compensar o neutralitzar aquelles mancances
que presenten certs alumnes que no tenen cap discapacitat o trastorn específic.

En el cas de les mesures addicionals, n’hi ha tres que tenen com a prioritat aquesta
compensació o neutralització:

• Suport escolar personalitzat (SEP) per a infants amb dificultats en les àrees
instrumentals i en l’organització i el desenvolupament del treball i de l’estudi
autònom.

• Suport lingüístic i social (SLS) per a infants i joves d’origen estranger amb
dificultats en l’ús més tècnic, específic i ric de la llengua vehicular.

• Suport educatiu al poble gitano per a infants i joves gitanos per tal de donar
valor a l’educació formal i per reconèixer, des dels centres educatius, el
valor de la seva cultura i identitat.

1.4.2 Estratègies temporals

Les estratègies temporals per atendre la diversitat impliquen dos extrems per a
dues situacions oposades:

• Avançament escolar: als infants i joves amb altes capacitats, que tenen
assolits els aprenentatges que es preveuen per al grup classe de la seva edat,
se’ls pot avançar un o més d’un curs escolar.

• Repetició escolar: als infants i joves amb mancances significatives en
els seus aprenentatges, per poder seguir l’escolarització amb normalitat,
se’ls pot mantenir en un mateix curs un any més. Aquesta situació es
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pot donar més d’una vegada. La decisió que un alumne romangui en el
mateix curs un altre any la pren la comissió d’avaluació quan considera que
els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa de l’infant o jove no li
permeten seguir amb profit els aprenentatges del curs superior.

En l’anàlisi de la normativa de cada etapa educativa relativa a les repeticions es
posa de manifest que:

• Durant el segon cicle de l’educació infantil aquesta decisió es pot prendre
una vegada.

• Al llarg de l’educació primària, la decisió de la repetició es pot prendre una
vegada, ampliable a dues en el cas dels alumnes amb necessitats específiques
de suport educatiu (NESE). En aquests casos cal valorar el procés en
l’adquisició de competències i la repercussió negativa o positiva que la
repetició pugui tenir sobre aquest procés. Alhora, s’ha de tenir en compte
l’opinió dels pares o tutors legals. Si s’opta per la repetició s’ha de garantir
la integració socioeducativa de l’infant i l’evolució dels seus aprenentatges.

• A l’ESO, l’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i pot repetir
un total de dues vegades, sempre que no hagi repetit a primària. Per tant, un
alumne pot romandre a l’ESO fins als 18 anys .

A més, tant a primària com a secundària es pot escolaritzar en un nivell inferior
al que li correspon l’alumnat nouvingut que mostra desfasament de dos cursos en
el nivell d’assoliment.

1.4.3 Estratègies d’adaptació d’objectius i/o continguts:
diversificació curricular

Dins de les mesures addicionals i intensives hi ha els programes de diversificació
curricular (PDC). La seva elaboració suposa introduir canvis en el currículum
més enllà de les mesures universals i, per tant, han d’estar justificades. Aquesta
diversificació normalment afecta més d’un dels àmbits de decisió curricular:
què ensenyar, quan ensenyar, com ensenyar, i què, quan i com avaluar. La
diversificació curricular implica l’estratègia d’adaptació d’objectius i/o continguts
i, en el cas d’adaptació d’objectius, també cal modificar els criteris d’avaluació.

La diversificació curricular es pot dur a terme a través de programes específics
dirigits a un grup d’alumnes amb unes característiques i necessitats semblants i,
de manera majoritària, implica l’elaboració d’un pla de suport individual (PI),
que és la concreció de la mesura o el suport per a cada infant o jove.

A nivell organitzatiu, aquests programes poden suposar el treball en altres espais,
fins i tot fora del centre, una organització diferent del temps i, a nivell de gestió de
recursos humans, la implicació de professionals específics d’atenció educativa.
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Els programes de diversificació curricular (PDC) previstos per a 3r i 4t d’ESO són
adaptacions del currículum que estableix la mateixa Administració educativa per
a un grup de joves amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE):

• Mesures i suports addicionals per a alumnat amb dificultats d’aprenentatge:
aula oberta i projectes singulars.

• Mesures i suports intensius per a alumnat amb risc d’abandonament prema-
tur del sistema educatiu: unitat d’escolarització compartida (UEC)

L’adaptació dels objectius, que va lligada a la dels continguts i a la dels criteris
d’avaluació, pot suposar diversificar-los de maneres diferents:

• Prioritzar determinats objectius a partir de les necessitats de l’infant o jove
(la llengua vehicular en els infants d’origen estranger quan no la coneixen).
En prioritzar uns objectius, els altres queden en segon pla i durant un
període poden deixar de treballar-se de manera explícita o fer-se de manera
secundària, tangencial o circumstancial.

• Introduir un objectiu nou que és específic per un infant o jove, ja que
cobreix una necessitat d’aprenentatge individual. Per exemple, aprendre a
fer ús d’un ajut tècnic o reformular o matisar algun objectiu existent perquè
inclogui aspectes específics lligats a la necessitat o les circumstàncies de
l’alumne concret.

• Ampliar els graus de complexitat dels objectius. En aquest cas es pot
fer seguint la taxonomia de Bloom (Churches, 2009) i incorporant nivells
d’exigència cognitiva o de pensament més complex.

• Reduir el grau de complexitat. Per a la reducció dels objectius es pot fer
servir el desglossament o la divisió de l’objectiu en subobjectius que poden,
en alguns casos, implicar la seva seqüenciació temporal.

En el cas d’adaptació d’objectius on hi ha ampliació o reducció, els criteris
d’avaluació també varien i són, respectivament, superiors o inferiors als del nivell
corresponent. En aquests casos s’ha d’elaborar un pla de suport individualitzat
(PI) on s’han d’identificar com a mínim els àmbits i les àrees on s’adaptaran els
objectius i els criteris d’avaluació.

Altres mesures i suports que tenen com a base l’estratègia de l’adaptació d’objec-
tius i/o continguts:

• Addicionals

– Programa intensiu de millora (PIM)

– Aula d’acollida (AA)

– Aules hospitalàries

– Atenció domiciliaria

– Suport educatiu en hospitals de dia per a adolescents
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– Suport educatiu en centres de justícia juvenil
– Suport educatiu en centres residencials d’educació intensiva

• Intensives

– Suport intensiu de l’escola inclusiva (SIEI)
– Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL)
– Aula integral de suport (AIS)
– Escoles d’educació especial (EEE)
– Programa de noves oportunitats (PNO)

1.5 Pla de suport individualitzat

El pla de suport individualitzat (PI) és una eina de planificació que recull les
valoracions i les decisions dels equips docents, amb la col·laboració de la família i
la implicació, si és possible i pertinent, de l’alumne sobre les mesures i els suports
per donar resposta a l’alumnat que requereix mesures i suports intensius d’atenció
educativa. En alguns casos també s’ha d’elaborar per a alumnat que requereix
mesures i suports addicionals. La finalitat del PI és garantir una atenció educativa
individualitzada que possibiliti el progrés i el màxim desenvolupament personal i
social de l’infant o jove a través de l’aprenentatge, la socialització i la participació
en la vida de l’aula i del centre educatiu ordinari.

El pla de suport individualitzat (PI) és un conjunt de decisions relatives a
l’adaptació del currículum d’un infant o jove on es preveuen les mesures i
els suports per donar resposta a les seves necessitats i característiques.

El PI recull documentalment dos aspectes complementaris:

• Valoració de les necessitats específiques de suport educatiu (NESE) de
l’alumne/a

• Decisions sobre les mesures i els suports per donar resposta a les necessitats
detectades:

– Mesures i suports adreçats a l’alumne/a vinculats a les àrees o matèries
– Estratègies metodològiques
– Criteris d’avaluació relatius al seu procés d’aprenentatge i evolució

personal
– Objectius de treball compartits amb la família i la implicació de

l’alumne/a

S’elabora un PI per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària,
secundària obligatòria i secundària postobligatòria que presenta les següents
característiques:
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• Necessitats educatives especials.

• Desconeixement de la llengua vehicular de l’escola:

– Nouvinguts que s’incorporen tardanament al sistema educatiu.

– Alumnat de procedència estrangera que rep suport lingüístic i social.

• Per circumstàncies de salut, per problemes amb la justícia o per mesures de
protecció són fora de l’escola.

• Altes capacitats: se’ls redueix la durada dels estudis.

• Que cursen simultàniament, a l’educació secundària obligatòria, altres
estudis de música o dansa o amb dedicació significativa a l’esport.

• Informe de l’EAP: quan l’EAP ha reconegut la necessitat específica de
suport educatiu derivada, entre d’altres, de situacions socials especialment
desfavorides.

• Avaluació amb criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell
d’estudis corresponent

• Excepcionalment, alumnat que per assolir les competències bàsiques reque-
reix altres mesures addicionals.

El procediment per elaborar un PI és el següent:

1. Termini: s’ha d’haver realitzat en el termini màxim de dos mesos des que
se’n determina la necessitat.

2. Elaboració: l’elabora el tutor/a de l’alumne amb la participació de l’equip
docent, la família i, si s’escau, el mateix alumne/a.

3. Aprovació: l’aprova la direcció del centre, amb el vistiplau de la comissió
d’atenció a la diversitat (CAD).

4. Seguiment:

• El tutor/a en fa el seguiment, juntament amb l’equip docent, la família
i, si s’escau, el mateix alumne/a.

• La CAD vetlla pel seu compliment i per la coordinació i col·laboració
entre els professionals que hi intervenen.

• El PI s’avalua i actualitza en funció del progrés de l’alumne/a.

5. Revisió: es revisa de manera periòdica, com a mínim una vegada cada curs
escolar.

6. Finalització: pot finalitzar en qualsevol moment i, si l’evolució de l’alum-
ne/a ho aconsella, abans del termini previst inicialment.

Més enllà del que és prescriptiu, i lligat a la perspectiva de l’aprenentatge
personalitzat, és interessant que tot l’alumnat participi en l’elaboració del perfil de
l’aprenent, on consta, entre d’altres, com es veuen a si mateixos com a persones i
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membres de la comunitat, quins interessos i habilitats tenen, com aprenen, quines
són les seves fortaleses, què volen fer quan acabin l’ESO, etc. A partir d’aquest
perfil, s’elabora el pla d’aprenentatge, que inclou els objectius que es proposen
assolir, les activitats escolars que pensen que els ajudaran, la planificació temporal,
el procediment per revisar si els objectius es van assolint i, si cal, el procediment
per modificar el pla.

1.6 Transicions i continuïtat educativa

Al final de cada curs, i en el pas d’una etapa a una altra del sistema educatiu,
s’ha de donar continuïtat i coherència al procés educatiu de l’alumnat, al seu
itinerari formatiu i als criteris d’actuació. Aquest és un factor clau de l’èxit i
de la qualitat educativa. Amb la finalitat de garantir l’adequada transició de
l’alumnat entre etapes (d’infantil a primària i de primària a l’educació secundària
obligatòria), els centres han de planificar i dur a terme sessions de coordinació
i de traspàs d’informació. En el marc d’aquesta coordinació, en el traspàs de
primària a secundària, l’EAP lliura als centres d’educació secundària l’informe
psicopedagògic de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu
de l’alumnat del qual cal elaborar un PI per donar continuïtat a les característiques,
les intensitats i la durada de les mesures i els suports que hagi necessitat al llarg
de l’educació primària i que es prevegi que continuarà necessitant.

És fonamental, tant quan hi ha canvi d’etapa com de centre, que es prevegi un
procés d’acolliment als alumnes que inicien l’escolarització, especialment per als
que tenen NEE i els que provenen d’altres països i han de realitzar un procés
d’adaptació emocional, escolar i d’aprenentatge de la llengua. El centre ha
de donar resposta personalitzada a aquests alumnes per garantir-ne el benestar,
l’accés al currículum i els processos de socialització, a més d’establir criteris
metodològics i organitzatius que facilitin la participació a l’aula ordinària des del
primer moment.
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2. Organització de les activitats

La programació de totes les activitats del centre, tant les lectives com les
complementàries i les extraescolars, ha de contribuir a l’aprenentatge i el desen-
volupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat, posant l’èmfasi en la
seva funcionalitat i sentit i, a la vegada, permetre la socialització i la participació
de tots els infants i joves.

A banda de les mesures universals per promoure l’aprenentatge, la socialització
i la participació de tot l’alumnat en contextos inclusius de relació entre iguals
que possibiliten les metodologies docents centrades en l’activitat de l’alumnat,
hi ha situacions i circumstàncies personals i/o contextuals dels alumnes que fan
que aquestes mesures no siguin suficients per donar resposta a aquests infants i
joves. Per això cal planificar i concretar, a través d’activitats i suports específics,
les mesures addicionals i intensives.

De les activitats per promoure l’aprenentatge, la socialització i la participació de
l’alumnat, al marge de les mesures universals, cal analitzar com es concreten
les activitats inscrites en les diferents mesures addicionals i intensives i els
suports que requereixen, amb la participació dels diferents professionals del
centre, de l’alumnat que forma part de la mesura i del que no i de la de la
resta de la comunitat educativa. Així mateix, cal analitzar les possibilitats de
participació, socialització i aprenentatge i desenvolupament que ofereixen les
diferents activitats complementàries i extraescolars, i com els diferents municipis,
amb els plans educatius d’entorn o altres actuacions, possibiliten l’educació més
enllà de l’escola.

2.1 Concreció de mesures i suports addicionals

Les mesures i els suports addicionals estan dirigits de manera prioritària als
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) que presenten
les següents circumstàncies:

• Retards i trastorns greus en l’aprenentatge

• Alumnat d’origen estranger

• Alumnat del poble gitano

A més, inclouen alumnes amb altres condicions o circumstàncies especials de
salut, situació judicial i residencial i infants i joves amb dedicació significativa
a la música, la dansa o l’esport.

Vegeu a “Annexos” el
Decret 150/2017, de 17
d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema
educatiu inclusiu.
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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 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. Són responsabilitat dels docents i
del personal d’atenció educativa designats per la direcció i orientats per mestres
d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge, professionals d’orientació
educativa i tutors de l’aula d’acollida.

Aquestes mesures han de garantir la màxima participació d’aquest alumnat en les
accions de l’aula i del centre i han de vincular-se a mesures i suports universals
previstos. Els suports, de manera majoritària, suposen la presència de més d’un
professional a l’aula. Els docents i la resta de mestres i professors d’inclusió
educativa i els professionals i el personal d’atenció educativa han de tenir, entre
d’altres, les següents característiques professionals:

• Alt grau d’implicació

• Capacitat de dinamització de grups

• Capacitat d’optimització de recursos

• Sensibilitat educadora, més enllà de les matèries del currículum

• Capacitat assertiva, tolerància, compromís, etc.

• Visió global de l’alumnat

• Empatia, coneixement de les necessitats dels infants i joves: NEE, adoles-
cents, persones nouvingudes, etc.

• Enfortiment de les capacitats i possibilitats de tots els alumnes

• Visió dels processos educatius amb resultats a llarg termini

• Aplicació de metodologies innovadores i creatives amb l’ús de tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) i tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement (TAC)

• Treball en equip

2.1.1 Alumnes amb retards o trastorns greus en l’aprenentatge

Les dificultats d’aprenentatge inclouen un conjunt d’alteracions individuals de
caràcter divers i d’etiologia variable, sempre intrínseca a la persona, que es
manifesten, entre d’altres, en impediments en l’adquisició i el desenvolupament
de diverses habilitats vinculades a l’aprenentatge: l’escolta, la parla, la lectura,
l’escriptura, el raonament o el pensament matemàtic.
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Les mesures que es preveuen per a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge
són de tres tipus. Totes persegueixen els objectius corresponents a l’etapa
educativa. L’actuació específica i diferenciada que s’activa amb aquests alumnes
fa referència a prioritzar uns continguts d’aprenentatge i a adequar la metodo-
logia per aprendre’ls. A nivell organitzatiu es preveu, en tots els casos, el treball
en petit grup d’infants amb dificultats d’aprenentatge semblants.

Les tres mesures són:

• De compensació:

– 1. Suport escolar personalitzat (SEP)
– 2. Programa intensiu de millora (PIM)

• De diversificació de continguts:

– 3. Programes de diversificació curricular (PDC)

A més, inclouen accions tutorials específiques i suport de mestres i professors
d’inclusió educativa: mestre d’educació especial, mestre d’audició i llenguatge,
mestre de pedagogia terapèutica i professorat d’orientació educativa i altres
professionals d’atenció educativa. Aquest suport s’ha de realitzar en el marc de
l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per oferir oportunitats de
participar en entorns i activitats normalitzades a més del treball en grup reduït
o individual quan es consideri necessari. A secundària cal també un treball
específic d’acció tutorial dirigit al desenvolupament personal, social, acadèmic
i professional.

Les mesures que es preveuen segons les etapes educatives són: al segon cicle de
l’educació infantil i a primària, el suport escolar personalitzat (SEP), i a l’inici
de l’educació secundària obligatòria, el programa intensiu de millora (PIM). En
ambdós casos es prioritzen les àrees instrumentals. La primera mesura pot dur-se
a terme fora de l’horari lectiu, per la qual cosa no té per què incidir en la presència
del nen o la nena a l’aula ordinària al llarg de tota la jornada; en canvi, la segona
mesura, a l’ESO, es preveu dins l’horari lectiu, amb petits grups diferenciats del
grup classe. Finalment, la mesura de diversificació curricular, dirigida a l’alumnat
de 3r i 4t d’ESO, aglutina els continguts de les diferents àrees i incorpora un
nou contingut: la vessant de la pràctica professionalitzadora i laboral, lligada al
desenvolupament personal i social.

A més d’aquestes mesures, en l’estratègia temporal es compta amb la repetició,
que s’estableix quan es considera que un alumne, a causa de les mancances
significatives que presenta en els seus aprenentatges o del seu nivell de maduresa,
no podrà aprofitar les experiències d’aprenentatge ofertes en el curs superior.

Suport escolar personalitzat: suports i activitats

El suport escolar personalitzat (SEP) és una mesura de reforç que prioritza l’àmbit
lingüístic, el matemàtic i els hàbits de treball, organització i estudi. Aquesta
mesura es pot aplicar des del segon cicle d’educació infantil fins a sisè de primària.
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Temporalment, per a aquest suport es preveu un total de dues hores i mitja
setmanals. La manera d’organitzar el SEP més adequada perquè esdevingui un
reforç, sense incidència en el temps de l’aula ordinària, és establir-lo fora de
l’horari lectiu (en molts centres s’ha establert al migdia). Les dades (Inspecció
d’educació, 2016) indiquen que el SEP, majoritàriament, es fa a través del treball
en petit grup (90%) fora de l’aula i que en molts casos s’hi apliquen metodologies
de treball grupal. Quan es fa dins de l’horari lectiu, si es fa a dins de l’aula,
hi ha la presència simultània de dos mestres. El mestre tutor n’és el principal
responsable, fet que permet personalitzar l’atenció a l’infant tenint en compte les
seves capacitats i necessitats.

L’organització del SEP suposa prendre una primera decisió rellevant sobre si es fa
dins o fora de l’horari lectiu:

• Dins de l’horari lectiu: es recomana fer-lo dins de l’aula, amb la presència
simultània de dos mestres (tutor i mestre d’educació especial o d’audició
i llenguatge), i aprofitar el potencial dels iguals per a l’aprenentatge, la
socialització i la participació dels infants amb dificultats d’aprenentatge.

• Fora de l’horari lectiu: es recomana que el mestre responsable sigui el tutor,
que coneix les dificultats d’aprenentatge de l’infant, i esdevingui una mesura
addicional i individualitzada. En aquest cas es perd la riquesa dels iguals
que no tenen dificultats d’aprenentatge, però el docent pot oferir una atenció
directa als infants amb dificultats i focalitzar i prioritzar uns continguts i
activitats en funció de les necessitats i característiques dels infants.

Algunes orientacions rellevants per a aquest suport, si es fa dins l’horari lectiu,
són:

• Espai: dins de l’aula ordinària.

• Personal: presència simultània de dos mestres a l’aula. El responsable
és el tutor del grup classe dels infants, que és qui coneix les dificultats i
la potencialitat d’aquests alumnes, el seu procés i progrés, etc. Treballa
de manera coordinada amb el mestre d’educació especial o d’audició i
llenguatge que entra a l’aula.

• Metodologia: planificació d’un treball que combini el petit grup d’infants
que necessiten el suport amb un mestre de referència amb la interacció
d’aquests infants amb iguals més competents en els àmbits que cal reforçar.
Els projectes, els racons de joc o de treball, les capses d’aprenentatge, els
equips d’ajuda individualitzada i la tutoria entre iguals poden ser bons
recursos, ja que impliquen de manera conjunta infants que necessiten
aquesta mesura amb infants que poden donar ajut al progrés dels seus
companys i companyes. En els suports entre iguals, els alumnes més
capaços han de tenir clar i haver treballat amb el mestre el paper d’ajudant
o de tutor que han de desenvolupar.

Algunes orientacions rellevants per a aquest suport, si es fa fora de l’horari lectiu,
són:
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• Espai: aula de referència.

• Personal: tutor/a del grup classe de l’infant, que coneix les seves dificultats
i potencialitats.

• Metodologia: planificació d’un treball que combini petits grups d’infants
amb les mateixes necessitats amb el treball individual i autònom clarament
pautat i amb ajuts immediats, d’iguals i/o del docent, davant de cada
dificultat.

A banda dels suports previstos, al centre hi ha un suport contextual vinculat
clarament als infants amb dificultats d’aprenentatge que no poden rebre un suport
adequat de manera informal a casa: l’estudi assistit.

SEP en horari lectiu

Experiència de suport escolar personalitzat en horari lectiu dins l’aula ordinària:

bit.ly/2UATHUO

Les activitats en el SEP tenen un enfocament diferent en funció de les dificultats
d’aprenentatge i del nivell escolar de l’alumnat. A parvulari es prioritza la llengua
oral i els problemes matemàtics vivencials. A l’inici de primària, la facilitació del
procés de la lectoescriptura, que es pot desenvolupar a través de la tutoria entre
iguals (per exemple, l’experiència de padrins i fillols de lectura). Al cicle superior,
a banda de les mancances més significatives a nivell instrumental, s’inclou tot
el treball d’organització de l’estudi: ús de l’agenda, elaboració de resums o
esquemes, etc., per arribar a secundària amb algunes estratègies clau d’autonomia
personal vinculades a l’aprenentatge autònom. En aquest darrer procés també es
pot incorporar l’ajut entre iguals.

Programa intensiu de millora: suports i activitats

El programa intensiu de millora (PIM), dirigit a joves de 1r d’ESO que no
han adquirit el nivell de competències bàsiques esperat en finalitzar la primària,
prioritza les competències de caràcter instrumental: llengua catalana, llengua
castellana i matemàtiques. Organitza de manera diferent els continguts i matèries
del currículum, amb metodologies específiques i personalitzades.

El PIM pot implicar que les hores en què el grup classe fa llengua catalana i
castellana i matemàtiques l’alumnat indicat participi en un espai diferenciat i amb
un altre docent per treballar les llengües i les matemàtiques de manera vivencial.
En aquesta mesura es preveu la cotutoria entre un dels professors del grup flexible
(PIM) i el tutor de l’aula ordinària.

Pel que fa a la mesura, des del Departament d’Ensenyament s’assenyala el temps
de treball de cada àmbit (lingüístic i matemàtic) i els continguts prioritaris:

• Part significativa de l’horari de l’alumne, de 12 a 15 hores, dedicada a
participar en grups flexibles en les matèries de llengua catalana (4 hores),
llengua castellana (4 hores) i matemàtiques (4 o 5 hores).
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• Prioritats en l’àmbit lingüístic: la comunicació oral, l’expressió escrita i la
comprensió lectora.

• Prioritats en l’àmbit matemàtic: la resolució de problemes, el raonament i
la prova, les connexions, la comunicació i la representació.

• La resta d’hores setmanals es poden fer conjuntament amb el grup ordinari
de 1r d’ESO.

Els suports rellevants que es poden incorporar a aquesta mesura són:

• Espai: plantejament de manera parcial o total del desenvolupament del PIM
a l’aula ordinària.

• Reincorporació: previsió per a aquest alumnat, si passa part de les hores
fora de l’aula, de com es reincorpora en una dinàmica d’aula d’on ha estat
absent una part del temps.

• Personal: presència simultània de dos professors: tutor/a del PIM i tutor/a
del grup classe corresponent.

• Metodologia: utilització de tècniques d’equips d’aprenentatge i de tutoria
entre iguals, que permeten el progrés individual amb l’ajut dels iguals.
Els alumnes més capaços han de tenir clar, i haver treballat prèviament
amb el professor, el seu paper d’ajudant o tutor. A més, per al treball
més global i menys sistemàtic de la llengua es poden plantejar tasques o
activitats obertes, com són projectes de diferent tipus que requereixen l’ús
contextualitzat i funcional i amb sentit de llenguatge.

• Contextuals i comunitaris: més enllà de l’escola, són recursos extres.

Les activitats en relació amb l’àmbit del llenguatge, tant en català com en castellà,
vinculades a l’àmbit oral i escrit han comprendre dues vessants complementàries:
la comprensió i l’expressió.

• Quant a la comprensió oral, es proposa l’escolta de diferents documents
sonors: notícies, documentals, entrevistes, lectures en veu alta, etc., amb o
sense altres suports: visual, treball previ, etc.

• Quant a l’expressió oral, es proposen exposicions que es duran a terme en
el grup classe i en altres grups, si és possible d’infants més petits (explicar
contes, donar instruccions sobre el funcionament d’un joc, etc.). Després
de les millores, revisions i assajos necessaris, per donar eines als joves
perquè vagin assumint els aprenentatges per millorar la seva expressió,
i passant d’una expressió oral amb altres suports a una expressió sense
suports, també es duen a terme simulacions que requereixen adequar el
llenguatge al context i als interlocutors.

• Quant a l’expressió escrita, s’ha de revisar les vegades que calgui per donar
eines per estructurar-la i millorar-la. El resultat final ha de ser difós, fent-
lo arribar als lectors potencials, ja que cal prioritzar la funcionalitat del
llenguatge.
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• Quant a la comprensió de la lectura, cal adaptar el material al nivell
de comprensió i permetre altres referents de comprensió visual (dibuixos,
esquemes, etc.). En el mateix material cal tenir en compte la definició de
les paraules més allunyades de la realitat dels joves, sense infantilitzar-ne
el contingut. Ha d’haver-hi processos de lectura silenciosa en què el jove
pugui tirar enrere quan identifiqui que no ha entès el significat, buscar la
paraula al diccionari, etc. La lectura en veu alta s’ha de preparar i corregir
fins que es dugui a terme amb seguretat.

Entre les activitats de l’àmbit matemàtic hi ha la resolució de problemes; ha de
partir de problemes reals i utilitzar material que faciliti el pas d’allò concret a allò
abstracte i, per tant, la representació a través del llenguatge i la notació matemàtica.
També cal fer incidència a provar primer de manera pràctica i, després a través de
procediments matemàtics, si el resultat és correcte i per què (fonamentació).

Programes de diversificació curricular: suports i activitats

Els programes de diversificació curricular (PDC) són mesures educatives dirigides
a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que durant els primers cursos ha tingut dificultats
generalitzades en el procés d’aprenentatge. La mesura pretén reduir l’absentisme
i les conductes disruptives que distorsionen el funcionament de l’aula, i a la
vegada permetre assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa amb
la finalitat que puguin seguir formant-se.

És una mesura que implica elaborar un trajecte formatiu singular a través de
l’ajustament en els ritmes, l’organització dels continguts i de les matèries, i l’esta-
bliment de criteris d’avaluació, amb una metodologia específica i personalitzada
que inclou: l’ús de les TIC com a recurs d’aprenentatge, la globalització dels
continguts i activitats, una metodologia i uns continguts funcionals i l’avaluació
continuada i global, en la qual participa el mateix alumne.

El programa de diversificació curricular per als alumnes amb dificultats o retards
en l’aprenentatge inclou dues modalitats: aules obertes i projectes singulars.

Els objectius de la mesura són:

• Desenvolupar les competències bàsiques i assolir els objectius per obtenir
el graduat en educació secundària obligatòria.

• Establir relacions positives amb companys, professorat i resta de professio-
nals i personal.

• Incrementar l’autoestima, la motivació i les expectatives.

• Sentir com a propi el centre educatiu, on se’ls té en compte.

• Mostrar autonomia en el treball escolar.

El programes de diversificació curricular es poden estructurar de dues maneres:
per àmbits o a través de projectes interdisciplinaris. Si s’estructuren per àmbits,
aquests han de ser:
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• Àmbit lingüístic i social: inclou aspectes bàsics de les matèries de llengua
catalana i literatura i llengua castellana i literatura, ciències socials, geogra-
fia i història i cultura i valors ètics. Pot incloure la llengua estrangera.

• Àmbit científic i tecnològic: comprèn aspectes bàsics de les matèries de
matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia.

• Àmbit pràctic: engloba les activitats de caràcter pràctic i funcional dirigides
al desenvolupament personal i social i a l’orientació professional i laboral.

A més, l’alumnat que segueixi un PDC ha de cursar un mínim de tres matèries en
el grup ordinari: llengua estrangera, educació física i altres matèries comunes no
incloses en els àmbits o les matèries optatives.

L’horari orientatiu setmanal dels joves que participen en aquest programa és:

• 1-2 hores de tutoria

• 5-7 hores amb el grup classe

• 11-13 hores en àmbits o projectes

• 10-12 hores en àmbit pràctic

La tutoria d’aquest alumnat es distribueix entre els docents que fan docència al
grup del PDC. Es recomana que l’equip de professorat del PDC sigui reduït per
garantir l’enfocament interdisciplinari i el seguiment més personalitzat i constant
de cada alumne.

Les aules obertes impliquen desenvolupar els programes de diversificació curri-
cular en el centre educatiu, amb la qual cosa la formació pràctica es du a terme
en el taller a través d’activitats manipulatives i/o d’experiències d’aprenentatge
servei. En canvi, els projectes singulars suposen que l’àmbit pràctic del PDC
(màxim el 40% de l’horari lectiu) es faci a l’ajuntament o en empreses. Aquest
projecte es du a terme a través de convenis del Departament d’Ensenyament amb
aquestes entitats. L’àmbit pràctic a l’empresa té efectes positius en la motivació de
l’alumnat, en els hàbits de treball i en els aspectes comportamentals i actitudinals.

Aquesta mesura, viscuda per la majoria d’alumnes que hi participen com un ajut
útil, suposa un èxit en diversos aspectes:

• Reducció de l’absentisme

• Acreditació del grau en educació secundària obligatòria (GESO)

• Seguiment dels estudis en l’etapa postobligatòria

• Canvis d’actitud en el dia a dia en el centre educatiu

Els suports rellevants per a aquesta mesura són:
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• Espais: plantejar de manera parcial el desenvolupament dels PDC a l’aula
ordinària, on comparteixin projectes amb la resta de companys i companyes,
a més de les que ja tenen programades conjuntes.

• Reincorporació: per a aquest alumnat, que passa hores fora de l’aula, cal
preveure com es reincorpora en una dinàmica d’aula d’on ha estat absent
bona part del temps.

• Personal: presència simultània de dos professors a l’aula: el docent i el tutor
del PDC.

• Metodologia: tasques o activitats obertes com els projectes de tot tipus: de
treball, de realització, de gaudi o d’exercitació. S’utilitza l’aprenentatge
basat en reptes, l’aprenentatge servei i la tutoria entre iguals. És clau
la participació en les tutories grupals a través del treball de les habilitats
personals i socials i la participació en la vida de l’aula i del centre a través
de les assemblees.

• Contextuals i comunitaris: entitats i empreses que permeten el desenvo-
lupament del projecte singular i les mateixes, o altres institucions, que
possibiliten l’aprenentatge per reptes o l’aprenentatge servei en el cas de
l’alumnat de les aules obertes.

Les activitats que s’han de dur a terme en els PDC han de ser globals. Això implica
treballar per projectes que tinguin sentit per als joves i que facin incidència en
els dos àmbits curriculars: lingüisticosocial i cientificotecnològic. Pel que fa a
l’àmbit pràctic, cal consensuar un pla de treball a dues bandes en el cas de les
aules obertes: professorat i alumnat. I un pla de treball a tres bandes en el cas
del projecte singular, afegint-hi l’empresa que acull l’alumne. En aquest pla cal
incloure, a més de les tasques i els procediments adequats per desenvolupar les
activitats a l’empresa, tot el treball d’actituds laborals que engloben l’àmbit de la
responsabilitat personal, relacional i social.

Els hàbits i valors presents en totes les activitats de diversificació curricular han
de ser, entre d’altres: assistència regular, puntualitat, correcció en el tracte cap a
un mateix i els altres, responsabilitat, ordre, constància i iniciativa.

Acció tutorial específica

L’acció tutorial és una mesura universal per atendre la diversitat de l’alumnat. En
aquest cas, les diferents actuacions de la tutoria han de permetre el seguiment i
l’orientació dels infants i joves en el seu desenvolupament i creixement acadèmic,
personal i social i la seva participació com a membres de la institució educativa i,
més enllà, de la comunitat. A l’educació secundària obligatòria, el pla d’acció
tutorial (PAT) s’amplia en relació amb l’orientació acadèmica i professional
futura.

A més d’aquesta mesura universal, en el cas dels infants i joves amb dificultats
d’aprenentatge es preveuen accions tutorials específiques orientades al treball
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d’algunes de les competències de primària i ESO amb el grup d’alumnes que
requereixen suports addicionals. Concretament són:

• Competències personals: autonomia i iniciativa personal

• Competència social i ciutadana

• Competència comunicativa

Respecte al desenvolupament personal i social s’han de dur a terme activitats per
promoure:

• Dinàmiques per a la constitució i construcció del grup amb unes relacions
positives, de confiança i d’ajuda mútua entre tots els seus membres

• Resolució de conflictes

• Comunicació assertiva i escola activa

• Treball de valors, habilitats i competències socials

• Orientació escolar i, a l’ESO, també laboral

De manera específica, en els programes de diversificació curricular on es poden
programar dues hores de tutoria, a banda de l’hora de grup ordinari, s’ha de
planificar la realització d’un treball individualitzat per potenciar:

• l’autoestima i les expectatives de futur;

• l’autonomia i la motivació en el treball escolar;

• les relacions personals positives a través d’habilitats socials;

• el canvi en la percepció del centre i promoure la participació, i

• l’orientació a nivell escolar i laboral.

2.1.2 Alumnat d’origen estranger

Els alumnes d’origen estranger són aquells infants o joves amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu derivades de:

• Incorporació tardana al sistema educatiu

• Falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges

• Escolarització prèvia deficitària



Suport a la intervenció educativa 55 Organització del suport a la intervenció educativa

Amb l’alumnat nouvingut o d’incorporació tardana es posa l’accent en aquelles
habilitats vinculades al coneixement de la llengua vehicular de l’escola limita-
des fins que no s’assoleix cert nivell en aquesta adquisició. Per tant, és una situació
temporal de mancança a la qual cal donar resposta. A més, també s’ha de posar
l’accent en el desenvolupament emocional de l’infant o jove que s’adapta a un nou
entorn i ha deixat una part significativa dels seus contextos de referència. Més
endavant, quan ja s’ha incorporat al sistema educatiu i coneix la llengua vehicular,
pot seguir necessitant un reforç per perfeccionar-la i enriquir-la.

La feina que s’ha de dur a terme per a l’adquisició i el perfeccionament de
la llengua vehicular, l’acollida emocional i la socialització transcendeix l’aula
d’acollida. La intervenció del tutor/a s’ha de situar, en conseqüència, a l’aula
ordinària, que és on hi ha la possibilitat fonamental per a la socialització, el
coneixement i l’adaptació a l’escola i el procés d’aprenentatge.

Per a alumnat d’origen estranger es preveuen dos tipus de mesures:

1. Aula d’acollida, per a nouvinguts d’incorporació tardana

2. Suport lingüístic i social, per a alumnat estranger no nouvingut

Durant l’educació bàsica, en cas d’alumnat nouvingut amb una escolarització
prèvia deficitària o inexistent, també es preveu l’escolarització en un nivell inferior
al corresponent.

Aula d’acollida: suports i activitats

L’aula d’acollida (AA) és un recurs present en l’educació bàsica destinat a alumnat
d’origen estranger nouvingut al marge del grup classe de referència. Té com a
prioritat proporcionar un nivell de competència lingüística que permeti interactuar
en el context escolar i social, a la vegada que ofereix suport emocional i relacional.

L’aula d’acollida és un espai de referència que permet l’atenció emocional, rela-
cional i curricular personalitzada i l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana i
dels costums i les tradicions de l’entorn cultural, des del respecte envers la pròpia
llengua i cultura. El procés d’acollida ha d’incorporar també les famílies d’aquest
alumnat.

La metodologia de treball és global, prioritzant les activitats funcionals, el treball
cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives. L’horari de l’aula
d’acollida no ha d’interferir el de les matèries on l’alumnat nouvingut pot assistir a
classe amb el grup de referència. L’estada temporal a l’aula d’acollida es recomana
que sigui, com a màxim, de la meitat de les hores lectives i vagi disminuint
conforme els progressos en el domini de la llengua vehicular. La incorporació
a l’aula ordinària, on es comparteixen aprenentatges i se socialitza amb companys
i companyes, s’ha de fer de manera progressiva, amb ajut i suport per garantir
l’èxit i la integració escolar.

Algunes experiències vinculades a l’aula d’acollida que complementen les actua-
cions en funció dels agents implicats són:
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• Centre:

– Implicació del centre: aquest alumnat implica tot el personal de
l’escola o institut, no només tutors del grup de referència i de l’aula
d’acollida.

– Presència de les diferents cultures d’infants i joves nouvinguts al
centre: cal fer present el país i la cultura de referència amb, entre d’al-
tres, paraules amb llengües diverses, imatges de paisatges, tradicions,
valors, etc., amb la participació activa de l’alumnat d’origen estranger
perquè decideixi què vol compartir i posar de relleu de la seva cultura
de procedència i experiències vitals anteriors.

• Iguals:

– Treball cooperatiu i aprenentatge en grup dins l’AA i a l’aula ordinària.

– Presència d’alumnes de l’aula ordinària a l’aula d’acollida.

– Paper dels iguals en situacions més informals: les estones de pati, el
menjador, etc.

– Acompanyament per part de companys en la immersió a l’aula, el
centre educatiu i la comunitat.

– Parelles lingüístiques: permeten que un dels membres aprengui la
llengua de l’altre o que tots dos membres aprenguin la llengua de
l’altre. A l’escola, l’estratègia de la tutoria entre iguals acostuma a
organitzar-se de manera que un ensenya el català i l’altre l’aprèn.

– Suport emocional i social entre iguals de la mateixa edat o més grans:

∗ Promou una experiència positiva del procés d’adaptació.
∗ Possibilita la relació amb altres alumnes migrants que han passat

pel mateix procés i donen perspectiva de futur.

• Famílies:

– Acolliment de les famílies nouvingudes per part del centre educatiu:
cal incorporar-les i fer-les present en el centre, de manera formal i
informal, costums, valors, formes de vida que les famílies vulguin
compartir amb la resta de la comunitat educativa.

– Acolliment de les famílies nouvingudes per part de la resta de famílies:
a través d’altres famílies amb la seva mateixa situació i la resta de
famílies. Això possibilita una experiència positiva d’arribada i la
perspectiva de futur.

– Entrevistes inicials amb la família d’origen estranger: hi ha la possibi-
litat de disposar d’un traductor perquè el pare i/o la mare de l’infant o
jove nouvingut pugui adoptar un paper actiu.

Els suports rellevants d’aquesta mesura són:

• Espai: part del temps de l’aula d’acollida a l’aula ordinària i presència
d’alumnat de l’aula ordinària a l’aula d’acollida.
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• Reincorporació: per a aquest alumnat, que passa una part important del
temps fora de l’aula ordinària, cal preveure com es reincorpora en una
dinàmica d’aula d’on ha estat absent una part significativa del temps.

• Personal: tutor/a de l’aula d’acollida i mestre o professor de l’aula ordinària.

• Metodologia: acollida i aprenentatge de la llengua a través de la tutoria o
de la mentoria entre iguals, els equips de treball i les parelles lingüístiques.

• Contextuals: participació en extraescolars i treball amb les famílies.

Específicament, pel que fa a la tasca lingüística es recomana:

• Realitzar el procés de comprensió i d’expressió amb la nova llengua amb
l’ajut i el suport del mestre o professor de l’aula d’acollida, companys i
companyes de l’aula d’acollida, que també l’estan aprenent, i amb la resta
de companys de l’aula ordinària que ja tenen domini de la llengua, ja sigui
com a llengua vehicular de l’escola i/o com a llengua materna.

• Ús de programes i recursos TIC i TAC, específics per promoure l’aprenen-
tatge del català o que no tenen explícitament aquesta finalitat.

• Anticipar els continguts que es treballaran a l’aula ordinària per facilitar-ne
l’accés i la participació a través de l’escolta i l’observació o de manera més
activa.

• Un enfocament funcional de la llengua, que ha de servir per fer coses i
per designar la realitat, amb un treball inicial lligat al context immediat i
a aspectes més formals de relació, per després ampliar-se.

• Exposició intensiva i extensiva: quan més contacte amb la llengua, temporal
i en els diferents contextos, més ràpid serà el procés d’adquisició.

Suport lingüístic i social: suports i activitats

El suport lingüístic i social (SLS) s’ofereix, en escoles i instituts, a l’alumnat
d’origen estranger que no es pot considerar estrictament nouvingut, però que
necessita ajuda específica relativa a la llengua per seguir el currículum. L’objectiu
és facilitar que aquest alumnat, un cop incorporat plenament a l’aula ordinària,
segueixi progressant en el coneixement de la llengua vehicular de l’escola i en
el llenguatge acadèmic específic de les matèries per impedir que les limitacions
lingüístiques siguin una barrera per al seu procés i el progrés en l’aprenentatge, la
socialització i la participació.

Aquest suport persegueix, a la vegada, atendre les seves necessitats afectives,
emocionals, relacionals i d’inclusió escolar i social per promoure l’acostament
afectiu i emocional a l’aula, tant amb els companys i companyes com amb les
activitats que s’hi duen a terme. També busca l’apropament al centre i a l’entorn
pròxim.

Algunes orientacions rellevants per a aquest suport són:
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• Espai: dins de l’aula ordinària.

• Personal: dos professionals a l’aula.

• Metodologia: atenció individualitzada per part d’un dels professionals i/o
de la tutoria entre iguals i treball a través de les parelles lingüístiques.

• Contextuals: participació en activitats extraescolar.

La mesura, en cas de voler-la desenvolupar en grups flexibles reduïts o d’atenció
personalitzada fora de l’aula ordinària, no pot superar el 20% de l’horari lectiu ni
més de la meitat de les hores en cada matèria o àrea.

2.1.3 Alumnat del poble gitano

El poble gitano, en relació amb l’escola, es caracteritza (Hernández, Marzó i
Rodríguez, 1999) pels aspectes següents:

• Manca de valoració de la rellevància de l’educació formal per part de
les famílies, ja que els aprenentatges escolars no es veuen funcionals ni
d’interès per al seu tipus de vida i, fins i tot, poden anar en contra dels
seus valors i formes de vida.

En el procés d’escolarització d’alumnat d’origen gitano acostumen a donar-se tres
fenòmens:

• L’escolarització és conjunta o agrupa aquest col·lectiu.

• Acabada l’educació primària es dóna un nombre rellevant d’abandonament
prematur.

• Un nombre ínfim d’alumnat gitano arriba a estudis postobligatoris.

Tot i que aquesta tendència ha anat canviant, cal fer un treball específic amb aquest
col·lectiu i les seves famílies per incloure els seus valors i les seves formes de vida
a l’escola, donant-los visibilitat i valor.

Suport a alumnat del poble gitano: suports i activitats

El projecte de promoció escolar del poble gitano és un recurs específic per atendre
l’alumnat d’aquest poble. Aquest projecte forma part del Pla integral del poble
gitano.

Els objectius específics són:

• Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano al llarg de totes
les etapes del sistema educatiu, mitjançant la prevenció, el diagnòstic i
l’actuació precoç contra l’absentisme escolar.
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• Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.

• Potenciar la visualització i els valors de la cultura gitana dins del currículum
escolar i de la vida del centre educatiu.

El projecte inclou, entre d’altres, col·laborar amb entitats i construir xarxes, formar
de manera específica els professionals del Departament d’Ensenyament i comptar
amb la figura del promotor/a escolar. El promotor és un professional, membre
del poble gitano, que facilita els diversos processos implicats a aconseguir l’èxit
d’aquest alumnat.

Aquest suport es caracteritza per:

• Centre

– Inclusió en el centre, fent present de manera formal i informal els
costums, els valors i les formes de vida del poble gitano, amb la
participació de l’alumnat i de les famílies d’aquest poble.

• Espai: aula ordinària.

• Personal: tutor/a del grup classe amb la col·laboració del promotor escolar,
de manera directa a l’aula o indirecta, en coordinació amb la resta dels
docents.

• Metodologia: possibilitar el treball grupal amb persones gitanes i no
gitanes.

– Experiència positiva de l’aprenentatge escolar en el dia a dia de
l’alumnat gitano.

• Contextual i comunitari: treball específic amb les famílies per apoderar-les
i potenciar el seu suport i ajuda en l’escolarització dels seus fills i filles. Cal
promoure l’acolliment de les famílies a través d’altres famílies gitanes i no
gitanes que puguin ser referents.

– Experiència i modelatge de persones del poble gitano que han estudiat.

2.2 Concreció de mesures i suports intensius

Les mesures intensives es preveuen per a l’alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu (NESE) en tres àmbits diferents:

• Necessitats educatives especials

• Necessitats educatives específiques vinculades a situacions socioeconòmi-
ques o socioculturals desfavorides i alumnat amb risc d’abandonament
escolar prematur

• Altes capacitats
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2.2.1 Alumnat amb necessitats educatives especials

Els infants i joves amb necessitats educatives especials poden presentar:

• Discapacitat: intel·lectual, auditiva o visual, motriu o pluridiscapacitat

• Trastorn mental greu

• Retard de desenvolupament sense etiologia clara (a educació infantil)

• Alumnat amb trastorns de l’espectre autista (TEA)

• Alumnat amb trastorns greus de conducta

Els suports o les mesures previstos per a alumnes amb necessitats educatives
especials són:

• Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)

• Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) per a alumnat amb
discapacitat auditiva severa i pregona

• Aula integral de suport (AIS) per a alumnat amb trastorns de salut mental
greus i trastorns de conducta greus

• Escola d’educació especial, per a casos excepcionals

Aquests infants i joves requereixen unes mesures i uns suports específics associats
a la seva discapacitat o trastorn, per la qual cosa cal la intervenció de personal es-
pecialitzat i de suport divers: ajuts tècnics, aspectes vinculats a l’accessibilitat, etc.
Aquests alumnes s’escolaritzen a l’escola ordinària i reben el suport dels mestres i
professors d’inclusió educativa i dels altres professionals d’atenció educativa que
prioritzen la seva atenció en el marc de l’aula ordinària conjuntament amb el tutor
o tutora per oferir oportunitats de participar en entorns i activitats tan normalitzats
com sigui possible. A més a més, quan es considera necessari es preveu un treball
en grup reduït o individual.

Amb els infants i joves amb NEE cal un treball específic relatiu al desenvolupa-
ment de l’autonomia personal i social i a tot allò que fa referència a activitats de
la vida diària.

Per fer efectiva l’atenció educativa de qualitat dins i fora de l’aula, l’alumnat
amb necessitats educatives especials compta amb el SIEI, que és una dotació
extraordinària de professionals d’atenció educativa dins dels centres educatius
ordinaris.

Els professionals que atenen infants i joves amb NEE són:

• Mestres d’educació especial
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• Mestres d’audició i llenguatge

• Mestres de pedagogia terapèutica

• Professors d’orientació educativa

• Personal d’atenció educativa:

– Educador/a d’educació especial

– Auxiliar d’educació especial

– Vetllador/a

A banda d’aquests professionals, n’hi ha d’altres d’itinerants, sense presència
permanent al centre:

• Fisioterapeuta, en cas de discapacitat motriu

• Suport de professionals del centre de recursos educatius per a deficients
auditius (CREDA), en cas de discapacitat auditiva

• Suport de professionals del centre de recursos educatius per a deficients
visuals (CREDV), en cas de discapacitat visual

• Suport de professionals del centre d’educació especial proveïdor de serveis
i recursos (CEEPSIR) per a qualsevol NEE

Tant per a aquests alumnes com per a la resta, les mesures universals d’accés
al currículum han d’estar en consonància amb l’aprenentatge personalitzat i
l’aprenentatge amb sentit, però el que pren més rellevància és l’accés al currículum
a través del disseny universal de l’aprenentatge, ja que la discapacitat impedeix o
dificulta una o diverses vies d’accés i/o de comprensió i expressió de la informació
i el coneixement.

Orientacions per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual

Per a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual cal prioritzar les habilitats que li
permetin l’accés a l’aprenentatge, a la socialització i a la participació activa en
entorns de vida quotidiana. És l’anomenada conducta adaptativa, entesa com un
conjunt d’habilitats conceptuals (de comprensió de l’entorn), socials (de relació
amb els altres) i pràctiques (de resposta a les diferents exigències de la vida
quotidiana: cura personal, estudis, ocupació, etc.).

Per adquirir aquestes habilitats s’estableix com a fonamental desenvolupar:

• Habilitats fundacionals: són aquelles que fonamenten la interacció amb les
persones i amb la informació rebuda de l’entorn. Faciliten i promouen
l’accés a la relació, a la interacció i al benestar, i permeten cert grau
d’autonomia.

• Competència social: suposa la combinació de la conducta adaptativa, les
relacionals socials i l’acceptació dels iguals.
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Lectura fàcil

La lectura fàcil (LF) permet
l’accés a la lectura i l’èxit de

l’experiència lectora a tothom,
especialment a les persones amb

dificultats transitòries o
permanents a la lectura.

www.lecturafacil.net

Sistemes augmentatius i
alternatius de comunicació

(SAAC)

Formes d’expressió alternatives
al llenguatge oral utilitzades

quan la parla no és un instrument
prou eficaç de comunicació en

les interaccions socials i l’accés
al currículum. Poden incloure

estratègies de comunicació,
recursos materials i tècnics.

• Estratègies d’autodirecció: possibiliten la regulació de la pròpia conducta i
el comportament a través d’estratègies de planificació, realització i valora-
ció de tasques per, si cal, modificar-les. Són estratègies clau en els diferents
àmbits de la vida quotidiana: aprenentatge, oci, relació amb els altres, etc.

• Autodeterminació: permet la presa de decisions de l’individu per autodirigir
la seva pròpia vida des del reconeixement de la seva capacitat i suficiència.

Per promoure el desenvolupament i facilitar la vida escolar a aquests alumnes es
poden utilitzar, entre d’altres:

• Suports visuals per a l’organització personal, temporal i espacial

• Treball específic d’hàbits, a través de les rutines diàries

• Procés de modelatge sistemàtic per part del docent i/o un igual

• Adaptació a l’accés i expressió de la informació i els esdeveniments (DUA)

• Facilitació de la comprensió de la informació i els esdeveniments

Orientacions per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat visual

L’alumnat amb ceguesa rep la informació de l’entorn mitjançant l’oïda, el llen-
guatge i els sons i el tacte. En canvi, si conserva restes visuals funcionals, també
aprofita la informació visual amb més o menys necessitat d’adaptacions d’aquesta
informació o altres suports. En tots dos casos necessita adaptacions de l’entorn
i dels materials, ja que una de les vies fonamentals d’accés i expressió de la
informació, els esdeveniments i els coneixements (via visual) no és possible o
no ho és amb plenitud.

Els companys d’aquests infants i joves han de conèixer la discapacitat visual, la
seva afectació i les necessitats de les persones que la pateixen per tal d’adaptar la
seva interacció i possibilitar la seva participació activa.

Els infants amb discapacitat visual i els seus mestres, professors i resta de personal
d’atenció educativa compten amb el suport i l’assessorament de professionals
amb formació específica en relació amb la discapacitat visual: professionals del
CREDV-ONCE, que són itinerants.

Orientacions per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat auditiva

Per a l’alumnat amb discapacitat auditiva s’ha de prioritzar la interacció amb
l’entorn social i possibilitar l’elaboració de conceptes abstractes i del procés de
pensament que de manera natural van lligats al llenguatge oral. Des d’aquest
punt de vista, la llengua escrita esdevé un element clau d’accés i expressió del
coneixement.

Amb aquests infants i joves cal valorar si es vol potenciar la comunicació oral
(si capta sons i/o fa lectura labiofacial), la comunicació signada o la combinada
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amb l’ús d’altres recursos: gestuals, gràfics i/o escrits. Normalment, amb infants
amb discapacitat auditiva severa i pregona cal utilitzar sistemes alternatius de
comunicació. Això suposa dificultats per a la interacció amb la resta de persones
que no coneixen aquest llenguatge. Sempre que sigui possible aprofitar restes
d’audició, es promou el llenguatge oral, tant receptiu com productiu, la lectura
labial i l’ajut amb altres sistemes de comunicació.

Amb aquest alumnat cal fer adaptacions de l’entorn i dels materials, ja que alguna
de les vies fonamentals d’accés i expressió de la informació, els esdeveniments i
el coneixement (via auditiva) no és possible, o no ho és amb plenitud.

Pel que fa a l’aula és fonamental tenir en compte la posició que ocupa l’alumne
amb discapacitat visual respecte al focus de l’aprenentatge, la socialització i
la participació i estar alerta a les condicions acústiques que poden entorpir o
promoure aquests processos. Els ajustos tècnics, en el cas d’aquests infants,
passen, si hi ha restes auditives, per ampliar-les. Un element clau per a la seva
inclusió a l’aula és formar la resta del grup classe en les habilitats per comunicar-
se i interactuar amb l’alumnat amb discapacitat auditiva.

Servei d’interpretació en llengua de signes catalana (ILSC)

Més enllà de l’educació bàsica, a l’educació postobligatòria el Departament d’Ensenyament
ofereix el servei d’ILSC per a l’alumnat amb sordesa escolaritzat a Catalunya en la modalitat
bilingüe (llenguatge oral i llenguatge de signes català) per facilitar l’accés al currículum.

n9.cl/Osdo

Aquests alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris o en centres d’agrupament en
modalitat oral o bilingüe o bimodal (oral i de signes). Aquesta escolarització la
decideixen els pares i/o tutors legals. En el primer cas només es fa llenguatge oral
i en el segon, es combina l’oral amb el signat. En aquesta darrera modalitat, el
centre rep un especialista d’interpretació del llenguatge de signes i el llenguatge
de signes català (LSC) esdevé objecte d’aprenentatge i la llengua vehicular d’accés
al currículum i de comunicació.

Hi ha centres educatius que dins del seu projecte educatiu de centre (PEC) incor-
poren projectes específics de suport a l’audició i al llenguatge. Els infants amb
discapacitat auditiva i els seus mestres, professors i resta de personal d’atenció
educativa compten amb suport i assessorament de professionals amb formació
específica en relació amb la discapacitat auditiva, mestres d’audició i llenguatge
(logopedes) i professionals del CREDA, que són itinerants. A banda del suport
educatiu, en el cas d’infants amb discapacitat auditiva intervé l’audioprotesista,
que valora si hi ha l’opció d’un suport tècnic per millorar l’audició. Entre d’altres,
aquests suports són els audiòfons, els implants coclears o els aparells de freqüència
modulada (FM).

Per escolaritzar en els centres ordinaris alumnes amb discapacitat auditiva severa i
pregona que requereixen un equipament singular i una especialització professional
es compta amb el suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL). Aquest suport
es dóna conjuntament amb els professionals del CREDA (centre de recursos
educatius per a deficients auditius).
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Orientacions per a l’atenció de l’alumnat amb discapacitat motora

En els casos de l’alumnat amb discapacitats motrius hi ha dos tipus de mesures:
rehabilitadores i d’habilitació. Les primeres van orientades a la rehabilitació física
(dutes a terme per fisioterapeutes) i les segones tenen com a objectiu que l’infant
o jove amb discapacitat pugui dur a terme les diverses funcions i activitats de la
vida quotidiana amb el màxim d’autonomia, tot i que el procediment sigui diferent.
Això requereix suport: ajuts tècnics i mesures específiques.

Respecte a l’infant, cal analitzar aspectes com la posició del cos, el desplaçament,
les habilitats manuals, la comunicació i el llenguatge en l’àmbit cognitiu.

Respecte al centre, cal analitzar l’accessibilitat als diferents espais (supressió de
barreres arquitectòniques, distribució de l’espai, etc.), la disposició de suports
materials (mobiliari adaptat) i humans, els ajuts tècnics i els suports personals per
a canvis posturals. Si hi ha dificultats en la comunicació en relació amb la parla
també cal tenir en compte l’articulació de sistemes augmentatius i alternatius a la
comunicació.

La intervenció ha d’anar dirigida sobretot a eliminar els obstacles motrius, tant
relatius a la motricitat gruixuda com fina, a donar més temps per aprendre i
exercitar i a estar atents i observar el grau de fatiga.

A banda dels professionals de l’escola, en el cas de la discapacitat motriu un
element clau és el suport fisioterapèutic, que facilita de manera majoritària el
CEEPSIR (pot ser itinerant).

Orientacions per a l’atenció d’alumnat amb trastorns mentals greus

Per poder atendre de manera adequada l’alumnat amb trastorns mentals greus
cal tenir presents algunes de les característiques que dificulten el seu procés
d’aprenentatge i d’evolució, de creixement i de maduració personal:

• Comportaments pertorbadors

• Conductes d’inadaptació

• Baixa autoestima

• Manca de tolerància a la frustració

Per atendre aquests infants i joves, els centres educatius compten amb el suport del
centre de recursos educatius per a alumnat amb trastorns del desenvolupament i la
conducta (CRETDIC) i amb el suport de la xarxa territorial de serveis d’atenció a
la infància i a l’adolescència, que inclou els centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP), els centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ)
i els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).
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Orientacions per a l’atenció d’alumnat amb trastorn de l’espectre autista

Les limitacions d’un alumne amb TEA són sobretot en l’àmbit social i de la
comunicació. Per tant, és necessari tenir en compte els següents aspectes en
l’entorn escolar:

• Treballar de manera conjunta tots els agents educatius.

• Promoure un espai de seguretat i confort, un racó alternatiu que doni
confiança i estabilitat a l’alumne i al qual tingui accés quan necessiti calmar-
se.

• Utilitzar procediments rutinaris d’acollida, comiat i transicions.

• Organitzar els espais, el temps, els materials i les seqüències de manera
estructurada, predictible i rutinària per poder evitar el malestar i, en cas que
es doni, identificar-lo i calmar-lo.

• Anticipar el que passarà més endavant, allò nou i imprevist, que pot causar
un nivell considerable d’estrès i malestar.

• Acompanyar, tenint en compte l’infant, les seves característiques i necessi-
tats, promovent la disposició per aprendre des d’allò que l’ocupa (interessos
i construccions que va fent).

• Entendre els comportaments que segueixen una lògica interna abans de
pretendre transformar-los o eliminar-los.

• Combinar la metodologia de l’aula (individual i grupal) i acceptar que els
ritmes que caracteritzen aquests infants poden ser discontinus.

• Treballar habilitats d’autonomia personal i social. Aquesta última a través
de la interacció, el llenguatge i la comunicació sense ser intrusiu (no
necessàriament parlar-li directament, ni mirant-lo).

• Utilitzar elements visuals per estructurar l’espai i el temps, per referir-nos a
persones, etc. És a dir, sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
(SAAC).

• Organitzar l’aula amb propostes atractives vinculades als seus interessos.

• Establir racons de treball específics individuals.

• Garantir un ambient sensorialment confortable.

• Comptar, en el centre educatiu, amb una o dues persones adultes com a
referents.

• Organitzar i pautar les activitats més obertes i excepcionals: pati, sortides,
situacions de lleure, etc.
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Orientacions per atendre l’alumnat amb trastorns de conducta greus

Cal facilitar estratègies a l’alumnat amb trastorns de conducta greus a través del
treball continuat i explícit:

• Estratègia d’autoconeixement

• Estratègies d’identificació, de regulació i de gestió emocional

• Estratègies de relacions interpersonals i d’habilitats socials

Per disminuir el seu malestar i el que provoquen a les persones del seu voltant hi
ha aspectes que hi poden ajudar:

• Estructurar les activitats de manera que siguin predictibles.

• Establir unes rutines i uns comportaments desitjables en l’acollida, el
comiat i les transicions.

• Transmetre’ls que són capaços i que es creu en ells.

• Valorar els èxits, per petits i puntuals que siguin.

• Fer un treball sistemàtic del comportament (propi i dels companys) continu-
at i permanent, és a dir, al llarg de tota la jornada.

• Disposar, dins del centre educatiu, de la figura d’un o dos referents adults
als quals recórrer, i poder tenir l’ajut i model d’un o més d’un igual.

Suport intensiu a l’escola inclusiva

El Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI), anteriorment anomenada Unitat
de Suport a l’Educació Especial (USEE), són dotacions extraordinàries de pro-
fessionals incorporats a les plantilles dels centres educatius que contribueixen a
l’escolarització, dins dels centres ordinaris i en la comunitat on viuen, d’alumnes
amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives,
tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa. Aquest tipus
d’alumnat requereix, al llarg de tota la seva escolarització, mesures i suports
intensius per poder-se relacionar, participar i aprendre en entorns ordinaris del
centre i de la comunitat en què viuen.

L’alumne ha de participar en les activitats del seu grup classe. Aquestes sessions
s’han d’adaptar a les necessitats d’aquest infant o jove, entenent que l’entorn na-
tural d’aprenentatge dels alumnes que reben el suport intensiu a l’escola inclusiva
és l’aula ordinària amb el seu grup classe. En aquest context cal planificar la
intensitat i el tipus de suport i, a més, ampliar-lo a la resta de temps i espais fora
de l’aula: entrades i sortides, esbarjo, moments de canvi i transicions, sortides
escolars, etc. Es pot disposar puntualment, com a recurs específic, d’un espai de
grup reduït, sempre que la tasca educativa que es desenvolupi estigui clarament
vinculada a l’activitat de l’aula ordinària.

Aquest suport als alumnes amb NEE es concreta de la següent manera:
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• Espai: aula ordinària.

• Professionals: mestres i professors de l’aula ordinària, amb el suport de
professionals del SIEI i, si és el cas, d’altres professionals itinerants.

• Metodologia: compaginar el treball en petit grup amb grups heterogenis
amb el treball específic, en petit grup o individual, amb els infants i joves
amb NEE. Cal promoure metodologies que els permetin el contacte amb
iguals que no presenten NEE, per l’enriquiment mutu d’aquesta experiència
i l’aprenentatge d’uns i altres. La tutoria entre iguals és un dels recursos que
pot adquirir més pes, ja que l’ajustament de l’ajut a l’alumnat amb NEE és
individualitzat i personalitzat. En aquest cas cal que el tutor-igual conegui
les característiques i les necessitats del company que ha de tutoritzar i rebi
orientacions específiques i assessorament continuat.

• Contextuals: és fonamental el suport i l’orientació a les famílies dels infants
amb NEE i l’accés adaptat a activitats extraescolars.

Acollida a l’alumnat que ha participat a l’aula integral de suport

Per a infants i joves amb trastorns mentals greus o trastorns greus de conducta que
participen, durant un període màxim de dos cursos, en programes d’aula integral
de suport (AIS), cal preveure si el contacte amb el seu grup de referència escolar
es mantindrà mentre participen en aquest programa. Si més no, cal preveure el
procés d’acollida a l’aula i al centre ordinari per garantir el manteniment del nivell
d’equilibri i benestar personal que s’ha assolit amb l’estada al servei.

L’acollida d’aquests infants i joves s’ha de fer tenint en compte:

• Espai: aula ordinària.

• Professionals: mestres i professores de l’aula ordinària amb el suport dels
docents d’inclusió educativa i el personal d’atenció educativa. El paper del
tutor d’aula, referent juntament amb el professional d’inclusió educativa,
és clau per a l’acollida personal i grupal de l’alumne. És fonamental
l’orientació i la coordinació entre tot l’equip docent.

• Metodologia: compaginar el treball en petit grup amb grups heterogenis
amb el treball específic, per parelles o individual, amb l’infant o jove. Cal
promoure metodologies que permetin el contacte amb iguals que els puguin
facilitar i fer agradable la seva estada a l’aula i al centre. La tutoria entre
iguals és un dels recursos que pot adquirir més pes, ja que l’ajustament de
l’ajut emocional, relacional i d’aprenentatge a l’alumnat amb trastorns men-
tals o de conducta és individualitzat i personalitzat. En aquest cas, cal que
el tutor-igual conegui les característiques i les necessitats del company que
ha de tutoritzar i rebi orientacions específiques i assessorament continuat.

• Contextuals: és fonamental el suport i l’orientació a les famílies dels infants
i joves per facilitar la incorporació i el seguiment de l’estada al centre i
l’accés progressiu i adaptat a les activitats extraescolars.
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Escola d’educació especial: suports i activitats

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, converteix l’escolarització en escoles d’educació
especial (EEE) en una mesura excepcional en casos d’alumnes amb discapacitats
greus o severes que necessiten una elevada intensitat de suport educatiu i mesures
curriculars, metodològiques, organitzatives i psicopedagògiques altament indivi-
dualitzades.

L’atenció de l’alumnat amb NEE a l’escola d’educació especial es fa de manera
exclusiva a través de professionals especialitzats en l’educació especial. El dia a
dia s’organitza en funció de les necessitats de cada infant i jove, i es prioritza el
treball dirigit perquè els alumnes puguin participar de manera activa, en la mesura
de les seves capacitats i amb l’ús d’ajuts tècnics i personals, en activitats de la vida
diària. Les escoles d’educació especial acostumen a tenir una aula d’estimulació
sensorial, l’aula llar, per promoure hàbits i rutines d’autonomia personal, i el taller,
per desenvolupar habilitats laborals.

Quan hi ha escolarització compartida entre l’escola d’educació especial i el centre
ordinari cal establir clarament què farà l’alumne a cada un dels centres i pautar
els processos d’acollida i de comiat setmanals per permetre a l’alumne i als seus
companys i companyes participar-hi.

2.2.2 Alumnat amb situacions socioeconòmiques o socioculturals
desfavorides i amb risc d’abandonament escola prematur

L’alumnat amb situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides i amb
risc d’abandonament prematur del sistema educatiu són infants i joves que es
troben en una situació de desigualtat social respecte a la resta de l’alumnat. Això
explica que part de la intervenció amb aquest alumnat es doni fora de l’escola,
per part de serveis socials, i s’enfoqui a elements contextuals que provoquen certa
restricció o fre en el desenvolupament de les seves capacitats.

Per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu vinculades a
situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides que poden suposar risc
d’abandonament escolar o d’exclusió social es preveuen dues mesures intensives
incloses en els programes de diversificació curricular:

• Unitats d’escolarització compartida (UEC)

• Programa de noves oportunitats (PNO)

Com a mesura intensiva, els infants i joves tutelats per la DGAIA, com a
conseqüència de la inadequació o absència d’un context familiar segur, reben
suport tutorial addicional amb l’objectiu de detectar i acompanyar les eventuals
alteracions emocionals i socials que poden sorgir arran de les experiències
negatives que han viscut.



Suport a la intervenció educativa 69 Organització del suport a la intervenció educativa

Unitat d’escolarització compartida: suports i activitats

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un recurs dirigit a nois i noies no
adaptats al sistema escolar. Aquesta desadaptació pot presentar, entre d’altres:

• Desajustament conductual greu, que es manifesta amb agressivitat i violèn-
cia, posant en perill la convivència en el centre.

• Absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes delictives i
d’altres contràries a les normes de convivència del centre.

Aquesta mesura es preveu a partir del 3r curs de l’ESO i implica estratègies de
diversificació curricular que permeten organitzar el currículum mitjançant àmbits
d’aprenentatge donant-hi una marcada orientació pràctica. Les activitats que
s’ofereixen a la UEC, complementàries a l’escolarització en el centre d’educació
secundària, són fruit de l’acord entre el Departament d’Ensenyament i les entitats
i corporacions locals. L’alumnat segueix formant part de l’institut, però combina
les hores lectives al centre educatiu amb la participació en aquest altre recurs.
Les activitats que es proposen tenen com a referent els objectius de l’etapa de
l’educació secundària obligatòria, ajustades als coneixements i les característiques
de l’alumnat, amb caràcter globalitzador i orientació pràctica, tenint en compte la
promoció d’habilitats socials i laborals.

L’escolarització a la unitat d’escolarització compartida té caràcter temporal i pot
ser revisada en qualsevol moment. Els objectius d’aquesta unitat per als nois i
noies participants són:

• Assolir les competències de l’etapa.

• Motivar-los a través de la metodologia.

• Reforçar els aprenentatges

• Retornar la confiança en les possibilitats d’èxit escolar.

• Evitar l’abandonament escolar.

• Continuar formant-se.

Per assolir aquests objectius hi ha uns hàbits, rutines i valors transversals a totes
les activitats de la UEC: assistència regular, puntualitat, correcció en el tracte cap
a un mateix i els altres, responsabilitat, ordre, constància i iniciativa.

Els suports rellevants que es poden donar a aquesta mesura són:

• Espais: plantejar de manera parcial el desenvolupament de les sessions
de la UEC a l’aula ordinària, on comparteixin projectes amb companys i
companyes, a part de les hores conjuntes que ja tenen programades.

• Reincorporació: cal preveure com es reincorpora aquest alumnat en una
dinàmica d’aula on ha estat absent bona part del temps.
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• Personal: presència simultània de dos professionals a l’aula, el docent i els
professionals de la UEC.

• Metodologia: tasques o activitats obertes com projectes de tot tipus: de
treball, de realització, de gaudi o d’exercitació. També l’aprenentatge basat
en reptes, l’aprenentatge servei i la tutoria entre iguals. La participació en
les tutories es fa a través del treball de les habilitats personals i socials i la
participació en la vida de l’aula i del centre a través d’assemblees.

• Contextuals i comunitaris: entitats, associacions, institucions i empreses
que permeten l’aprenentatge per reptes o l’aprenentatge servei, a més de la
participació en activitats extraescolars.

2.2.3 Alumnes amb altes capacitats

Els alumnes amb altes capacitats (AC) són infants i joves que destaquen pel seu
alt potencial i rendiment en una o diverses àrees cognitives. Algunes de les
característiques de l’alumnat amb AC són la tendència a l’avorriment a l’aula,
el perfeccionisme, les dificultats en la socialització i els conflictes personals i la
manca de seguretat.

Des d’aquest punt de vista, l’acció educativa amb aquest alumnat pot anar
encaminada en tres direccions:

• Acceleració: implica la reducció d’algun cicle. Això suposa que li caldrà
adaptar-se a un nou grup classe, i malgrat la major aproximació cognitiva
no es garanteix la connexió emocional i relacional.

• Agrupament: possibilita fer agrupacions, de manera total o parcial, d’a-
lumnes amb característiques similars amb resultats positius.

• Enriquiment del currículum: permet diverses estratègies d’ampliació,
aprofundiment i aplicacions del contingut d’aprenentatge. Aquesta mesura
d’ampliació és prevista en el suport escolar personalitzat (SEP).

Els suports als alumnes amb altes capacitats són:

• Espai: aula ordinària.

• Personal: un o dos mestres o professors a l’aula.

• Metodologia: combinar el petit grup heterogeni amb atenció en petit grup
homogeni (agrupament i/o enriquiment) i individual. És fonamental perme-
tre experiències de tutoria entre iguals per possibilitar-los posar-se en el lloc
de l’altre i haver d’adaptar el llenguatge i les estratègies a l’interlocutor. Per
tant, es tracta d’un procés d’adaptació cognitiva i social.

• Contextual i comunitari: participar en activitats extraescolars motivadores
i assessorament a la família.
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2.3 Paper de les activitats complementàries i extraescolars en la
inclusió escolar i social

Les activitats complementàries i extraescolars suposen un valor afegit per contri-
buir a enriquir l’oferta educativa en horari lectiu. Revisant la normativa, es posa
de manifest que les activitats complementàries només es preveuen en els centres
que tenen concert educatiu, és a dir, en centres privats-concertats que ofereixen
activitats (una mitjana d’una hora més cada dia, fora de l’horari lectiu i amb
caràcter voluntari).

Aquestes activitats tenen com a finalitat perfeccionar i ampliar la tasca educativa,
cultural i social en el centre educatiu. Durant cinc cursos escolars, del curs 2006-
2007 al curs 2010-2011, aquestes activitats complementàries van formar part de
l’experiència l’anomenada “sisena hora”, una hora diària més que s’estenia als
centres públics de manera gratuïta i obligatòria com a hora de suport educatiu
per a tots els nens i nenes de primària. Actualment, aquesta sisena hora es manté
en centres de màxima i alta complexitat i en altres centres que l’han sol·licitat
voluntàriament. La sisena hora com a mesura de reforç o ampliació ha estat
substituïda pel suport escolar personalitzat (SEP), amb un total de mitja hora més
diària i per a un grup d’infants concrets.

Amb el nom d’activitats complementàries o extraescolars també és recullen les
sortides escolars d’un o més d’un dia, i s’específica que aquestes han de quedar
reflectides en la programació general anual (PGA). Aquestes activitats han de tenir
caràcter voluntari i no poden comportar, per als infants i joves que no hi participen,
discriminació o modificació de l’horari lectiu o del calendari escolar. L’oferta i
suport a l’alumnat amb NESE perquè participi de manera efectiva en aquestes
activitats és un element clau per a la inclusió educativa i la igualtat d’oportunitats.

Dins dels serveis educatius de suport curricular hi ha els camps d’aprenentatge
(CdA) i els entorns d’aprenentatge (EdA). Ofereixen activitats didàctiques inno-
vadores que poden tenir una durada d’un dia, quan s’adrecen als centres educatius
propers als camps o l’entorn, o una mica més llargues, si promouen la consolidació
dels aprenentatges que hagi fet l’alumnat.

Les activitats extraescolars es desenvolupen fora de l’horari escolar i de manera
voluntària, i tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en aspectes sobretot
socioeducatius i de lleure no relacionats amb l’activitat escolar. Moltes vegades,
dins dels centres, les associacions de famílies d’alumnes (AFA) són qui organitza
un ventall ampli d’aquestes activitats. Tal com passa amb les activitats comple-
mentàries, cal garantir l’oferta i el suport per a la participació de l’alumnat amb
NESE.

Servei de menjador

El servei de menjador ha esdevingut clau per a un nombre important de l’alumnat, ja que
permet garantir un àpat diari correcte. L’Administració atorga ajuts individuals de menjador
que cobreixen el cost del servei de manera total o parcial per a l’alumnat que pertany a
famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides.
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Vegeu als “Annexos” la
Llei 12/2009, del 10 de

juliol, d’educació (LEC).

Activitats extraescolars
gratuïtes

La Fundació Barça realitza, des
del 2011, el programa FutbolNet

per promoure valors des de
l’esport. L’activitat s’organitza

en tres temps: consens de
normes en funció del valor
treballat, moment de joc i
cloenda, amb l’anàlisi i la

conclusió de la sessió. És una
activitat gratuïta per a infants i

les seves famílies.

bit.ly/2UFtftj

Els centres, a més de les activitats complementàries, extraescolars i sortides,
ofereixen altres serveis: acollida matinal o de tarda, servei de menjador i serveis
especialitzats, com poden ser el mèdic i el psicopedagògic. En aquests serveis
també cal preveure l’oferta i el suport per a l’alumnat amb NESE.

2.4 Activitats complementàries i extraescolars fora del centre

Més enllà de l’escola, els infants i joves poden accedir a un ventall més o menys
ampli de recursos i activitats més o menys programades i estructurades que
donen continuïtat al seu procés formatiu. Dins d’aquestes activitats s’inclouen
totes aquelles que ofereix l’entorn immediat a través d’entitats, associacions i
institucions, i tots aquells recursos i equipaments: esportius, culturals i de lleure,
d’accés gratuït.

La LEC (2009), en el títol III “De la comunitat educativa”, en el capítol VI,
sobre educació en el lleure, reconeix el valor educatiu i socialitzador de les
activitats de lleure i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en igualtat de
condicions.

Diferents ajuntaments i institucions promouen l’accés d’infants i joves a activitats
extraescolars, ja que el seu valor, en el desenvolupament personal i de participació
social, es considera rellevant per a la formació integral de l’infant i el jove en condi-
cions d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. Alguns ajuntaments, en conseqüència,
bequen de manera total o parcial l’accés a algunes activitats extraescolars a infants
i joves procedents de famílies en situacions socioeconòmiques i socioculturals
desafavorides.

Més enllà de les activitats extraescolars cal tenir present els equipaments munici-
pals i els seus usos: la biblioteca, el pavelló o camp d’esports, la ludoteca, l’espai
jove, etc. La regulació dels usos d’aquests espais ha de permetre l’accés de tots
els infants i joves del municipi.

Un exemple de l’ús de recursos i equipaments de l’entorn proper és el projecte
de Patis oberts, que permet fer ús de l’espai municipal dels patis de les escoles
fora de l’horari escolar, en caps de setmanes i vacances escolars. Aquest projecte
s’organitza a través d’un servei de monitoratge que obre i tanca els patis, en regula
l’ús i pot proposar dinàmiques d’interrelació entre els usuaris.

Projecte Rossinyol

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria social en el qual estudiants de la
Universitat de Girona fan de mentors a alumnes d’origen estranger dels centres educatius.

En aquest vídeo s’explica l’origen del projecte i el seu desenvolupament a través de la
Universitat de Girona, a les comarques de Girona:
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https://www.youtube.com/embed/NImgqIctK2I?controls=1

A part de les activitats extraescolars i l’ús d’equipaments del municipi hi ha
altres serveis destinats als infants i joves amb situacions de vulnerabilitat que
suposen un acompanyament social i/o escolar fora de l’escola. Algunes de les
experiències reeixides del que s’anomena estudi assistit o mentoria són els
següents programes:

• Xarxa d’acompanyament educatiu Tu pots!: és un projecte al barri de
l’Eixample de Barcelona per donar suport educatiu i acompanyament els
infants i joves en situació de vulnerabilitat social. Aquest servei el duen a
terme voluntaris.

Tu pots!

Visualitzeu el vídeo que mostra l’experiència d’acompanyament educatiu Tu pots!:

https://www.youtube.com/embed/zSbzC6EeguY?controls=1

• Viver d’aprenentatge comunitari (VAC) de l’Associació Educativa Inte-
gral del Raval a Barcelona: és una aposta per l’accés educatiu en igualtat
d’oportunitats que es desenvolupa dins del marc del suport acadèmic i
l’acompanyament educatiu a infants, adolescents i joves. S’afegeix com
a element clau en aquest procés de suport l’ajut o tutoria entre iguals, per
establir un projecte d’aprenentatge comunitari i d’aprenentatge entre iguals.

• Taller d’estudi assistit amb famílies (TEAF): és un taller de La Fundació
SER.Gi adreçat a infants i les seves famílies que possibilita, a través de la
formació i el suport, que els pares i mares puguin ajudar de manera directa
els seus fills i filles en les tasques i responsabilitats escolars, reforçant el
vincle entre pares i infants i la participació i col·laboració de les famílies
amb l’escola.

• Projecte Rossinyol: es desenvolupa a la Universitat de Girona i és un
programa de mentoria social que vol aconseguir, a través del compromís
dels joves universitaris amb el seu entorn social més directe, afavorir la
inclusió social, cultural i lingüística dels nens i nenes i nois i noies d’origen
estranger.
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Vegeu als “Annexos” la
Llei orgànica 2/2006, de 3

de maig, d’educació
(LOE), i la Llei 12/2009,

del 10 de juliol, d’educació
(LEC).

2.4.1 Plans educatius d’entorn

D’acord amb el reconeixement que es posa de manifest en la LOE (2006) i la
LEC (2009) de la necessitat de l’esforç compartir per assolir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat, els centres educatius estableixen compromisos amb la comunitat
educativa a través dels plans educatius d’entorn o altres plans socioeducatius per
tal de millorar i incentivar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Més enllà de
l’àmbit de l’educació reglada, es manifesta la influència educativa de l’entorn,
natural i social sobre les persones. El pla educatiu d’entorn recull i aglutina totes
les activitats i propostes que es posen a l’abast dels infants, els joves i la resta de
ciutadans, per seguir-se formant des de l’àmbit de l’educació no formal.

2.4.2 Ecosistemes comunitaris

Els ecosistemes d’aprenentatge, d’àmbit territorial i comunitari, són entitats del
territori que posen a l’abast dels seus habitants els recursos de què disposen per
aprendre. Van més enllà dels plans educatius d’entorn, ja que no pretenen posar
aquests recursos a disposició de l’aprenentatge escolar, sinó de les trajectòries
d’aprenentatge vital, incloent-hi l’escola i més enllà de l’escola. Pretenen connec-
tar els aprenentatges i les experiències d’aprenentatge de les diverses persones en
diferents contextos d’activitat.

Es tracta que cada municipi esdevingui un ecosistema educatiu on es posin a
l’abast de tots els ciutadans un ventall ampli d’oportunitats, entorns i agents per
a l’aprenentatge. Es promouen, s’integren i es reconeixen la diversitat d’espais,
activitats i agents que permeten l’aprenentatge, més enllà del sistema reglat, al
llarg de tot el cicle vital, i, a la vegada, es dóna valor a aquests aprenentatges
que l’entorn possibilita. Els ecosistemes d’aprenentatge, en conseqüència, es
configuren com una xarxa d’espais, actuacions i agents d’aprenentatge connectats
al servei de desenvolupament personal i social de les persones al llarg de tota la
vida. Aquesta xarxa inclou diferents espais del municipi (biblioteques, museus,
pavellons esportius...), agents educatius (entitats, associacions, empreses, volun-
taris...) i el ventall d’activitats que aquests ofereixen tant a nivell formal com
informal.
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Introducció

Els recursos educatius suposen les eines, els materials, els suports i les estratègies
que permeten guiar i contextualitzar l’acció educativa. El seu objectiu consisteix
en la vehiculació dels coneixements a adquirir per part de l’alumnat. En el disseny
dels recursos educatius i de les mesures específiques, i en la implementació de
les activitats d’aprenentatge, cal tenir en compte la diversitat de característiques i
necessitats personals que presenta el grup classe. Aquesta realitat condiciona la
utilització d’uns o altres recursos, incloent-hi la seva adaptació, i l’aplicació de
mesures i suports educatius individualitzats amb la finalitat de possibilitar l’accés
a l’aprenentatge i la participació plena de la totalitat dels i de les alumnes.

El suport educatiu es conforma a partir del disseny de la programació i la
planificació de les activitats educatives, adaptant-les a la diversitat d’alumnat i
atenent als diferents perfils d’AANESE, però la seva operativitat es materialitza a
través de la combinació de recursos i suports que serveixen de plataforma per a la
transferència del coneixement i l’acomodació dels continguts. D’aquesta manera,
contribueixen a l’assoliment dels objectius previstos per part de tots i totes les
alumnes.

En l’apartat de “Disseny dels recursos en la implementació de les activitats” es
detallen els recursos educatius que contextualitzen la tasca docent: els recursos
espacials, els recursos de mobiliari, els recursos temporals, els recursos materials
i els serveis d’orientació educativa. Els diferents recursos educatius s’utilitzen de
manera integrada i interactuen entre si i amb l’educand, estimulant la seva capaci-
tat d’aprenentatge. La seva elecció s’ha de fonamentar en criteris pedagògics i de
funcionalitat.

En la pràctica educativa és necessari programar i planificar tots els recursos per
tal de maximitzar l’eficàcia de l’acció docent, d’aquesta manera podrem oferir
a la totalitat d’alumnat entorns contextualitzats i representatius de la realitat. En
l’atenció a alumnat amb necessitats educatives especials aquests elements resulten
especialment imprescindibles, no només per a l’aprenentatge tangible, també per
a establir entorns d’atenció terapèutica.

En l’apartat de “Disseny de les normes i els suports específics en la implemen-
tació de les activitats” s’estableixen les diferents mesures i suports educatius,
terapèutics i de salut que propicien l’educació inclusiva; es defineixen i classifi-
quen els productes de suport, i s’identifiquen els recursos tecnològics adients per
a la pràctica educativa, els mecanismes d’agrupament de l’alumnat i els recursos
i les estratègies pedagògics per a la gestió d’una aula diversa.

Algunes persones presenten diferents nivells de dificultat per accedir al co-
neixement, aquestes limitacions poden ser funcionals, sensorials, cognitives o
comunicatives. A través de l’aplicació de les diferents mesures i suports educatius
es pot oferir una atenció integral i individualitzada, conjugant en funció del cas els
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productes de suport adients per a portar a terme una educació inclusiva i adaptada
a tots els perfils d’alumnat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Implementa activitats de suport a la intervenció educativa adequant els materials
curriculars a les directrius de l’equip interdisciplinari i les necessitats dels alum-
nes.

• Organitza l’espai i el mobiliari atenent als criteris establerts en la programa-
ció i a les característiques dels alumnes.

• Seqüencia l’activitat atenent a la temporalització establerta en la programa-
ció.

• Selecciona materials curriculars d’acord amb les directrius establertes per
l’equip interdisciplinari.

• Adequa materials curriculars a les característiques de l’alumne o alumna i
a criteris de creativitat i funcionalitat.

• Aplica criteris d’organització de l’espai, els materials i el mobiliari que
garantien l’accessibilitat i el compliment de les normes de seguretat i
higiene.

• Identifica suports tècnics per afavorir l’autonomia a l’aula tant per l’alumnat
com per a la resta de professionals.

• Valora l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’adap-
tació de materials curriculars a les característiques dels alumnes.

• Valora la importància de seguir i executar les activitats en funció dels acords
presos per l’equip interdisciplinari.

• Valora la importància de respectar els procediments i les normes internes
del centre educatiu en el qual desenvolupa la seva tasca.

• Valora la importància de generar entorns segurs tant per a l’alumnat com
per a la resta de professionals.

• Valora la importància d’establir relacions cordials, respectuoses i fluides
tant amb els alumnes com amb la resta de professionals.
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1. Disseny dels recursos en la implementació d’activitats

L’acció educativa es desenvolupa a través de diferents activitats intencionades i
programades l’objectiu de les quals rau en l’adquisició, per part de l’alumnat, dels
continguts establerts en el currículum. Els objectius i continguts per se no són
vehiculadors del coneixement, sinó que necessiten instruments mediadors d’una
plataforma on poder organitzar, connectar i transferir aquestes informacions per
incorporar-les de manera significativa als processos d’aprenentatge.

Els recursos educatius representen aquesta eina vertebradora del procés educatiu
i constitueixen el mitjà a través del qual professorat i professionals de suport
educatiu (que a la vegada també són mediadors del coneixement) apropen i
contextualitzen la realitat a l’aula.

“No m’imagino l’escola com una aula en la qual els nens fan el que volen amb el que
sigui i sense unes mínimes directrius i organització. El nen, per descomptat, es planteja
problemes davant d’un determinat material; en conseqüència, el que cal fer és presentar-li
un material que desperti la seva curiositat i li provoqui problemes, i que mitjançant aquest
material, graduant les successives dificultats, se’l condueixi a solucions espontànies.

Per tot això, em sembla indispensable un material preparat per l’educador.”

J. Piaget (1977), “Algunes reflexions sobre la pedagogia”. A: Cuadernos de pedagogía,

núm. 27, pàg. 10-11.

1.1 Recursos educatius

Els recursos educatius es defineixen des de diferents vessants. Cadascuna atorga
al concepte diferents matisos i, a la vegada, identifica i categoritza els instruments
considerats com a mediadors del procés educatiu.

D’aquestes teories es diferencien dos extrems. Per un costat, una visió que limita
els recursos educatius únicament a recursos materials i instruments físics utilitzats
en situacions d’ensenyament-aprenentatge (E-A). Segons aquesta tendència, els
recursos es redueixen a la seva condició de hardware o suport material del
coneixement. A l’altre extrem se situen les teories que consideren com a
recurs educatiu qualsevol element que condicioni o intervingui en les situacions
d’aprenentatge. En aquest sentit, un recurs educatiu poden ser tant els mitjans
físics i tangibles com les tècniques o estratègies de procediment i d’organització
pedagògiques, fins i tot el mateix contingut, la programació o l’avaluació. Tots,
d’alguna manera, impregnen i modulen l’acció educativa influint en els resultats
acadèmics de l’alumnat.

Els recursos educatius són considerats de manera bidimensional, com a suport
físic o hardware, relatiu als materials, i també com a codificador i mediador de



Suport a la intervenció educativa 10 Implementació d’activitats de suport a la intervenció educativa

l’aprenentatge, com si fos software, ja que les estratègies pedagògiques relatives
a la metodologia i agrupament de l’aula el contextualitzen.

Els recursos educatius són instruments, mitjans i suports que, de manera
integrada i transversal, permeten contextualitzar l’acció educativa per tal de
vehicular i possibilitar les demandes formatives de tot l’alumnat.

En el desenvolupament de la tasca educativa, els professionals docents han de
configurar i estructurar de manera significativa els espais i el temps. A més, han
de seleccionar els materials mediadors i les estratègies pedagògiques que millor
s’adaptin a les necessitats i les característiques de l’alumnat.

Els recursos es defineixen a partir de necessitats, prioritats, objectius, continguts i
activitats programades en un context curricular concret. Per tant, la seva selecció
ha d’estar vinculada a la capacitat de transferir el coneixement que se’n deriva.

Els materials poden ser de naturalesa i amplitud molt diversa: poden ser adquirits
o elaborats pels mateixos professionals que intervenen en el procés educatiu.
Poden ser utilitzats de manera col·lectiva, individual o individualitzada, i s’han
d’adaptar a les diferències personals i diverses de tot l’alumnat. Tenint en compte
aquesta flexibilitat dels mitjans, alguns alumnes hauran de combinar, de manera
simultània, materials molt sofisticats, com ara determinats dispositius electrònics
per a la comunicació o productes de suport per al control postural i la mobilitat amb
materials quotidians i senzills, com poden ser aliments, estris i objectes familiars.

Qualsevol element utilitzat amb eficàcia pot suposar una eina valuosa per a l’adqui-
sició de noves experiències i augmentar els coneixements. Determinats elements
naturals, comprensibles i fàcils de manipular, resulten recursos d’aprenentatge
molt significatius per treballar amb alumnat amb NESE (vegeu a la figura 1.1 una
activitat de música on es treballen el ritme, l’atenció i l’escolta).

Figura 1.1. Activitat de música

Font: Jordi Alonso
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La dotació dels recursos adients a cada etapa i nivell educatiu per part de les
administracions educatives està recollida a la legislació vigent.

Llei orgànica d’educació (LOE), article 122

1. Els centres estaran dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris per oferir
un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació.

2. Les administracions educatives podran assignar més dotacions de recursos a determinats
centres públics o privats concertats en funció dels projectes que així ho requereixin o en
atenció a les condicions d’especial necessitat de la població que escolaritzen.

3. Els centres docents públics podran obtenir recursos complementaris, prèvia aprovació del
Consell Escolar, en els termes que estableixin les administracions educatives, dins dels límits
que la normativa vigent estableix. Aquests recursos no podran provenir de les activitats
portades a terme per les associacions de pares i d’alumnes en compliment de les seves
fites, i hauran de ser aplicats a les seves despeses, d’acord amb el que les administracions
educatives estableixin.

1.1.1 Funcions dels mitjans educatius

L’elecció dels mitjans educatius s’ha de fer tenint en compte diferents criteris
funcionals (M. Zabalza, 1987). Alguns són inherents al mateix recurs, com la
funció innovadora i la motivadora, i d’altres estan en relació amb els mecanismes
de transferència o d’aprenentatges que s’activen i desenvolupen en l’individu, com
són la capacitat d’estructurar la informació, relacionar aprenentatges, organitzar-
los i adquirir habilitats socials i posicionaments crítics i analítics envers la realitat.

Les funcions que cal destacar són la funció innovadora, la funció motivadora, la
funció estructuradora, la funció relacional, la funció operativa i la funció formativa
global.

La funció innovadora la compleixen els nous tipus de mitjans que plantegen una
nova modalitat d’interacció del subjecte amb l’aprenentatge, i això fa que tot el
procés d’E-A canviï.

La funció motivadora s’activa en la mesura que el mitjà és comprensible per
l’alumne i li permet apropar-se a l’aprenentatge, diversificant els àmbits d’interac-
ció amb la realitat i establint nexes i referents d’actuació que guiïn el seu bagatge
formatiu; la manera de presentar-los farà que siguin més o menys atractius.

La funció estructuradora de la realitat parteix de la mateixa essència dels mitjans.
Aquests no són la realitat, sinó que l’exposen, la tradueixen: presenten, codifiquen,
organitzen les dades de la realitat i el coneixement, li donen sentit afectiu i
emocional, la qualifiquen. No donen tota la realitat, sinó una selecció de les seves
dades. Cada mitjà, en presentar la realitat de diferent manera, estimula també
diferents mecanismes d’interpretació de la mateixa realitat que es complementen
i fan possible l’elaboració d’un coneixement més complet sobre el tema objecte
d’aprenentatge.

La introducció de recursos
molt innovadors o amb certa
complexitat tecnològica
sense un model
metodològic que els
potenciï no té cap efectivitat.
Contràriament, els mitjans
vells al servei d’una relació
estructuradora, relacional i
operativa dels continguts
propicien un aprenentatge
significatiu i adient.
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Vegeu a l’apartat de
“Disseny de les normes i
els suports específics en
la implementació de les

activitats” les estratègies
didàctiques vinculades als
agrupaments flexibles i les

tècniques de treball
col·laboratiu.

La funció relacional amb els coneixements està determinada per l’operació
mental que estimula cada mitjà i l’impacte cognitiu que se’n deriva. Hi ha
materials que presenten la realitat i donen peu al pensament intuïtiu; materials
de caràcter estructural, com esquemes o síntesis, que l’organitzen i, per tant,
estimulen el pensament tècnic; recursos semàntics, que denominen la realitat i
desenvolupen el pensament verbal, i els mediadors conductuals, que potencien
l’aspecte humà de la realitat i el pensament (J. Gimeno, 1981).

Cada recurs és rebut pels nostres sentits de manera diferent i recíprocament
reclama l’execució d’alguna tasca, que pot ser de cerca, identificació, valoració,
anàlisi, manipulació, experimentació... Quan es programen els recursos que
cal implementar s’ha de considerar la proximitat del mitjà educatiu amb els
mecanismes de pensament a estimular en cada cas.

La funció operativa suposa la capacitat de facilitar i d’organitzar les accions
instructives. El procés final d’adquisició i integració de la informació es desen-
voluparà a través de les estratègies didàctiques, dels mecanismes d’aula. Els
mitjans han de donar eines organitzatives i de gestió de l’aprenentatge, són guies
metodològiques organitzadores de les experiències de l’aprenentatge dels alumnes,
experiències que inclouran no només el contacte amb els continguts presentats
en o a través del mitjà, sinó el contacte amb el mateix medi: saber utilitzar-lo,
com utilitzar-lo, com utilitzar les seves dades i respondre a les seves demandes.
Els dossiers, els projectes, les agendes i els referents visuals d’aula de continguts
treballats en són alguns exemples.

La funció formativa global dels recursos està vinculada a l’adquisició d’habilitats
socials i valors. Mitjançant l’organització d’aula, la modalitat d’agrupaments de
l’alumnat o els tipus de tasques requerides es potencien determinats sistemes rela-
cionals i diferents modalitats de relació, de cooperació o d’implicació emocional.

Tenint en compte aquestes premisses de funcionalitat, cal tenir presents els
següents criteris de funcionament dels recursos:

• Congruència amb el model didàctic i relació amb els coneixements a
adquirir. Per treballar a partir de models innovadors o crítics no es poden
presentar materials dirigits, sinó que cal dotar l’alumnat de material poli-
valent i transversal. Per treballar l’àmbit sensoriomotor no es pot distribuir
la sala amb taules i cadires, sinó que l’àmbit de treball ha de presentar una
configuració molt diferent de la d’una aula convencional.

• Adaptabilitat al context curricular. Els recursos han de ser bons materials i
vàlids per a les necessitats i prioritats del grup d’alumnes als quals va dirigit:
s’han d’adaptar a les condicions didàctiques de la situació. Si el recurs és
massa complicat perd la seva qualitat vehiculadora.

• Peculiaritats tècniques dels mitjans i exigències específiques de maneig. De
vegades el mitjà deixa de tenir una funció instrumental (servir per) i es
converteix en si mateix en objectiu d’aprenentatge (aprendre del mitjà). Hi
ha materials senzills, com la pissarra, el llibre o la projecció d’esquemes
conceptuals, i d’altres més complicats, com l’ordinador o material específic
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de laboratori. Els recursos són organitzadors de la realitat i facilitadors
de l’aprenentatge. Per tant, es converteixen en un important instrument
mediador que ajuda a accedir, en millors condicions, als objectius del procés
educatiu, però no poden ser l’objecte de coneixement. Si això succeeix, el
recurs passa a ser un contingut.

• Eficàcia dels recursos didàctics. La qüestió del millor mitjà ha d’anar
fonamentada per la seva anàlisi. El valorarem respecte a quins alumnes va
dirigit i el contingut que vol desenvolupar, per a quin tipus de resultats, en
quines condicions... L’elecció d’un mitjà també dependrà del model teòric
del qual parteix el professorat.

En la pràctica educativa i en els àmbits mediadors que la contextualitzen es
distingeixen diversos tipus de recursos, els quals es defineixen segons la dimensió
circumstancial a la qual fan referència: lloc on s’ha d’ensenyar, temps per treballar
els diferents continguts, instruments, organització i estratègies més adients a
les característiques del grup d’alumnes i els professionals que portaran a terme
cadascuna de les activitats a realitzar.

1.2 Recursos espacials

L’espai educatiu suposa el marc de referència on es desenvolupen les activitats
programades. La disposició de l’entorn ajuda a contextualitzar la tasca docent i,
per tant, un ambient motivador, segur i harmònic estimula i potencia l’adquisició
dels aprenentatges.

Els recursos espacials són tots els espais que configuren l’ambient on
es desenvolupen les diferents situacions vitals. En l’àmbit acadèmic el
componen tots els entorns on es porten a terme activitats acadèmiques.

Es consideren recursos espacials les aules ordinàries, on es desenvolupa la major
part del temps; les aules específiques, per a activitats de laboratori, música,
tecnologia o dibuix; la biblioteca; l’aula d’informàtica; el gimnàs; les sales
polivalents, com pot ser sala d’actes; els espais exteriors, com els patis, l’hort,
el jardí o les pistes esportives; el menjador; els lavabos i els passadissos.

El Reial decret 132/2010 estableix els espais que han de tenir els centres educatius
en general i els específics per a cada etapa educativa, encara que els centres poden
disposar d’altres espais i en més quantitat que aquests mínims fixats.

Segons el Reial decret, els espais on s’ha de desenvolupar i contextualitzar l’acció
educativa són:

• Aules ordinàries: constitueixen la classe de referència dels diferents grups-
aula. Són l’espai educatiu bàsic.

En l’avaluació i elecció dels
recursos didàctics cal
prioritzar els més eficaços
per a la consecució dels
objectius formulats, tenint
en compte totes les
vessants contextuals.
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• Aules específiques: es desenvolupen àrees com la tecnologia, la música,
la plàstica, el dibuix o també els laboratoris de ciències naturals, física o
química. Disposen de material específic.

• Biblioteca: és l’aula de lectura, consulta, cerca i estudi. Ha de tenir
una superfície de, com a mínim, 45 m2 a primària i 75 m2 als centres de
secundària.

• Aules d’informàtica: es desenvolupen tant les activitats TIC (tecnologies
per a la informació i la comunicació) com les TAC (tecnologies per a l’ad-
quisició de coneixements). El treball en aquestes aules es pot desenvolupar
també a l’aula de referència, quan aquesta compta amb les instal·lacions i
dotació d’equips informàtics adients.

• Patis: també són espais educatius. Han d’estar parcialment coberts, i la seva
superfície ha de ser com a mínim de 900 m2.

• Gimnàs o pavelló esportiu: és l’espai destinat a activitats físiques i espor-
tives, amb una superfície adequada al nombre de llocs escolars i dotat de
material físic i esportiu necessari.

• Sala d’actes o sala polivalent: s’hi organitzen esdeveniments col·lectius on
participa gran part de la comunitat educativa, com per exemple obres de
teatre, actes de final de curs, festivals...

• Espais de pas: són els llocs que porten a altres espais com són els
passadissos, les escales, etc. Normalment no tenen un ús definit. En
aquests espais hi ha els taulers d’anuncis i altres informacions d’interès per
a l’alumnat i les famílies. També es fan servir per mostrar exposicions de
treballs i, en determinats nivells, pot haver-hi espais de joc.

• Espais per a l’ús administratiu i docent, despatxos de direcció, sala per al
professorat, departaments docents i dependències destinades a les gestions
administratives i reunions.

• Lavabos i serveis higienicosanitaris: han de ser adequats al nombre d’a-
lumnes i a les seves necessitats d’accessibilitat, com també per al personal
educatiu del centre.

• Menjador: sobretot destinat a educació infantil, primària i educació especial.
Compleix un paper important en l’adquisició d’hàbits i en la relació social,
per la qual cosa també es considera un espai educatiu.

Tots els espais on es duen a terme accions docents han de disposar d’accés a les
tecnologies de la informació i la comunicació en la quantitat i la qualitat adequades
al nombre de llocs escolars, i s’ha de garantir l’accessibilitat als entorns digitals
de l’alumnat amb capacitats diverses.
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1.2.1 Accessibilitat

L’espai dels centres escolars s’ha de configurar tenint en compte les caracte-
rístiques de tot l’alumnat, i cal establir mesures per incorporar-los plenament
en la comunitat. Les persones que presenten mobilitat reduïda o dificultats
sensorials, de comprensió, de comunicació o d’orientació representen un grup
vulnerable que en moltes ocasions veu obstaculitzat el seu procés d’aprenentatge
i, consegüentment, el seu desenvolupament personal, ja que l’accés a determinats
béns, serveis o informació es veu limitat perquè l’entorn no està concebut segons
les seves necessitats específiques.

L’accessibilitat d’espais es regula al Reial decret 1/2013, de 29 de novembre.
L’objectiu d’aquesta norma és garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i a
l’exercici real i efectiu dels drets de les persones amb diversitat funcional.

Les persones amb diversitat funcional tenen dret a viure de manera independent
i a participar plenament en la societat de manera normalitzada. Per assegurar
la normalització s’ha de materialitzar l’accés universal de totes les persones als
espais, els objectes o les eines, i també s’han d’establir mesures d’acció positives
que puguin compensar els desavantatges originats per les seves limitacions.

Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació sorgeixen per garantir
els mateixos nivells d’igualtat d’oportunitats a totes les persones amb discapacitat.
Aquesta norma desenvolupa diferents mesures per prevenir o suprimir discrimina-
cions o compensar desavantatges:

• Els edificis educatius i el seu entorn, així com els instruments, equips, béns
i productes utilitzats, han de complir amb les exigències d’accessibilitat que
es desenvolupen en el Reial decret.

• S’han d’establir les condicions més favorables en l’accés, la participació i
la utilització dels recursos de les persones amb dificultats.

• Aquesta norma atorga a usuaris i entitats suports complementaris que poden
ser ajudes econòmiques, productes i tecnologies de suport o serveis o
tractaments especialitzats, com per exemple ajudes i serveis auxiliars per a
la comunicació, sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, Braille,
dispositius multimèdia de fàcil accés, sistemes de suport a la comunicació
oral i llengua de signes, sistemes de comunicació tàctil i altres dispositius
que permeten la comunicació.

• Relació d’un seguit de normes internes a les empreses o centres de treball
on es promou i estimula l’eliminació de desavantatges o situacions generals
de discriminació a persones amb discapacitat.

• Recursos humans i materials per a la promoció de l’accessibilitat i la no-
discriminació a la institució educativa, incentivant la dotació de recursos i
personal de suport als centres per promoure la inclusió escolar.
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Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació s’estableixen tenint en
compte els diferents tipus i graus de discapacitat que han d’orientar tant el disseny
inicial com els ajustos raonables dels entorns, productes i serveis de cada àmbit
d’aplicació, especialment en el cas de l’accessibilitat als mitjans de comunicació,
als espais públics i edificacions i als mitjans de transport.

1.2.2 Barreres arquitectòniques

Moltes vegades, les persones amb una baixa autonomia motriu i d’orientació es
troben amb barreres arquitectòniques que dificulten i, en determinades ocasions,
neguen la seva interacció contextual.

Les barreres arquitectòniques són els obstacles que limiten o impedeixen
a les persones la possibilitat d’interactuar amb l’entorn, condicionant la seva
comprensió, el lliure accés i la llibertat de moviments.

Les barrerres arqitectóniques es classifiquen en quatre grups, segons es trobin en
els espais lliures, als edificis, als transports o les relatives a la comunicació.

• Barreres arquitectòniques urbanístiques. Es troben als carrers i als espais
lliures d’ús públic: voreres estretes o amb obstacles, esglaons, desnivells
pronunciats.

• Barreres arquitectòniques en l’edificació. L’entrada a l’edifici ha de ser
accessible, i si hi ha desnivell ha de comptar amb una rampa i escala amb
passamans (vegeu a la figura 1.2 uns passamans, a l’escala, adaptats a
l’altura de l’alumnat perquè estableixen dos nivells de suport). A la zona
de patis, l’itinerari ha de garantir la lliure circulació per a persones amb
mobilitat reduïda i el paviment ha de ser antilliscant. El vestíbul ha de
permetre la mobilitat d’una persona amb cadira de rodes, en cap cas ha
de tenir menys d’1,5 m de diàmetre. Els passadissos han de comptar amb
passamans i les portes amb sistemes d’obertura fàcil, i ambdós han de tenir
una amplada d’1,5 m per tal d’assegurar el pas de qualsevol producte de
suport per a la mobilitat. Si l’edifici compta amb més d’una planta ha de
tenir ascensor. Amb referència al mobiliari, aquest ha d’estar pensat per
ser utilitzat per tothom. Les taules han de permetre l’aproximació frontal
de persones amb qualsevol producte de suport necessari (ortesi o pròtesi).
S’ha d’avaluar l’altura de les prestatgeries i les distàncies d’abast. A més, és
important que a les aules hi hagi suficient espai per maniobrar. Els lavabos
han d’estar adaptats i ser accessibles per a tot l’alumnat.
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Figura 1.2. Accessibilitat a l’edificació

Font: Raquel Rodríguez

• Barreres arquitectòniques en el transport. Són les que dificulten o im-
pedeixen la utilització dels mitjans de transport i poden limitar l’accés i
l’acomodació del transport escolar. En moltes ocasions és necessari un
transport adaptat per traslladar l’alumnat que es desplaça en cadira de rodes.

• Barreres en la comunicació i sensorials. Existeixen quan es produeix una
distorsió comunicativa a causa de desviacions que limiten tant l’expressió
com la recepció de missatges orals, escrits, afectius o de relació. Els panells
informatius han de ser clarament perceptibles per qualsevol persona, amb
una grandària de lletra adient. Els espais han d’estar identificats amb
referents visuals o pictogrames i els itineraris han de ser visibles i ben
senyalitzats per a una bona orientació.

Aquests obstacles generen certes dificultats d’interacció. Les més destacables són:

• De maniobra: quan hi ha limitació per accedir o moure’s per espais com ara
llocs estrets, girs o travessar portes estretes.

• Per salvar desnivells: un canvi de nivell, ja sigui per baixar o pujar i davant
rampes molt inclinades o escales i esglaons.

• D’abast: el fet d’anar en cadira de rodes o amb algun producte de suport
limita la capacitat tant física com visual per arribar a diferents objectes
massa alts o baixos, que no es veuen, i també l’accionament de determinats
dispositius, en no poder comptar amb les dues mans o no arribar des de la
cadira de rodes.

• Perceptives i sensorials: les dificultats derivades de limitacions sensorials
visuals i auditives i que requereixen suports i sistemes de comunicació
alternatius.

• D’orientació temporal o espacial: es donen quan l’alumne presenta dificul-
tats per saber quin dia és o el moment de la jornada. També quan necessita
estratègies d’ubicació i identificació contextual: la seva classe, el lavabo, el
pati...
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• De control psicomotriu: les dificultats de control es troben principalment en
dos àmbits: d’equilibri o control postural, on la persona presenta dificultats
per mantenir una determinada postura; i de manipulació, on es veuen
limitats els moviments precisos i fins i tot de les extremitats superiors.

1.2.3 Normes de seguretat i higiene

Els espais educatius han de complir obligatòriament amb requisits de seguretat i
de benestar.

Amb referència a la seguretat, els edificis han de complir amb les exigències
estructurals d’habitabilitat que la normativa dictamina. Les institucions han de
comptar amb protocols d’actuació davant de situacions de risc, com per exemple
plans d’emergència, confinament i evacuació, o com actuar amb una persona
amb mobilitat reduïda. També han d’incloure la prevenció d’incendis i de riscos
laborals.

En el cas de l’alumnat amb NESE, els espais han de configurar entorns segurs
i comprensibles. S’ha d’avaluar el risc de caigudes, ensopegades o limitacions
d’interacció amb l’entorn. Per tant, s’han de tenir presents aspectes com per
exemple que el terra no sigui lliscant, que els espais estiguin ordenats, que s’utilitzi
mobiliari recognoscible per alumnes amb limitacions visuals, que també ha de ser
ergonòmic i que propiciï l’accessibilitat i la seguretat.

Per generar un ambient de benestar cal atendre aspectes com la il·luminació, la
ventilació, la temperatura, el soroll i la neteja de l’espai de treball. Aquestes són
les variables que conformen un espai adient i confortable.

• Il·luminació. El centre ha d’estar il·luminat en totes les zones per on
se circula, i sempre que sigui possible ha de ser llum natural i directa a
totes les dependències, especialment a les aules de referència. Quan sigui
necessari cal utilitzar llum artificial freda entre 200 i 500 luxs. En funció
del tipus d’activitat, relaxació o treball sensorial, la llum ha de ser més
càlida i amb menys intensitat. Els mecanismes d’accionament han de ser
fàcils de distingir i d’accionar i han d’estar ubicats a una altura adient.
Tanmateix, cada dependència ha de comptar amb un dispositiu d’enllumenat
d’emergència. S’han de tenir en compte els alumnes amb baix nivell visual
per tal d’afavorir la seva percepció.

• Ventilació. Ha de ser natural i directa. Als centres educatius és important
la renovació de l’aire per tal d’oxigenar l’ambient.

• Temperatura. L’edifici ha de comptar amb un aïllament termoacústic per
millorar la seva eficiència energètica. També ha de tenir sistemes fixos de
calefacció que assegurin una temperatura d’entre 20 i 22 ºC en funció del
tipus d’activitat.

• Soroll. L’activitat docent ha de propiciar una interacció comunicativa
lliure d’interferències, on els missatges i les informacions que se’n deriven
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arribin de manera nítida a l’interlocutor. Les condicions òptimes de nivell
acústic no poden superar els 40 decibels. Tanmateix, el centre no s’ha de
projectar ni edificar prop de zones sorolloses, com ara aeroports, fàbriques o
carreteres. Dins de l’escola o el centre educatiu s’han d’insonoritzar alguns
espais com l’aula de música o la sala multisensorial. Cal tenir en compte
també estratègies per treballar el silenci a l’aula i establir un to adient per a
l’estudi i l’escolta activa.

• Neteja i higiene. Són requisits bàsics de seguretat. El centre s’ha de netejar
diàriament per personal degudament format amb les eines i els productes de
protecció necessàries. L’ordre s’ha de mantenir per part de tots els agents
educatius, i cal treballar hàbits d’ordre i de separació de residus.

1.2.4 Centres d’educació especial i configuració d’ambients

Segons el Reial decret 132/2006, els centres d’educació especial han de tenir les
mateixes dependències dels centres ordinaris, però la seva disposició pot variar en
funció dels requeriments i les necessitats educatives de l’alumnat.

En l’organització de l’aula cal tenir en compte els estils i les capacitats cognitives
de l’alumnat, els períodes de descans, els canals de comunicació més adients i els
suports necessaris. En aquest sentit, pot haver-hi aules organitzades per ambients
o àmbits temàtics a desenvolupar, com poden ser els racons de joc simbòlic, on
l’aprenentatge es torna més significatiu. També és possible incloure dins l’aula
de referència espais sensorials, de relaxació i zones per a l’experimentació i la
manipulació.

Si la configuració de l’espai en els entorns ordinaris suposa un punt de partida
molt important que conforma les activitats d’aula, als centres d’educació especial
aquesta variable adquireix més rellevància, ja que una bona organització de
l’entorn de treball atorga molt més significat als continguts que cal desenvolupar.
Les escoles d’educació especial compten amb espais amb finalitats terapèutiques,
on els objectius i els continguts són inherents a l’atenció d’alumnat amb NESE.
Alguns exemples són:

• Aula d’estimulació sensorial. La sala multisensorial és un espai dissenyat
per propiciar la interacció i comunicació dels alumnes als quals, per la seva
afectació, els resulta molt difícil relacionar-se amb l’entorn i necessiten una
estimulació sensorial i motora (M. C. Gómez, 2009). Aquesta intervenció
es realitza a través de l’estimulació dels sentits, que constitueixen el canal
d’entrada de les percepcions. En aquest espai es treballa a través de
l’estimulació i la relaxació, i l’espai es distribueix en racons on es potencien
els diferents sentits, la vista, el tacte, l’oïda, el gust, l’olfacte, l’esquema
corporal i el sistema vestibular. La seva finalitat és que els subjectes puguin
percebre i controlar diferents sensacions que ajudin a adquirir l’aprenentatge
mitjançant el descobriment, la manipulació i les sensacions.

Vegeu al punt de
“Recursos materials” més
informació sobre l’aula
d’estimulació
multisensorial.
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• Sala de fisioteràpia. Constitueix l’espai on es realitzen els exercicis
de rehabilitació i recuperació de problemàtiques derivades d’afectacions
motrius. Es treballa la higiene postural, el desplaçament i la utilització dels
productes de suport. L’equipament de la sala ha de comptar amb material
com matalassos, lliteres, pilotes, coixins, productes de suport per al control
postural (bipedestadors i diferents tipus d’ortesis) i per al desplaçament
(caminadors, cadires de rodes...).

• Sala de psicomotricitat. S’hi treballa el desenvolupament psicomotor de
l’alumnat. Ha de ser un espai ample on es puguin desenvolupar activitats
d’estimulació motriu fina i grossa. El material més adient poden ser
espatlleres, bancs, pilotes de diferents mides i colors, cordes, cercles, teles,
blocs d’escuma, rampes...

• Aula de logopèdia. Acull l’alumnat que presenta dificultats en la comunica-
ció i el llenguatge. A través d’aquest servei es treballa el desenvolupament
de la competència comunicativa des de l’estimulació primerenca de la
comunicació i el llenguatge, a partir de la implantació i el seguiment de
sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), i també a
través de la rehabilitació del llenguatge si l’alumnat presenta alteracions
pel que fa a l’adquisició, el desenvolupament o l’emissió de missatges.

• Despatx de suport psicopedagògic i sociofamiliar. Espai d’atenció
psicoterapèutica per a l’alumnat i les famílies.

• Piscina o sala d’hidroteràpia. Les activitats aquàtiques resulten molt
beneficioses i motivadores amb els alumnes que presenten mobilitat reduïda.
Aquestes activitats propicien i estimulen determinades praxis motores que
en un altre context no poden estimular-se.

• Sales amb funcions específiques. Aula d’informàtica, sala de musicoterà-
pia, biblioteca, tallers...

• Espais oberts. Els patis, l’hort o jardí i la pista d’hipoteràpia són espais
oberts. Els patis han de permetre la lliure circulació i no presentar
barreres arquitectòniques, i han d’incloure mobiliari adient, accessible i
segur. Moltes escoles disposen d’hort o jardí com a espai d’intervenció
educativa; també hi ha escoles que compten amb una pista per a exercicis
d’hipotèrapia.

1.3 Recursos de mobiliari

El mobiliari conforma els diferents elements que es distribueixen en les diferents
dependències dels centres educatius. Són les taules, les cadires, els armaris,
les prestatgeries, la pissarra..., així com també els elements de joc del pati. La
seva organització s’ha de realitzar a partir de requeriments físics i funcionals.
D’aquesta manera, els mobles poden utilitzar-se com a suports i, a la vegada, com
a estructuradors de l’espai i referents de comunicació per convertir-se en contextos
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enriquidors d’aprenentatge. El mobiliari ha de propiciar un ambient significatiu i
atractiu que afavoreixi el desenvolupament educatiu.

El mobiliari és el conjunt de mobles que configuren un espai. La seva
distribució i organització ha de ser funcional, significativa i estructuradora
de l’espai, de tal manera que propiciï les diferents situacions educatives.

Les noves tendències educatives demanen un tipus d’aprenentatge adaptat a
tècniques de treball col·laboratiu i més pràctic, orientat a la interrelació personal.
És evident que el tipus de mobiliari i la seva disposició condicionen la projecció
d’aquests sistemes de treball més flexibles i dinàmics. Perquè el mobiliari sigui
realment un suport educatiu ha de complir amb una sèrie de requisits, com la
funcionalitat, la versatilitat, la comoditat i la seguretat.

• Funcionalitat. El mobiliari ha d’afavorir les activitats que es desenvolupen a
l’aula i, per tant, ha de complir amb les funcions per a les quals ha estat triat.
Ha de ser fàcilment utilitzable. A més, ha d’afavorir la interacció grupal i
facilitar la mobilitat.

• Versatilitat. S’ha de considerar la capacitat del moble de poder adaptar-se
a diferents espais i situacions educatives, ja que això el fa polivalent. És
important que pugui ser apilable i de fàcil transport.

• Comoditat. Els mobles han de ser confortables i evitar la fatiga muscular,
i s’han d’adaptar a les necessitats anatòmiques de les persones que els
utilitzen.

• Seguretat. El mobiliari no pot ser tòxic ni perillós. Ha de ser innocu.
Sempre ha d’estar en perfectes condicions de neteja i manteniment.

1.3.1 Mobiliari amb alumnat amb NESE

El mobiliari utilitzat per a l’atenció a persones amb diversitat funcional s’ha d’a-
daptar a les necessitats de l’alumnat. Evidentment ha de complir amb els requisits
establerts, però també s’han de tenir en compte les condicions d’accessibilitat i els
productes de suport.

Les taules han de permetre l’aproximació frontal de persones amb cadira de rodes
o amb qualsevol producte de suport; les prestatgeries han de possibilitar l’abast
manual i visual, i els lavabos han d’estar adaptats i ser accessibles per a tot
l’alumnat.

La distribució dels diferents elements de la classe també afavoreix el desplaçament,
l’orientació i la comprensió de l’espai, especialment per a alumnes amb dificultats
psíquiques, visuals i motrius. Per exemple, la disposició de les taules en forma d’u,
en cercle o amb una taula de treball gran al mig de l’aula afavoreix la mobilitat
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amb alumnes que utilitzen productes de suport per al desplaçament, però també
resulta de fàcil accés a persones amb dificultats visuals.

La regulació dels diferents elements a l’alçada dels alumnes millora el control
postural i la seva participació a l’aula.

En el cas d’alumnat amb deficiències visuals, per tal d’afavorir la seva seguretat i
autonomia és important configurar referents físics que guiïn els itineraris dins de
l’espai educatiu (I. Puigdellívol, 2008). Aquests itineraris no es poden modificar i
sempre han de ser iguals. Es pot establir un pas que estigui limitat per la pissarra
i la taula del mestre, un itinerari per anar al lavabo des de l’aula... També cal
senyalitzar amb elements tàctils o Braille la ubicació de diferents materials i eines
de treball. És important organitzar el propi espai de manera que l’alumnat tingui
al seu abast el material necessari i el prestatge per guardar-lo.

En l’àmbit de l’educació especial s’han de preveure diferents espais amb finalitats
terapèutiques, especialment orientades als i a les alumnes amb TGD o TEA. Dins
l’aula, el mobiliari destinat a la relaxació, l’esbarjo i l’estimulació sensorial s’ha
d’ubicar correctament (vegeu figura 1.3). D’aquesta manera es poden alternar
espais de treball amb moments de descans i de teràpia. Atenent a l’àmbit de
la comprensió d’espais i a l’orientació, el mobiliari i el material han d’estar
degudament identificats i ordenats per disposar-ne de manera autònoma.

Figura 1.3. Espais de descans

Font: Raquel Rodríguez

1.4 Recursos temporals

La dimensió temporal impregna la tasca educativa de manera transversal i a
dos nivells. En primer lloc, hi ha la distribució de l’horari lectiu en àrees
d’aprenentatge, on es temporitzen i ordenen els àmbits a treballar i la dotació
horària de cada àrea. En segon lloc, més concret, hi ha la seqüència de cada sessió
d’intervenció.
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Els recursos temporals estructuren els espais d’activitat educativa.
Ordenen la distribució horària de cada àmbit d’aprenentatge a la vegada
que planifiquen la seqüència de realització de les diferents tasques que se’n
deriven.

Les seccions temporals més significatives són:

• Calendari escolar, que indica els dies de l’any que estan en funcionament
les institucions educatives. S’elabora el 30 de juny del curs anterior i ha
de comprendre un mínim de 175 dies lectius per a tots els ensenyaments
obligatoris. Es desenvolupa entre els mesos de setembre i juny.

• Jornada escolar, que pot ser continuada o partida. L’instrument on s’indica
la distribució és l’horari de grup, on se seqüencialitzen les assignatures, els
tallers, el descans... També cal indicar la freqüència al llarg de la setmana
lectiva de dilluns a divendres.

• Durada de les sessions. Normalment, les sessions d’implementació són de
45 minuts, tot i que es poden establir entre 30 i 60 minuts per sessió. El pati
és de 30 minuts, que es poden gaudir de manera completa o seccionats al
llarg de la jornada, amb dos moments de descans de 15 minuts.

L’organització temporal en la implementació de les sessions ha de preveure
diferents fases:

1. Preparació del context i captació de l’atenció de l’alumnat. El primer pas
consisteix a generar expectatives i interès per l’activitat.

2. Informació dels continguts a treballar i els objectius previstos.

3. Establiment de nexes amb els coneixements previs i els nous aprenentatges.

4. Execució de la tasca. Pot ser expositiva, manipulativa, experimental, de
cerca i anàlisi, d’estimulació... i en grup, individual o col·lectiva. S’usen
els recursos, els suports i els mitjans necessaris. S’han d’utilitzar tècniques
per a la transferència, l’estructuració i l’organització dels continguts, com
per exemple generalitzar, conceptualitzar, establir regles i identificar dades.

5. Avaluació. Les evidències de la integració dels continguts treballats i la
capacitat per a la seva aplicació a altres situacions i contextos queden
reflectides en l’avaluació.

El temps dedicat a la implementació de l’activitat ha de ser el més extens de la
sessió, al voltant dels 45 minuts, establint un primer moment introductori de com
a molt 10 minuts i una última part de l’activitat a mode de conclusió. L’avaluació i
el feedback amb l’alumnat, per a la correcció i millora, s’han de fer a la conclusió,
i aquesta tasca pot durar uns 10 minuts.
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1.4.1 Gestió del temps amb alumnes amb NESE

Un dels condicionants que defineix l’àmbit de l’educació especial és el que
fa referència als ritmes d’aprenentatge i als estils cognitius del seu alumnat,
així com la capacitat d’atenció sostinguda i d’escolta activa, tan importants
per assimilar les informacions, comprendre-les i integrar-les dins els esquemes
mentals. Tanmateix, cal contemplar que els requeriments posturals i d’interacció
amb l’entorn representen per a l’alumnat amb mobilitat reduïda, amb dificultats
sensorials o amb dificultats específiques d’aprenentatge un esforç afegit a l’esforç
per se que requereix la tasca educativa.

A l’hora d’establir els horaris de grup i individuals s’han de tenir en compte els
següents aspectes:

• Preveure les hores de suport i teràpia (psicològica, sensorial, comunicació i
llenguatge, fisioteràpia, hidroteràpia, hipoteràpia...) que rep cada alumna o
alumne, si són individuals o en petit grup, o si el suport es realitzarà dins de
l’aula o no. El nombre d’hores de suport i d’atenció educativa especialitzada
és d’unes 6 hores setmanals, tot i que es poden augmentar.

• Els horaris de suport no han de coincidir amb aquells moments en què es
treballin àrees o matèries on l’alumne es trobi ben integrat en el seu grup
de referència.

• Establir els horaris tenint en compte els moments més receptius i actius
del nostre alumnat i identificar els moments que necessiten de relaxació i
descans.

• Distribuir de manera eficient el temps dels professionals implicats en tot
el procés educatiu, tenint en compte els interessos i les necessitats de cada
alumna o alumne.

• La utilització de determinats suports per a l’aprenentatge i les dificultats
d’interacció comunicativa per part d’alguns alumnes impliquen més temps
per a la seva adquisició, i això provoca desmotivació i rebuig envers les
feines, i fins i tot pot ser que mai s’adquireixin alguns dels continguts
treballats. En aquests casos no podem perllongar-los indefinidament, i
hem de trobar solucions per adaptar-nos als requeriments educatius del
nostre alumnat, hem de respectar els seus ritmes i les seves possibilitats
i hem de gestionar els recursos temporals de manera que siguin funcionals
i operatius. Per exemple, si tenim un alumne que pot comprendre nocions
matemàtiques com la suma, la resta o la multiplicació, comprèn, de manera
globalitzada, el seu concepte i la seva aplicació a situacions reals, però
veiem que no pot assolir la capacitat operatòria per fer els càlculs i arribar a
saber el resultat; podrem valorar la dotació d’una calculadora, aquest suport
li permetrà completar el problema plantejat en un temps d’aprenentatge
adient. D’aquesta manera l’alumne podrà aplicar, de manera reeixida i en
l’àmbit real, les competències treballades a l’àrea de matemàtiques.
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• La temporització de les activitats variarà en funció de la seva naturalesa i de
l’esforç que requereixi la seva execució, tant a nivell cognitiu com motriu o
comunicatiu; per tant, les tasques que poden estressar determinats alumnes
no poden ser extenses. La realització de tallers de cuina, hort o plàstica,
etc., solen requerir un temps d’implementació més llarg (vegeu la figura 1.4
i figura 1.5).

Figura 1.4. Horari d’aula clar i explícit

Figura 1.5. Horari d’aula clar i explícit
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1.5 Recursos materials

Els recursos materials es corresponen amb tots aquells elements que serveixen
com a plataforma física per transmetre els continguts previstos. Resulta difícil
enumerar tots els materials que s’utilitzen als centres educatius. Per tant, es
classifiquen segons categories: materials didàctics o curriculars, materials de
joc, materials de psicomotricitat o gimnàs i materials d’equipament d’aules
específiques per a alumnat amb NESE, on destaquen els recursos materials de
l’aula multisensorial.

1.5.1 Material didàctic o curricular

Els materials didàctics suposen els mitjans que articulen la programació didàcti-
ca. La seva funció és estructuradora de la realitat i de connexió amb el pensament.
El més utilitzat és el llibre de text, però també s’usen esquemes conceptuals
projectats, material audiovisual, quaderns de treball, agenda, els dossiers de fitxes,
els equips informàtics, els mitjans de comunicació, les anotacions facilitades pel
professorat i els portafolis. Els utensilis i el material fungible com ara llapis, bolis,
gomes, pintures, colors, plastilina, cola, cartolines. etc., també es conceben com
a material didàctic.

Adaptació de material curricular

Les adaptacions de material curricular o didàctic suposen alteracions respecte
a la manera de presentar els continguts, amb l’objectiu de connectar amb els
processos i els nivells d’aprenentatge de l’alumnat amb NESE. En la mesura del
possible s’usa el llibre o material de referència per al grup i nivell educatiu com a
punt de partida, i paral·lelament s’elabora un material de treball i consulta específic
per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

Tenint com a referent el llibre de text, la seqüència de l’adaptació del material
curricular és la següent:

1. Reescriptura de textos de la unitat per millorar la comprensió. Frases
senzilles. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC), si
s’escau.

2. Establiment de diferents activitats de comprensió lectora i expressió oral i
escrita.

3. Confecció d’esquemes sobre les idees principals de la unitat.

4. Plantejament d’activitats multinivell i/o replantejament d’activitats propo-
sades al llibre de text o dossier.
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Alguns recursos són:

• Interpretació de mapes, imatges, gràfics, il·lustracions, obres d’art...

• Relació de conceptes amb la seva definició o explicació.

• Sopes de lletres d’elements treballats en la unitat.

• Compleció d’esquemes, línies del temps, quadres...

• Activitats de veritat o fals.

• Exercicis autocorrectius.

• Activitats de situar ciutats, mars, rius. etc., en un mapa.

• Compleció de frases o textos amb una sèrie de paraules donades.

• Observació de mapes, imatges, gràfics, il·lustracions, obres d’art...

• Identificació i classificació de característiques d’un determinat esdeveni-
ment o objecte tangible.

• Ordenació de paraules per formar frases amb sentit, ordenació de fets.

• Recerca d’informació (diccionari, internet, diaris...).

• Donada una imatge, situació de les parts (planta, cos humà, imatge seccio-
nada...).

• Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació per a alumnes amb
dificultats en l’expressió o comprensió del llenguatge o deficiència visual
en qualsevol de les categories esmentades.

• En el cas d’alumnat amb deficiències auditives, una estratègia pot consistir
a utilitzar referents visuals com esquemes o il·lustracions per donar suport
a les explicacions de la mestra. Aquest suport és beneficiós per a tots els
alumnes de la classe.

Cal destacar que per a determinats perfils d’alumnat amb afectacions greus, el
material didàctic consisteix en elements tangibles i reals en què es desenvolupen
aspectes incipients del desenvolupament humà, com el desenvolupament sensorial
i motor i l’estimulació de la percepció a través dels sentits.

Amb referència al material fungible cal destacar que hi ha determinats materials i
productes de suport específics per a les necessitats individuals de l’alumnat amb
NESE.

1.5.2 Material de joc

El joc és una activitat present en totes les societats i en totes les etapes del
cicle vital. Les situacions lúdiques propicien experiències d’aprenentatge global i

Aquest tema es
desenvolupa a l’apartat
“Disseny de les normes i
els suports específics en
la implementació de les
activitats” d’aquesta unitat,
en el punt referent als
productes de suport per a
l’aprenentatge.
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ESAR

Sistema de classificació de
joguines ideat per Denise Garon

i els seus col·laboradors l’any
1982 i basat en sis

característiques que sintetitzen
les etapes de desenvolupament

de l’infant. La sigla pren les
inicials de cada característica.

possibiliten l’adquisició de continguts de manera vivencial i amb una gran càrrega
afectiva i emocional per als infants. Aquest recurs és valorat sobretot en situacions
d’ensenyament-aprenentatge d’alumnes d’edats primerenques, encara que cada
etapa del desenvolupament requereix un tipus de joguines i jocs.

Tenint en compte el factor motivant que es desprèn de l’activitat lúdica i la
seva polivalència i versatilitat, els jocs i les joguines es converteixen en un
vehicle per a l’aprenentatge, però també en un suport terapèutic molt valuós
en l’atenció d’alumnat amb NESE. Hi ha diverses situacions en què no cal
l’adaptació de joguines, com en la creació de determinats racons de joc simbòlic,
però per treballar o estimular aspectes concrets i facilitar-ne l’ús són necessàries
les joguines adaptades, comercialitzades en botigues especialitzades. Una altra
possibilitat és que els mateixos professionals realitzin l’adaptació de joguines
convencionals, alterant algun mecanisme o modificant algun element per ser
utilitzada de manera més fàcil i autònoma, com per exemple la incorporació
de commutadors o botons causa-efecte per activar joguines convencionals que
presenten accionaments inaccessibles.

Les joguines s’estructuren segons la classificació ESAR. Aquesta classificació
diferencia els tipus de joguines segons la dimensió de la personalitat que estimula:

• Exercici o oci: joc que desenvolupa activitats motrius.

• Simbòlic: joc que estimula conductes cognitives, percepció, memòria,
imitació, evocació...

• Assemblatge: joc d’encaix o construcció que ajuda a l’adquisició de
capacitats manipulatives i funcionals.

• Regles: joc on s’estableixen les normes socials i les habilitats de relació:
pactes, saber perdre, treballar en col·laboració amb altres companys...

Per a cada dimensió o faceta s’estableixen diferents nivells de complexitat dels
jocs, categoritzant cada nivell segons la teoria dels estadis de desenvolupament
cognitiu de J. Piaget: sensorial i motora, preoperacional, d’operacions concretes i
d’operacions formals.

Jocs d’exercici

Els jocs d’exercici o d’oci consisteixen a repetir una acció pel plaer dels resultats
immediats. Mossegar, llançar, xutar, xuclar, colpejar, manipular, balbotejar, etc.,
són accions que es poden fer amb o sense joguines. Aquests jocs estan orientats
a infants d’entre 0 i 2 anys, encara que també es duen a terme amb alumnat amb
TGD greu i permanent.

Contribueixen al desenvolupament dels sentits, ja que les diferents activitats estan
condicionades per la informació rebuda a través de la vista, el tacte, el gust,
l’oïda i l’olfacte. Les praxis motores afavoreixen la coordinació de diferents
esquemes motrius com la precisió oculomanual, el control postural i l’equilibri o
la consciència corporal, i també estimulen el desplaçament. Els jocs d’exercici
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motiven a l’acció, que presenta conseqüències immediates. Aquest fet ajuda
a la comprensió de la relació causa-efecte i propicia l’elaboració dels primers
raonaments lògics. Un altre aspecte important sobre els jocs d’exercici és la
capacitat de fomentar l’autosuperació i la constància, ja que la pràctica incideix
en la millora dels resultats.

Alguns jocs d’exercici són els jocs que impliquen moviment, jocs d’equilibri, jocs
sensorials, instruments musicals, pràctica d’esports...

Joc simbòlic

El joc simbòlic estimula la capacitat i necessitat de reelaboració i comprensió
d’experiències viscudes per part dels infants. És fonamental per comprendre i
assimilar l’entorn que ens envolta. A través de la imitació de conductes, l’alumnat
aprèn i posa en pràctica els rols socials, establint valoracions morals respecte al que
està bé o malament. Consisteix a imitar els adults, fer de pares i mares, metgesses
o metges, botiguers... Aquests jocs afavoreixen la imaginació i la creativitat.

Tanmateix, el desenvolupament del llenguatge està estretament vinculat a aquest
tipus de joc, ja que quan el nen o la nena escenifica una determinada situació,
aquesta va acompanyada d’un suport verbal que pot tenir una intencionalitat
comunicativa quan el joc és col·lectiu i s’estableix bidireccionalitat en els mis-
satges o quan sorgeix com a element organitzador del propi pensament, el qual
s’exterioritza sense intencionalitat comunicativa. En ambdues situacions, el
desenvolupament del llenguatge és beneficiós i evident.

Els espais de joc simbòlic han d’estar ambientats amb el mobiliari i els elements
adients a la seva temàtica que alberguen els elements, els utensilis, les joguines
o els materials necessaris. Els racons del joc simbòlic poden ser l’escola, la
perruqueria, les disfresses i el teatre, la casa amb nines, la cuina, el garatge i els
cotxes, les construccions, el metge, la botiga...

Jocs d’assemblatge o encaix

Els jocs d’assemblatge són jocs que utilitzen peces per encaixar, unir, sobreposar,
apilar o ajuntar per resoldre’ls. Aquests jocs s’originen a partir d’una fita que es
proposa el nen o la nena, la de crear o construir un nou element a partir de les seves
parts seccionades. Per aconseguir-ho ha de conjugar i gestionar el pensament i la
imaginació amb un conjunt de moviments, assajos i manipulacions successives.

Amb aquests jocs s’estimula la coordinació oculomanual, la diferenciació de
formes i colors, el raonament, l’atenció, la percepció i la memòria, la imaginació
i la creativitat, la concentració i la paciència, l’organització espacial i la capacitat
d’interpretar instruccions. El fet que la culminació del joc es materialitzi en un
altre objecte de nova creació afavoreix l’autoestima i l’autosuperació.

Els jocs d’encaix són, per exemple, els trencaclosques, els blocs lògics, el cub
de Rubick, els mecanos i les joguines amb formes per encaixar. En la figura 1.6
es mostra un joc de figures geomètriques elaborat pels mateixos alumnes amb el
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suport del professorat.

Figura 1.6. Joc de figures geomètriques

Jocs de regles

Els jocs de regles s’estructuren a partir d’una sèrie de normes o instruccions que els
jugadors han de conèixer i respectar per aconseguir l’objectiu previst. Aquests jocs
compleixen una funció eminentment socialitzadora, ja que ensenyen a guanyar i
perdre, a respectar els torns i les regles, a tenir en compte argumentacions, accions
i opinions del company de joc i a treballar de manera cooperativa.

Els jocs de taula desenvolupen l’adquisició de certs coneixements i habilitats
intel·lectuals, com el llenguatge, la memòria, l’atenció i la reflexió, i els jocs
esportius ajuden a millorar les capacitats i la coordinació psicomotrius i de
coneixement i control del propi cos.

És un joc de regles qualsevol joc de taula: de coneixements, d’habilitats variades
com mímica, dibuix, raonament i deducció, estratègia; d’atzar; qualsevol discipli-
na esportiva; jocs de cartes...

1.5.3 Material de psicomotricitat o gimnàs

L’educació psicomotriu activa el moviment del cos per aconseguir un desenvolu-
pament integral de la persona. Per tal de portar a terme les activitats cal tenir en
compte el moment maduratiu, el nivell de desenvolupament i l’etapa de creixement
en la qual es troba l’alumne o alumna, ja que aquests aspectes condicionen les
característiques i les possibilitats d’execució de les activitats proposades.

A través de l’activitat psicomotriu s’activen àrees de desenvolupament i d’apre-
nentatge imprescindibles per a la comprensió i interacció amb l’entorn. Les més
significatives són:

• Consciència i control del propi cos

• Domini de l’equilibri a nivell estàtic i en moviment
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• Coordinació global i segmentària del cos

• Estructuració espaciotemporal

• Adaptació a les millors possibilitats d’adaptació al món exterior

L’educació psicomotriu va lligada a la maduració i el desenvolupament del
nen o la nena, ja que des del naixement els éssers humans tenim la necessitat
d’exercitar els nostres músculs i esquemes motrius que de manera interactiva,
amb el desenvolupament cognitiu, es van tornant cada vegada més especialitzats
i precisos. Aquest desenvolupament motriu es divideix en dos àmbits. Per un
costat, els moviments que impliquen grans masses musculars del cos, com poden
ser els moviments de coordinació dinàmica general i els moviments d’equilibri
i control postural, moviments bàsics per a la bipedestació i la marxa i que es
corresponen a la psicomotricitat grossa. Per una altra banda, els moviments
que impliquen petites unitats musculars i moviments precisos; en aquest cas, es
tractaria de la psicomotricitat fina, tan important per al grafisme, la pintura i les
tasques minucioses.

Les activitats per treballar el grafisme i la psicomotricitat fina poden consistir en
l’estampació, dibuixar gargots, dibuixar la figura humana, enfilar, fer sèries amb
gomets i fitxes de grafomotricitat per treballar el traç: pals, cercles, angles rectes,
corbes, espirals...

El material per treballar a la sala de psicomotricitat és el següent:

• Elements bàsics: espatlleres, matalassos, bancs, anelles sensorials, cercles,
cordes colors, mocadors de colors, xiulets, pilotes variades (escuma, goma,
sonores, de diferents textures, grans, petites, de ping-pong...), xarxes,
material específic per a diferents esports, teles, globus, llana...

• Mòduls d’escuma per a la creació d’itineraris i per a les construccions: blocs
de diferents formes, mides i colors, escales, rampes i túnels.

• Piscina de boles

• Elements de plàstic rígid i suports: plataformes per crear itineraris i
interseccions a diverses altures, passarel·les, balancins, barres de suport,
tarimes, rampes.

• Túnels de tela de diferents mides i formes.

• Trampolins de diferents mides.

• Catifes i tapissos de goma escuma.
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Figura 1.7. Material de psicomo-
tricitat

1.5.4 Material d’equipament d’aules específiques d’educació
especial

Els centres d’educació especial compten amb aules específiques per al tractament,
la rehabilitació i la teràpia de l’alumnat. Aquestes aules poden ser determinats
tallers funcionals, la sala de musicoteràpia, l’aula de logopèdia i la sala multisenso-
rial. Algunes d’aquestes activitats es fan en petit grup o com a grup classe, com per
exemple els tallers de cuina, d’hort o de cafeteria, i les sessions de musicoteràpia
i alguna activitat de logopèdia. L’estimulació multisensorial i la gran majoria de
sessions de logopèdia se solen realitzar de manera individualitzada.

Cadascun dels tallers està equipat amb mobiliari, utensilis i eines de manera
adequada a les activitats que se’n deriven, i està ubicat en un context significatiu,
comprensible, evocador, confortable i segur.

La sala de musicoteràpia ha de comptar amb equips audiovisuals, altaveus i
projector, instruments musicals i mirall. També pot haver-hi diferents teles i
mòduls d’escuma. El terra ha de ser antilliscant, càlid i ampli per permetre la
lliure circulació.

L’aula de logopèdia ha de comptar amb tots els sistemes augmentatius i alter-
natius de la comunicació, fitxes i imatges per propiciar la comunicació. Ha de
disposar també d’elements audiovisuals i aparells gravadors de veu. És important
que hi hagi un mirall a l’altura de l’alumne perquè pugui identificar els punts
d’articulació i observar el model del logopeda.

La sala d’estimulació multisensorial és un espai que, a causa de la seva capacitat
integradora i la complexitat dels seus espais d’intervenció, requereix una anàlisi
més detallada.
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Sala multisensorial

La sala multisensorial recull un conjunt d’espais amb l’objectiu principal de
l’estimulació dels sentits (M. C. Gómez). Encara que cada espai està especialitzat
en un àmbit sensorial, és obvi que les diferents activitats s’impregnen i estan
condicionades per la informació rebuda per altres vies sensorials.

És a dir, si es treballa el gust, d’alguna manera també es treballen la vista, l’olfacte
i el tacte. En tastar un aliment sabem de quin color és, la seva forma i grandària
i el seu pes. També es percep l’olor, informació molt valuosa que condiciona
l’actitud en tastar-lo; i quan el posem a la boca, a més d’assaborir-lo, en coneixem
la consistència i temperatura, aspectes tàctils.

Amb alumnes amb NESE pot ser que alguns dels sentits es vegi alterat o no
es pugui desenvolupar. En aquests casos és important emfatitzar l’adquisició
i especialització dels repertoris sensorials operatius per tal d’afegir informació
complementària i valuosa que compensi la manca perceptiva en l’altre camp.

L’objectiu de la sala multisensorial consisteix a donar una atenció terapèutica i
educativa als alumnes amb NESE que a causa de les seves problemàtiques físiques,
psíquiques o/i sensorials presenten un grau de dependència elevada. Normalment
són alumnes que no han superat l’etapa sensoriomotriu i necessiten una estimu-
lació perceptivosensorial individualitzada que els possibiliti la interacció amb el
medi. És molt importat dotar-los d’eines i estratègies adequades el seu perfil i
necessitats per tal d’ajudar-los a configurar-se una idea del món que els envolta i
així poder establir situacions comunicatives i de feedback amb els altres.

Els espais són: espai per potenciar l’eficiència i capacitat visual i auditiva, espai
per estimular l’olfacte, espai per estimular el gust i espai per estimular el tacte.

Espai per potenciar l’eficiència i la capacitat visual i auditiva

L’aula sensorial ofereix un espai orientat principalment a alumnat que presenta
alteracions greus i permanents en la visió. Es treballen conjuntament l’àmbit
visual i l’auditiu per tal de, per un costat, recuperar o especialitzar funcions visuals
alterades, i, per un altre, compensar la manca de visió a través de l’estimulació
auditiva.

S’hi estableixen tres espais:

• Espai visual. En aquest espai es desenvolupen activitats per descobrir
formes i línies, reconèixer nocions d’espai i temps, discriminar colors i
associar imatges i sons. S’ha de valorar la incidència dels colors en l’estat
d’ànim, la cromoteràpia, i la incidència i potència lumínica, la fototeràpia.
Cal tenir en compte l’elecció del tipus de llum, que pot ser freda o càlida.

• Espai de projeccions. En aquest espai es projecten imatges en moviment,
formes i colors diferents per tal de fer exercicis de percepció i seguiment
visual.
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• Espai auditiu. En aquest espai, les activitats consisteixen a escoltar i discri-
minar sons, seguir ritmes, associar imatges i sons, reconèixer i memoritzar
espais i ambients, i localitzar objectes i persones a través de l’oïda.

Els recursos educatius per potenciar l’eficiència i capacitat visual i auditiva són:

• Focus per reproduir llums de diferents colors i intensitats.

• Discos amb efecte. Filtres que projecten imatges abstractes i creen ambient
per treballar l’agudesa visual i la visió perifèrica.

• Pintures amb efectes de llum. Pintures que quan s’hi projecta llum es tornen
fosforescents.

• Panells interactius de colors amb diferents activitats causa-efecte.

• Fibres de colors per manipular i canviar de color.

• Columnes de bombolles amb diferents modalitats causa-efecte, que també
canvien de color.

• Projector audiovisual per treballar amb programes informàtics.

• Panells musicals per treballar la discriminació auditiva.

• Matalassos i coixins musicals amb vibració.

• Joguines sonores.

• Botons polsadors causa-efecte amb sons, efectes lumínics i possibilitat de
gravació.

• Instruments musicals per treballar el ritme, el coneixement i la identificació
d’instruments.

• Música ambiental, que serveix per identificar el lloc de treball. Si sempre
hi ha la mateixa música d’ambient per iniciar l’activitat, l’alumnat pot
anticipar-la.

• Veu i sons humans, tant dels altres com els propis.

Espai per estimular l’olfacte

L’espai de l’olor està destinat, per un costat, a alumnes amb discapacitat visual.
L’objectiu rau en el reconeixement i la discriminació d’olors i la identificació
d’espais. Aquest espai també suposa un recurs molt important per a alumnes amb
TGD i TEA, en els quals la vessant terapèutica s’orienta a nivell de massatges
amb olis aromàtics i a anticipar esdeveniments a través del desenvolupament de
l’orientació temporal, ja que en funció de l’olor ambiental es pot conèixer el
moment del dia. Per exemple, si fa olor de cafè és el matí, si fa olor de menjar
és el migdia... Es treballa principalment la discriminació d’olors i la seva relació
amb persones, objectes i situacions.
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També és interessant establir preferències sobre olors agradables i olors desagra-
dables, que ajudaran a configurar judicis de valor i a la construcció de la pròpia
personalitat. L’evocació a través d’olors vinculades a records i experiències també
resulta molt interessant i motivadora. S’ha de ressaltar que l’olfacte treballa de
manera coordinada amb el gust, i aquest fet aporta més informació sensorial.

Els recursos educatius per estimular la capacitat olfactiva són:

• Difusors d’aromes, amb un o diversos difusors, per treballar la discrimi-
nació d’olors, ambientar i identificar l’espai. Es treballa la identificació
d’olors amb la vida quotidiana com ara flors, productes de neteja i d’higiene,
menjars, etc., i de llocs com el mar, el bosc, la pluja. etc., a través de la
relació directa o mitjançant imatges.

• Olis aromàtics per olorar o per fer massatges. Es treballen el reconeixement
i la discriminació d’aromes, fet que genera un ambient confortable i propici
per a la relaxació i els massatges.

• Espelmes aromàtiques. Ofereixen llum i olor, tot i que s’ha d’anar amb
compte pel perill de cremades o incendis.

• Pilotes amb olor. Permeten la interacció social, la classificació i la identi-
ficació d’olors en activitats dirigides, i en activitats de joc lliure ens donen
informació de les olors que més i menys agraden als alumnes a través de la
freqüència i intensitat de joc.

• Joguines aromàtiques. Es poden utilitzar joguines que representen elements
reals i fan la seva olor; poden ser fruites de joguina que fan l’olor de la fruita
que representen: llimones, taronges, maduixes...

• Elements reals. Suposen els recursos més autèntics, ja que aporten la
informació directa. Poden ser aliments com ara fruites, xocolata, espècies,
menjars elaborats o no, i també flors, arbres, productes d’higiene i neteja o
perfums.

Espai per estimular el gust

L’estimulació del gust és adient per a tots els alumnes, ja que aquest sentit, que
s’activa a través de les papil·les gustatives, proporciona informació sobre el sabor
i les qualitats tant dels aliments com d’altres objectes. És imprescindible per
treballar amb alumnes amb problemes visuals, per la discriminació de textures i
sabors; amb alumnes amb trastorns de deglució, per tal de reforçar la musculatura
bucal i la força de les dents, o amb alumnes amb TGD, per emfatitzar en la
consciència del que es pot o no menjar, o de la necessitat de preparació prèvia
abans de consumir determinats aliments, com rentar-los, pelar-los o cuinar-los.

Aquest espai s’ha de treballar a partir d’elements reals i s’ha d’estimular la
discriminació, la relació i la selecció de sabors i textures. Els tallers de cuina
estimulen de manera transversal aquests aprenentatges.

Els recursos educatius per a l’estimulació del gust proposats són:



Suport a la intervenció educativa 36 Implementació d’activitats de suport a la intervenció educativa

• Mossegadors per reforçar la musculatura i l’estructura bucodental i alliberar
tensions. Hi ha diferents textures, temperatura i consistències. Es treballen
conceptes com tou-dur, rugós-suau-aspre, fred-calent.

• Aliments. És el recurs més adient per treballar aquest sentit. Es treballa
l’aprofundiment i la discriminació dels sabors, les consistències i les
temperatures —dolç, salat, àcid, amarg, tou, dur, trossejat, triturat, líquid,
amb gas o sense— a través del treball individualitzat a la sala multisensorial
o en tallers de cuina.

• Begudes. Es poden fer activitats de reconeixement i experimentació de
sabors: sucs, refrescos, llet i batuts, taller de còctels amb sucs i plantes
aromàtiques.

• Praxis bucofonatòries. Consisteixen en determinats exercicis que potencien
la mobilitat de la llengua; bufar pilotes de ping-pong i fer ganyotes ajuden
a la producció de fonemes i, per tant, estimulen la parla. També l’exercici
motor de la llengua amb el depressor lingual pot afavorir la millora comu-
nicativa.

Espai per estimular el tacte

La pell és l’òrgan encarregat de percebre les sensacions del medi, a la vegada
que ens limita físicament en l’espai. A través dels seus receptors, els individus
obtenen informació de l’entorn i actuen en conseqüència. Per exemple, si fa
fred ens abriguem. L’espai tàctil s’organitza al voltant de l’adquisició per part de
l’alumnat de la consciència de l’esquema corporal com a personalitat pròpia, però
també del reconeixement de totes les parts del cos com a elements que la integren.
També treballa la interacció amb el medi i la relaxació a través de massatges o
sessions d’hidroteràpia. Amb alumnes amb TGD, els massatges doten de seguretat
l’alumnat i consciència de l’esquema corporal. Amb alumnes amb ceguesa es
treballa principalment la psicomotricitat fina i l’estimulació del tou del dit per
al desenvolupament de la lectoescriptura Braille. Amb alumnes amb limitacions
motrius s’estimula la percepció de sensacions, textures o temperatures.

Els recursos més adients per estimular el tacte són:

• Panells tàctils. Poden ser elaborats i adaptats pels professionals educatius
amb diferents textures, de paret o per posar a terra o a la taula.

• Tauler magnètic amb diferents formes, objectes imantats.

• Matalàs de massatge per treballar la relaxació i l’esquema corporal.

• Sala d’hidromassatge, relaxació amb bany terapèutic, música, efectes de
llum i aromes...

• Objectes tàctils, joguines i utensilis quotidians per fer classificacions per
atributs.

• Piscina de boles per jugar i relacionar-se. Buscar objectes amagats, selecci-
onar pilotes segons color o textura.
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1.6 Serveis d’orientació educativa

Els serveis educatius fan una tasca dinamitzadora i de bones pràctiques. Ofereixen
suport als centres en l’atenció a la diversitat amb l’objectiu d’oferir un model
inclusiu per a tot l’alumnat. Treballen coordinats amb els centres educatius
en l’assessorament, el seguiment i l’atenció de l’alumnat que per algun motiu
requereix aquests serveis. Són institucions externes al centre que, de manera
puntual o sistemàtica, intervenen en el procés educatiu coordinant la gestió dels
recursos.

1.6.1 Centres de recursos pedagògics

Els centres de recursos pedagògics (CRP) són equips que donen suport a l’activitat
pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment
en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de
projectes de centre i de la zona.

Ofereixen recursos, materials específics de totes les àrees curriculars, recursos
informàtics, infraestructura i serveis als centres docents i al professorat. També
s’encarreguen de localitzar, seleccionar i catalogar totes les publicacions educati-
ves. Els CRP organitzen les activitats de formació permanent del professorat.

1.6.2 Equips d’assessorament psicopedagògic

Els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) són equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius
en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que
presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius a partir del
procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la
coordinació amb altres serveis de la zona. La seva funció consisteix a identificar i
avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escola-
rització en col·laboració amb els serveis educatius específics. També assessoren
el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis
educatius específics.

Els EAP treballen en xarxa amb les institucions i els serveis de la zona en la detec-
ció de necessitats, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la
difusió de recursos (CREDA, CREDV, SEEM, SEETDIC) i amb equips o serveis
d’altres departaments (salut, acció social i justícia) de la zona.
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1.6.3 Equips d’assessorament en llengua i cohesió social

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat
i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat
relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb
l’alumnat amb risc d’exclusió social en l’àmbit dels centres educatius i els plans
educatius d’entorn.

La seva finalitat és promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua
catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la
solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

1.6.4 Centres de recursos educatius per a deficients auditius

Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) són serveis de
suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat
amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el
seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta
en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat, i zona educativa.

Els CREDA porten a terme la valoració i el seguiment del procés evolutiu
audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa. També ho fan amb
alumnat que presenta necessitats psicolingüístiques i educatives i de l’alumnat
amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.

Ofereixen atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de
l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.

1.6.5 Centres de recursos educatius per a discapacitats visuals

Els centres de recursos educatius per a discapacitats visuals (CREDV) són un
servei educatiu específic que, en col·laboració amb l’ONCE, dóna suport a la
tasca docent pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d’oferir atenció
directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta
en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.

L’objectiu d’aquest servei consisteix en la valoració sistemàtica del procés evolutiu
de l’alumnat amb dèficit visual durant la seva escolaritat, oferint els recursos i
els suports adients tant a nivell material com psicopedagògic per a l’alumnat, i
l’assessorament i el modelatge per al professorat i les famílies.

Els equips multidisciplinaris fan la seva tasca a partir de tres unitats d’intervenció:
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• Unitat de valoració i orientació: valoració, orientació i seguiment de les
competències i necessitats especials de l’alumnat amb ceguesa o trastorns
greus de la visió.

• Unitat de seguiment escolar: atenció personalitzada a l’alumnat amb cegue-
sa o trastorns greus de la visió.

• Unitat de materials i tecnologia (tiflotècnia): eines i recursos tecnològics
per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

1.6.6 Servei educatiu específic en discapacitat motora

El servei educatiu específic en discapacitat motora (SEEM) funciona en l’àmbit
experiencial i no s’ha generalitzat en totes les zones. Aquest servei presta
atenció directa a l’alumnat i posa a disposició de la comunitat educativa materials,
recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca
docent a les necessitats especials de l’alumnat amb trastorns motrius.

1.6.7 Servei educatiu específic en trastorns generalitzats del
desenvolupament i de la conducta

El servei educatiu específic en trastorns generalitzats del desenvolupament i de la
conducta (SEETDiC) també es du a terme en l’àmbit experiencial en determinades
zones. Col·labora amb els EAP i dóna suport al professorat en l’aplicació de
mesures educatives i psicosocials. Atén els casos més complexos, valora les
necessitats en col·laboració amb altres professionals i serveis de salut mental i
orienta en estratègies, formació i materials.
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2. Disseny de les normes i els suports específics en la
implementació de les activitats

Les situacions educatives han de donar resposta a les diferències interindividuals
de tot l’alumnat per tal de possibilitar la seva comprensió i participació plena.
Aquesta perspectiva d’inclusió social es transfereix en l’àmbit escolar a través de
l’atenció a la diversitat.

L’alumnat que presenta algun tipus de dificultat d’aprenentatge, que es pot
manifestar a nivell cognitiu, motriu, sensorial, d’orientació i de comunicació o
també des de la regulació emocional i del comportament, generalment no pot
accedir directament als recursos educatius proposats i necessita suports intermedis
o addicionals que li permetin interaccionar de manera significativa amb el medi
escolar. Aquest fet suposa un esforç afegit al seu procés d’ensenyament, ja que
implica l’aprenentatge, la utilització i la comprensió d’un altre element mediador.

En la implementació de les activitats amb alumnes amb NESE no tan sols es
compta amb recursos didàctics de caràcter universal i dirigits a la totalitat del grup
aula, que poden estar més o menys adaptats. En moltes ocasions els elements
mediadors es converteixen en instruments més complexos però imprescindibles
per arribar als recursos educatius i, finalment, a l’aprenentatge.

Quan les condicions de l’alumnat ho requereixen s’utilitzen suports més específics
i individualitzats, de caràcter intensiu, que donin resposta singular a les seves
necessitats. L’objectiu d’aquests suports consisteix a equiparar en oportunitats
tot l’alumnat, de manera que cadascú pugui viure la seva situació personal com
qualsevol altre.

El desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu regula les mesures i els suports
que s’han d’implementar als centres educatius públics i concertats de Catalunya
per garantir l’atenció a tot l’alumnat. Els suports consisteixen en els materials, les
persones i les estratègies que propicien la independència i la participació de les
persones en la comunitat, millorant el seu benestar. Per tant, s’han d’implementar
activitats adaptades als diferents nivells i ritmes del grup aula, i així donar resposta
als requeriments de tot l’alumnat.

Aquest decret està motivat per aportacions de diferents organismes internacionals
com l’AAID (American Association on Intellectual Developmental Disabilities) o
la UNESCO (2015), entre d’altres. Aquests organismes aporten una nova visió de
la diversitat humana, més positiva, basada en els suports com a mitjans necessaris
per propiciar l’autonomia personal i social.

El model teòric de l’American Association on Intellectual Developmental Disabi-
lities del 2010 parteix de cinc supòsits bàsics per identificar el tipus de suport que
necessita una persona:
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• Les limitacions en el funcionament d’una persona s’han de considerar
segons el context en el qual viu, la seva edat i cultura.

• S’ha de fer una valoració que tingui en compte tant la diversitat cultural i
lingüística com els factors comunicatius, motrius, conductuals i sensorials.

• Cal valorar tant les debilitats com les fortaleses.

• La descripció de limitacions es fa per identificar el tipus de suport adient.

• Amb una adequada utilització de suports personalitzats, el funcionament
vital de la persona millora significativament.

Seguint el model inclusiu, la UNESCO, en el seu informe Repensar l’educació
(2015), conceptualitza l’educació inclusiva com un pilar fonamental per promoure
la participació social de totes les persones en tots els contextos i durant totes les
etapes vitals. Identifica l’educació com a bé comú que té el propòsit de promoure
valors i actituds per disminuir les desigualtats i destaca el paper dels docents i
educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Es basa en el principi que
cada alumne o alumna presenta característiques, interessos, capacitats i necessitats
d’aprenentatge diferents i els sistemes educatius han de propiciar una atenció de
qualitat per a tots i totes.

“La inclusió es veu com el procés d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats
de tots els estudiants a través de la major participació en l’aprenentatge, les cultures i les
comunitats, i reduint l’exclusió en l’educació. Involucra canvis i modificacions en continguts,
aproximacions, estructures i estratègies, amb una visió comuna que inclou tots i totes els
nens i nenes del rang d’edat apropiat i la convicció que és la responsabilitat del sistema
regular educar tots els nens i les nenes.”

UNESCO (2015). Repensar l’educació.

Per configurar un acompanyament integral a l’alumnat cal tenir en compte diverses
variables com, per exemple, les mesures i els suports educatius més adients.
També s’han de dissenyar els productes de suport que responguin a les seves
necessitats. Un altre aspecte important és l’adaptació curricular, que incideix
en el tractament de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal
d’apropar els coneixements. Finalment, cal establir estratègies tant organitzatives
com d’agrupament per propiciar l’aprenentatge compartit i col·laboratiu.

2.1 Mesures i suports educatius

El model de l’AAID se centra en les modalitats d’acompanyament personal que
requereix una persona en funció del seu grau de dificultat. Estableix quatre nivells
de suport personal, que es van graduant en intensitat i freqüència:

1. Suport intermitent: s’ofereix de manera esporàdica, quan es necessita.
La intervenció del professional no sempre és necessària. Pot ser que
en etapes determinades o davant de situacions específiques calgui més el
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suport. Aquest acompanyament és necessari davant d’afectacions lleus o
moderades.

2. Suport limitat: es dóna de manera continuada, però només davant de
situacions específiques, per a la realització d’alguna tasca. També és un
recurs en afectacions lleus o moderades.

3. Suport extens: suposa una atenció contínua per a la realització de moltes
activitats de la vida diària. S’ha de fer un acompanyament consistent. Els
alumnes que presenten una afectació severa reben aquest tipus de suport.

4. Suport generalitzat: és un suport constant i amb una alta intensitat, normal-
ment per a tota la vida. Les persones que necessiten aquest tipus de suport
presenten discapacitats cognitives greus i permanents amb discapacitats
sensoriomotrius afegides. El grau d’afectació és de gran dependència.

Les modalitats de suport es limiten a l’àmbit de l’acompanyament personal.
Encara que aquest recurs constitueix una part important de la tasca docent, no
és l’únic i, per tant, s’ha de preveure en relació amb altres recursos i productes
de suport també indispensables i inherents a l’atenció a la diversitat en l’àmbit
escolar.

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, el qual s’ordena segons els principis rectors
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, estableix uns criteris per a l’estructuració
dels diferents suports a l’aula i dota el professorat d’eines per al tractament de
la diversitat durant la tasca docent.

Segons aquest decret, els centres han de planificar les mesures i els suports
educatius tenint en compte les necessitats del seu alumnat per tal d’oferir el suport
més adient a les característiques de cadascú.

En primer lloc, s’han d’establir unes mesures orientades a millorar l’accessibilitat
a l’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquestes mesures s’implementen mitjançant
diferents recursos, que de manera interrelacionada i segons la seva intensitat i
durada ofereixen a l’alumnat un tipus de suport ajustat a les seves necessitats, que
poden ser canviants al llarg de la seva escolaritat.

Els suports han de fomentar l’autonomia de l’alumnat i guiar-lo de manera
temporal en la consecució dels seus objectius acadèmics i personals. Aquest tipus
de planificació està influenciat pel model de resposta a la intervenció (RTI), que
de manera dinàmica va establint determinats instruments per valorar la qualitat
educativa i ajustar, a partir de la pràctica docent, els tipus de suports adients en
funció del moment i la situació personal, acadèmica o terapèutica de l’alumnat.

Segons el Decret 150/2017, durant l’etapa d’educació obligatòria tots els alumnes
han d’estar escolaritzats en un centre ordinari, establint com a excepcionalitat
l’escolarització en centres d’educació especial d’alumnes amb NEE greus i
severes, si la família ho sol·licita expressament. Aquesta norma garanteix la
inclusió de tot l’alumnat en entorns educatius ordinaris, on el professorat en moltes
ocasions no disposa d’eines per treballar amb grups tan heterogenis. Aquest fet
requereix sistemes i mecanismes que possibilitin i orientin els centres i els equips
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docents en la identificació dels diferents nivells de suports educatiu per atendre la
diversitat a l’aula de manera inclusiva i de qualitat.

Es poden establir tres nivells de suports tant a nivell d’aprenentatges com
conductuals:

1. Intervencions universals, dirigides a tots els alumnes.

2. Intervencions addiccionals, per a un volum d’alumnat que representa
el 15% del total i que requereix d’alguna intervenció específica, que
pot ser preventiva o primerenca i temporal.

3. Intervencions intensives, (5% de l’alumnat) en què els suports
universals i els addicionals són insuficients per donar resposta a la
seva singularitat i són necessàries mesures intensives.

2.1.1 Mesures i suports universals

Les mesures i els suports universals estan dirigits a tots els alumnes, tal com
s’estableix als decrets relatius a l’ordenament dels ensenyaments obligatoris. A
través dels documents de centre, com el PEC, es concreten totes les actuacions
organitzatives, d’atenció a la diversitat, del pla d’acollida... Aquests acords han
de flexibilitzar el context d’aprenentatge i dotar l’alumnat d’eines per minimitzar
les barreres de l’entorn.

El Departament d’Ensenyament estableix els següents criteris per a l’establiment
de mesures universals:

• Estructura flexible del centre: ensenyament col·laboratiu, desenvolupament
de l’escola inclusiva, pla d’atenció a la diversitat, composició heterogènia
de l’alumnat.

• Atenció a la diversitat a l’aula: estimulació de l’aprenentatge cooperatiu
i el treball per projectes, resolució participativa de problemes relacionals
i dels conflictes, ensenyament multinivell, tutoria entre iguals, suports
tecnològics, treball per racons, tallers...

• Altres mesures de caràcter metodològic poden ser l’entrenament d’habilitats
en l’expressió i la comunicació i de resolució de problemes. També les
relatives a l’agrupament de l’alumnat, propiciant petits grups heterogenis.
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2.1.2 Mesures i suports addicionals

Les mesures i els suports addicionals canalitzen, de manera flexible, puntual i
focalitzada la resposta educativa adient a determinats aspectes de l’aprenentatge
que poden condicionar futures adquisicions. A partir de la detecció de les
necessitats dels alumnes per part del tutor o tutora o l’equip interdisciplinari, i
en coordinació amb la comissió d’atenció a la diversitat, el centre determina les
mesures que cal portar a terme.

Tots els docents del centre, orientats per professionals especialistes en psicologia,
educació especial, audició i llenguatge, fisioteràpia, etc., tenen la responsabilitat
de proporcionar les mesures i els suports addicionals que els alumnes necessitin.
Aquests professionals col·laboren en l’avaluació funcional de les necessitats de
suport educatiu dels alumnes, en la planificació d’estratègies eficaces, en la
provisió de suport per optimitzar la gestió i el funcionament d’aula, en la proposta
d’adaptacions metodològiques personalitzades i en el treball amb famílies. També
participen en la seva implementació.

Es consideren mesures addicionals el suport escolar personalitzat (SEP), el
programa intensiu de millora (PIM), els programes de diversificació curricular
(PDC), l’aula d’acollida, el suport lingüístic i social, les aules hospitalàries i
l’atenció domiciliària.

2.1.3 Mesures i suports intensius

Les mesures i els suports intensius són específics per als alumnes amb necessitats
educatives especials. Estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la
resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment,
sense límit temporal.

Aquests suports estan vertebrats per un pla individualitzat (PI) que detalla el pla
d’actuació que cal seguir i identifica els professionals que han d’atendre l’alumnat
i els suports. El PI s’ha de programar de manera coordinada amb els professionals
que intervenen en el procés d’E-A de l’alumne, determinant les adaptacions
metodològiques i els criteris d’avaluació adients al perfil concret de l’infant.

Normalment, les mesures i els suports són implementats pels docents especialistes
en educació especial o pedagogia terapèutica en col·laboració amb personal
educador i auxiliar d’educació especial. També són necessàries en algun moment
intervencions a nivell terapèutic com el servei de psicologia o logopèdia. Per
a persones amb problemàtiques de caràcter motriu és necessària la intervenció
fisioterapèutica, fins i tot de personal sanitari.

Es consideren mesures i suports intensius les unitats de suport als alumnes amb
necessitats educatives especials (USEE), en l’actualitat reconvertides en suport
intensiu a l’educació inclusiva (SIEI), la unitat d’audició i llenguatge (UAL)
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equivalent a l’aula de logopèdia, les unitats d’escolarització compartida (UEC),
les aules integrals de suport (AIS/UME/UTE), els centres d’educació especial
proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) i els centres d’educació especial
(CEE).

2.2 Suports terapèutics i de salut en centres d’educació especial

Els recursos humans estan conformats per tot l’equip que intervé en el procés
educatiu de l’alumnat. Els centres educatius d’educació especial, amb l’objectiu
de donar resposta a les necessitats dels i de les alumnes i per reduir les barreres
per a l’aprenentatge i la participació, han de disposar de personal docent i de
personal de suport tècnic, però també de professionals especialistes de l’àmbit de
la comunicació i el llenguatge, la psicoteràpia, la fisioteràpia o fins i tot la salut.

Aquesta configuració pluridisciplinària adquireix la seva màxima expressió amb
alumnes NESE, i principalment als centres d’educació especial, on s’ha de conferir
una atenció integral que respongui a les necessitats biopsicosocials de l’alumnat.
Per tal de realitzar una tasca eficient i eficaç és imprescindible definir les funcions
de cadascun dels implicats i una bona coordinació i harmonització entre ells per
tal de ser efectius, generar sinergies i treballar de manera cohesionada.

L’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional requereix professionals que comple-
mentin l’acció educativa i que en alguns casos formin part de l’equip d’intervenció
del centre, encara que hi ha d’altres serveis que són itinerants. Els serveis més
significatius són el servei de psicologia, el servei de logopèdia o unitat d’audició
i llenguatge, el servei de fisioteràpia i el servei d’infermeria.

2.2.1 Servei de psicologia

Molts dels alumnes amb NEE també presenten trastorns mentals i de la personali-
tat, com, per exemple, comportaments amb trets psicòtics, neuròtics o obsessius.
Aquests aspectes dificulten les seves possibilitats de comprensió i d’adaptació a
l’entorn. El servei de psicologia ha de donar suport a l’alumnat que requereix
atenció psicoterapèutica sistemàtica o específica davant de situacions de crisi i
fer-ne el seguiment i la valoració.

El perfil professional correspon a la llicenciatura de psicologia o psicopedagogia.
Les seves funcions són:

• Confecció d’historials clínics evolutius dels alumnes.

• Atenció psicològica i tractament psicoterapèutic mitjançant sessions indivi-
duals.

• Valoració mitjançant l’aplicació de proves.
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• Sessions de dinàmica de grup.

• Entrevistes amb les famílies (orientació i assessorament).

• Entrevistes amb els/les professionals que intervenen en el procés educatiu
de l’alumna/e (orientació, assessorament i intercanvi d’informació).

• Entrevistes i/o contactes amb diferents serveis públics o privats a nivell
extraescolar (hospitals, serveis socials, altres entitats assistencials...).

• Preparació i presentació de sessions clíniques.

• Confecció d’informes psicològics.

• Elaborar la memòria del servei.

El psicòleg o la psicòloga han d’establir, juntament amb el personal docent i altre
personal de suport, l’horari d’atenció individual i grupal de l’alumnat del centre.

2.2.2 Servei de logopèdia, unitat d’audició i llenguatge

Per a la majoria de l’alumnat NESE, la dificultat en la comunicació suposa una
barrera en l’aprenentatge. El mestre especialista en audició i llenguatge treballa
tant a nivell individual com en petit grup per millorar l’expressió i la comprensió
verbal i comunicativa de l’alumnat. La seva funció se centra a dissenyar i
implementar estratègies i metodologies per fomentar i potenciar la capacitat i
interacció comunicativa, sigui a través de l’estimulació de l’expressió o mitjançant
sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

El servei de logopèdia, la unitat d’audició i llenguatge (UAL), està format per
professionals de logopèdia. Han de dur a terme les següents tasques:

• Atenció individual i/o en petits grups a alumnes de suport a nivell de
llenguatge

• Intercanvi d’informació amb els mestres i col·laboració en l’elaboració de
material de comunicació alternativa a l’aula (plafons generals i/o monogrà-
fics, programes informàtics...)

• Elaboració de plafons de comunicació per als espais comuns de l’escola
(menjador, WC...) i d’altres per a ús individual de l’alumnat

• Confecció d’informes

• Elaboració de la memòria del servei

• Entrevistes amb les famílies

El o la logopeda ha d’establir l’horari d’atenció amb el personal docent i altre
personal de suport, l’horari d’atenció individual i grupal de l’alumnat del centre.
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2.2.3 Servei de fisioteràpia

Els professionals de fisioteràpia fan la valoració a partir d’un informe i diagnòstic
mèdic i el tractament (recuperació i adaptació) per millorar la mobilitat dels infants
amb dificultats motrius.

El perfil professional es correspon amb la diplomatura en fisioteràpia. Les seves
funcions són:

• Disseny i preparació de les sessions de fisioteràpia

• Confecció d’informes

• Coordinació amb l’equip docent, els equips mèdics, les ortopèdies i les
mares i els pares d’usuaris

• Atenció individual als alumnes dictaminats amb NESE derivades de disca-
pacitats motrius

• Sempre que l’organització del servei ho permeti (absència d’algun alum-
ne...), atenció i assessorament d’altres alumnes que presenten dificultats
motrius no específicament diagnosticats com a tals

• Assessorament al personal docent

• Coordinació amb les tutories i amb l’equip directiu de les adaptacions
necessàries per al correcte control postural dels alumnes amb discapacitat
motriu

• Coordinació amb la família, els docents, els serveis mèdics i els centres
d’ortopèdia per a l’adquisició i/o adequació dels materials i/o elements per
a la seva mobilitat o correcció postural

• Confecció del pla de treball, els informes i la memòria del servei desenvo-
lupat

2.2.4 Servei d’infermeria

Alguns alumnes amb NESE presenten una salut fràgil, la qual cosa els impedeix
seguir i participar d’una manera adient a les aules convencionals. Per tant, neces-
siten unitats específiques que els proporcionin un espai segur i que s’acomodin a
les seves necessitats de salut.

Les funcions del servei d’infermeria se centren a oferir un espai sanitari i una
atenció medicalitzada i individual a l’alumnat que ho requereixi. No és habitual
la figura del personal d’infermeria a les escoles d’educació especial. Les seves
tasques principals són:
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• Atenció i cura dels alumnes amb salut fràgil

• Assistència sanitària als alumnes de la seva unitat

• Aplicació de tractaments farmacològics, terapèutics i assistencials

• Seguiment de l’alumnat

• Reunions i comunicació amb serveis mèdics dels alumnes atesos

• Ajuda a la ingesta

• Canvis posturals

2.3 Productes de suport

Els productes de suport suposen qualsevol instrument, equip o dispositiu que pot
substituir, compensar o millorar les capacitats funcionals, cognitives o comunica-
tives de les persones en situació de dependència per tal de disminuir o neutralitzar
una dificultat i així propiciar la seva participació i interacció social.

Una part important d’alumnat amb NESE presenta certes limitacions que condi-
cionen el seu accés i la seva participació a l’aula. Poden ser limitacions motrius,
sensorials, comunicatives o cognitives.

El concepte de discapacitat ha d’atendre totes les dimensions que configuren la
personalitat. Per tant, s’ha de basar en un enfocament biopsicosocial en què
l’entorn i els recursos que envolten la persona adquireixin un paper rellevant en la
seva inclusió social.

Segons la classificació internacional del funcionament de la discapacitat i la salut
(CIF) aprovada per l’Organització Mundial de la salut (OMS) el 2001, la persona
amb discapacitat està integrada en un context físic i social determinat, el qual
condiciona i regula, en major o menor mesura, la seva participació. També
està interrelacionada amb diferents disciplines que aborden i milloren les seves
problemàtiques com la psicologia, la fisioteràpia, la medicina o la pedagogia i els
sectors socials d’inclusió, com per exemple l’educatiu o l’àmbit laboral.

Aquests condicionants externs representen l’àmbit físic on s’han de relacionar
les persones. Per tant, quan existeix una desviació o falta d’adequació entre
les necessitats personals i tots aquests factors ambientals s’incrementen les seves
dificultats. Els factors ambientals actuen de manera positiva si la seva presència
propicia la superació de la deficiència, les limitacions o les restriccions en la
participació de la persona, però són negatius si suposen una barrera o obstacle per a
la superació de qualsevol dificultat. Per tant, es distingeix entre factors ambientals
obstaculitzadors i factors ambientals facilitadors.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions
Unides reconeix que la discapacitat és un concepte que evoluciona i que resulta de
la interacció entre la persona amb deficiències i les barreres de l’entorn. Atorga

Consulteu a “Annexos” la
Convenció sobre els drets
de les persones amb
discapacitat i protocol
facultatiu, de les Nacions
Unides, d’11 d’abril del
2012.
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La Llei 39/2006, en l’article
27, estableix que “la

valoració es realitzarà tenint
en compte els

corresponents informes
sobre la salut de la persona

i sobre l’entorn en el qual
visqui, considerant, en el

seu cas, les ajudes
tècniques, l’ortesi i la pròtesi

que li siguin prescrites”.

especial importància al paper que desenvolupen l’accessibilitat, les tecnologies i
els productes de suport per mantenir o augmentar l’autonomia i la independència
de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, la Llei 39/2006 crea un sistema
integrat d’atenció que es materialitza en un catàleg de recursos i serveis i en
l’orientació sobre les mesures d’accessibilitat universal i l’ús de productes de
suport per tal d’oferir solucions efectives per valorar les situacions de dependència
i promocionar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida
de les persones amb NESE.

La consideració dels factors contextuals és essencial per tal d’abordar l’atenció
i els suports educatius a alumnes amb NESE. Entre els factors ambientals
facilitadors hi ha els productes de suport.

La classificació i definició dels ajuts tècnics es regula a través del Centre de
Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes tècniques (CEAPAT). Aquest
centre depèn de l’IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials). Aquest
servei s’adhereix a la xarxa de centres de referència estatal (CRE) a partir de les
disposicions establertes en la Llei 39/2006, de promoció i autonomia personal i
atenció a persones en situació de dependència, la qual afirma que aquest col·lectiu
requereix suports per portar a terme les activitats de la vida diària i assolir una
major autonomia i participació social.

El CEAPAT ofereix els següents serveis:

• Anàlisi, sistematització i difusió d’informació i coneixement

• Foment de la investigació i el desenvolupament i innovació de mètodes i
tècniques d’intervenció

• Formació de professionals i col·laboració en l’elaboració i aplicació de
normes tècniques

• Suport, assessorament i assistència tècnica a institucions i altres recursos
del sector

2.3.1 Classificació dels productes de suport

El CEAPAT ha elaborat una guia informativa on es categoritzen els productes
de suport més adients per a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).
Aquest catàleg es basa en la norma UNE EN ISO 9999:2011, sobre classificació
i terminologia de productes de suport per a persones amb discapacitats. La
norma defineix els productes de suport com qualsevol producte (dispositius, equip,
instruments i software) fabricat especialment o disponible en el mercat utilitzat per
o per a persones amb discapacitat i destinat a:

• Facilitar la participació.

• Protegir, donar suport, entrenar, mesurar o substituir funcions o estructures
corporals i activitats.
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• Prevenir deficiències, limitacions en l’activitat o restriccions en la partici-
pació.

Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència (EDAD)

Segons l’EDAD, es consideren ABVD rentar-se, tenir cura de les parts del cos, cuidar la
higiene personal relacionada amb la micció, defecació i menstruació, vestir-se i desvestir-
se, menjar i beure, tenir cura de la pròpia salut (medicació, evitar situacions de perill),
adquirir béns i serveis, preparar menjars, fer les tasques de la llar, fer canvis posturals
corporals, mantenir la posició del cos, controlar els desplaçaments dins i fora de la llar, fer
un ús intencionat dels sentits (mirar, escoltar...) i dur a terme tasques senzilles.

El catàleg elaborat pel CEAPAT inclou els següents nivells per als productes de
suport:

• Productes per al tractament mèdic personalitzat (ISO 04). Productes
pensats per millorar, controlar o mantenir la condició mèdica d’una persona.
Aquests suports són importants per treballar amb alumnat amb salut fràgil
i contemplen els dispositius per a l’administració de medicaments, per a la
prevenció d’úlceres per pressió i amb finalitats terapèutiques.

• Productes per a l’entrenament/aprenentatge d’habilitats (ISO 05). Dis-
positius destinats a millorar les capacitats físiques, mentals i socials d’una
persona. A partir d’una valoració inicial, es programen una sèrie d’activitats
per potenciar la memòria, la percepció, la comunicació, les habilitats socials
i cognitives i ABVD. Es tracta de jocs interactius, contes SPC, cartes...

• Ortesi i pròtesi (ISO 06). Les ortesis modifiquen o corregeixen les
característiques estructurals i funcionals dels sistemes neuromusculars i
esquelètics. Les pròtesis substitueixen de manera parcial o completa una
part del cos que no existeix o el funcionament de la qual no és l’adient.

• Productes de suport per a la cura i protecció personals (ISO 09). S’in-
clouen productes per a la higiene personal, la protecció corporal, ajudes per
al vestit i calçat, per a la incontinència... Esponges amb mànec, dispositius
per aplicar cremes, botonadors, calçadors, ostomies...

• Productes per a la mobilitat personal (ISO 12) Productes per a l’accés
a la conducció, el transport i per a la mobilitat. Els suports més usuals
són els accessoris per a la conducció de vehicles, discos i cinturons de
transferències, caminadors, bipedestadors, elevadors i cadires de rodes.

• Productes per a activitats domèstiques (ISO 15). Són utensilis per
cuinar i desenvolupar determinades tasques domèstiques. També per menjar
i beure, com coberts amb diferents sistemes de subjecció, engruixidors,
robots de cuina per pelar, tallar, trossejar, ratllar, cuinar...

• Mobiliari i adaptacions per a habitatges i altres immobles (ISO 18).
Elements de suport per a la millora de l’ambient i del descans. Catifes
antilliscants, llits articulats, elevadors, detectors de presència-absència.

• Productes per a la comunicació, la informació i la senyalització (ISO
21). Són productes de suport per ajudar una persona a rebre, enviar, produir
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i processar informació en diferents formats. Serien tots els dispositius per
veure, escoltar, llegir, escriure, trucar per telèfon, senyalitzar i alertar, i les
tecnologies de la informació. Adaptadors de ratolí, de teclat, engruixidors
de llapis, faristols, programes de comunicació alternativa, audiodescriptors
per a pel·lícules, lupes, polsadors i commutadors, estris escolars amb
sistema de subjecció.

• Productes per a la manipulació d’objectes i dispositius (ISO 24). En
aquesta categoria es troben els accessoris o dispositius que milloren deter-
minades pràxies motores de les extremitats superiors de difícil execució,
fines i precises, o que requereixen les dues mans. Dispositius per afavorir
l’obertura de diferents envasos com llaunes, pots o ampolles, adaptadors
d’aixetes, diferents adaptadors per a l’escriptura, mànecs per a diferents
utilitats...

• Productes i equips per millorar l’ambient, maquinària i eines (ISO 27).
Són els dispositius i equips per a la millora de l’ambient i també per mesurar-
lo. Els difusors d’aromes, les bàscules parlants, cinta mètrica amb relleu...

• Productes per a la feina i la formació laboral (ISO 28). Es relacionen amb
els dispositius que exigeixen els llocs de treball i els destinats a la formació
laboral. Màquines, vehicles, eines i materials i programes informàtics o el
mobiliari, entre d’altres.

• Productes per a l’oci i l’esbarjo (ISO 30). Fan referència a tots els jocs,
aficions i altres activitats lúdiques; poden ser suports especials per a cartes,
cartes especials amb diferents mides i textures, parxís adaptat, bicicleta
adaptada, eines per a jardineria adaptades, retoladors perfumats, enfiladors
d’agulles, tisores adaptades...

La motivació per a la utilització d’un producte de suport ha de ser la voluntat de
dotar la persona del recurs adient per a la tasca de manera autònoma, o amb ajuda,
amb eficàcia, seguretat i comoditat. Altres raons poden ser prevenir en un procés
degeneratiu, rebaixar l’esforç que requereix l’execució d’una activitat, evitar o
reduir el risc de lesions o accidents i disminuir o evitar el dolor. A més, s’ha
de ressaltar que les ajudes tècniques poden ser elements molt senzills o equips i
aparells sofisticats i difícils d’utilitzar. S’han de prioritzar les ajudes necessàries i
que responguin de manera nítida a les possibilitats i els requeriments de l’alumnat.

Tenint en compte que la intervenció se centra en l’àmbit educatiu, cal tenir en
compte els productes de suport que presenten una incidència més important en el
procés d’ensenyament-aprenentatge i en la seva interacció amb l’entorn:

• Productes bàsics per a la mobilitat, com els bipedestadors, les cadires de
rodes, els caminadors... Dotaran l’alumne d’autonomia per al desplaçament
i la lliure participació en l’entorn. Existeixen diferents models en funció
de les necessitats de l’alumnat. Vegeu dos exemples: el bipedestador de
rodes (figura 2.1) permet la mobilitat a persones que presenten dificultats
per mantenir el control postural i necessiten un suport de subjecció per
poder desplaçar-se i els caminadors (figura 2.2) permeten la mobilitat a
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persones que presenten habilitats posturals però tenen problemes en la
marxa i l’equilibri i per tant necessiten ajut. Hi ha de diferents models:
anteriors, posteriors, amb subjecció o sense.

Figura 2.1. Bipedestadors amb rodes

Figura 2.2. Caminador

• Productes bàsics per al control esqueleticomuscular i la postura, com els
bipedestadors i els adaptadors de cadira, per tal d’afavorir la relació grupal
i la perspectiva.

• Productes per a la comunicació, la informació i senyalització. Són elements
imprescindibles davant limitacions sensorials (lupes d’augment, amplifica-
dors de so, amplificadors de veu, material en relleu...), de control motriu
(suports variats per a l’escriptura manual o digital, gravadors de veu),
limitacions cognitives (programes per treballar el càlcul, la lectura, la
comprensió escrita...) o comunicatives (SAAC).

• Productes per a la manipulació d’objectes, ja que en molts casos cal incidir
en aquest aspecte per tal d’apropar els recursos educatius als infants. A
través d’adaptadors i engruixidors de diferents mides i formes per a llapis
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Consulteu la web de l’INTEF
a: educalab.es/intef.

i bolígrafs, mànecs antilliscants per a estris escolars o diferents tipologies
de subjeccions. A les aules sovint es treballa amb plataformes digitals. Per
tant, s’ha de propiciar l’accés al maquinari informàtic amb polsadors per a
ordinadors, ratolins o teclats adaptats, però també amb programari adient
que permeti l’accessibilitat als recursos informàtics. Per exemple, ginys per
augmentar la grandària del text o el punter del ratolí. Per a persones amb
dificultats visuals hi ha comandaments accionats per la veu per a persones
amb problemes de psicomotricitat fina.

Durant les sessions lectives també cal tenir present determinat material relatiu a
l’oci i el temps de lleure, com ara material per dibuixar i pintar amb aplicacions a
limitacions sensorials i motrius.

2.4 Recursos tecnològics

L’accés generalitzat de la societat a les tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC) ha propiciat la seva irrupció en l’àmbit escolar. L’escola ha hagut
d’adaptar-se a les noves tendències de relació i comunicació social, integrant en
el disseny dels processos educatius aquestes noves plataformes digitals.

En moltes ocasions, l’accés al coneixement o la interacció comunicativa són
possibles o milloren gràcies als recursos informàtics, ja siguin entorns o hardware
adaptats, per facilitar la interacció directa amb el mitjà de persones que presenten
dificultats motrius o sensorials. I també programari i aplicacions específiques,
software per a l’adquisició o el perfeccionament de determinades capacitats i
estratègies d’aprenentatge. L’objectiu principal de la utilització de les TIC ha de
ser la dotació d’eines i estratègies per a l’adquisició de nous coneixements.

Els avantatges més significatius de la seva utilització són:

• Els continguts són més dinàmics i capten l’atenció de l’alumnat.

• Es poden combinar diferents formats (text, imatges, vídeos, mapes concep-
tuals), atorgant una informació més completa sobre l’objecte d’estudi.

• El coneixement es torna més motivador per a l’alumnat.

• Les activitats permeten una retroalimentació dels objectius assolits.

• Permet una comunicació més fluida i ràpida amb famílies i alumnes.

• Augmenten la capacitat d’actualitzar i emmagatzemar la informació.

En l’àmbit estatal existeix un organisme encarregat de la integració de les TIC en
les etapes educatives no universitàries. És l’Institut Nacional de Tecnologies Edu-
catives i de Formació del Professorat (INTEF), i depèn del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.

Els seus objectius són els següents:
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• Elaboració i difusió de materials en suport digital i audiovisual de totes les
àrees de coneixement

• Realització de programes de formació específics en col·laboració amb les
comunitats autònomes

• Manteniment del portal de recursos educatius del departament i creació de
xarxes socials per a l’intercanvi d’experiències i recursos entre el professorat

Entre d’altres, ofereix els següents recursos:

• Històric de recursos: s’accedeix a milers de recursos educatius per al
professorat i la comunitat educativa. Estan ordenats segons nivells educatius
i matèries.

• Bones pràctiques: és una guia on s’indica l’ús de les TIC com a mitjà
didàctic.

• ExeLearning: és un software com a eina per a la creació i publicació de
material web.

• Observatori tecnològic: és l’espai de col·laboració per al professorat, basat
en l’observació de la tecnologia informàtica, tant a nivell de hardware com
de software, per, mitjançant la seva anàlisi i estudi, aplicar-la als seus nivells
educatius no universitaris.

• Banc d’imatges i so: aquest espai conté una col·lecció de fotografies, vídeos,
sons, il·lustracions i animacions disponibles per al seu ús genèric amb la
llicència Creative Commons.

2.4.1 Recursos tecnològics a l’entorn educatiu

Hi ha un gran ventall de recursos tecnològics amb caràcter pedagògic: des de
diferents suports, com l’ordinador, el mòbil, les tauletes i les pissarres digitals
interactives (PDI), fins a programari específic per treballar de manera dinàmica
aspectes molt concrets del coneixement.

Actualment, amb modalitats d’aprenentatge telemàtic (e-learning) o combinat
(B-learning), s’han imposat determinades plataformes digitals d’aprenentatge i
entorns virtuals que permeten al professorat configurar el procés educatiu de
manera personalitzada i gestionar l’aula. També hi ha llibres de text digitals com a
alternativa al llibre de text tradicional, els quals permeten un accés a la informació
més dinàmica i interactiva; pissarres digitals interactives, que permeten compartir
amb el grup experiències i recursos en xarxa; tauletes que, a causa de les seves
dimensions i aplicacions, s’imposen cada cop més a l’ordinador, i aplicacions
educatives que estimulen o treballen continguts específics i concrets (APPS).
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’E-learning’, ’b-learning’ i entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge
(EVEA)

La tendència educativa actual es fonamenta en la utilització de les noves tecno-
logies de la informació i la comunicació. Aquestes plataformes possibiliten la
formació a distància o teleformació, traducció del terme anglès e-learning.

Segons aquesta metodologia els processos d’ensenyament/aprenentatge es desen-
volupen en aules virtuals mitjançant plataformes digitals que permeten estructurar
els continguts en hipertext i/o com a llibre digital i s’han de proposar activitats
graduades i multinivell per arribar al perfeccionament, la millora o l’adquisició
de determinades competències. Els jocs interactius i aplicacions permeten establir
mecanismes i activitats d’avaluació i autoavaluació. Aquestes aplicacions també
permeten gestionar l’aula i la interacció grupal a través de xats, fòrums, tutories,
i oferir informació a partir de blogs, wikis o enllaços.

Dins d’aquest principi educatiu, en el qual l’aprenentatge es fa en línia a través
d’internet, i, amb gran quantitat de recursos, coexisteixen tot un ventall de
modalitats educatives que van des de la formació íntegra a distància, fins a la
combinació virtual i presencial b-learning,o, la utilització de les TIC com a
complement específic en l’aprenentatge presencial.

Els entorns virtuals ofereixen avantatges pedagògics importants i innovadors, com
poden ser la flexibilització de l’accés a la formació, no subjecta a un horari, lloc
i dates establertes, i amb la possibilitat de consulta permanent. Altre avantatge
suposa la varietat de presentació de continguts, molt més atractius i significatius,
en diferents formats, i, adaptats als diferents ritmes d’estudi o aprenentatge dels
participants. La possibilitat d’interacció directa o en diferit amb els continguts,
els companys i el professorat, també suposen un aspecte positiu. Aquestes
variables, però, requereixen un grau d’implicació important per part dels educands
i una posició activa i autònoma davant l’aprenentatge, essent, ells mateixos, els
responsables de la seva autogestió.

Els models d’e-learning i b-learning s’han de fonamentar en una plataforma de
gestió de l’aprenentatge que actua com a marc d’eines i serveis on desenvolupar
les accions formatives en línia. Es tracta del programari per a la gestió i l’admi-
nistració de cursos a distància. Els entorns virtuals d’ensenyament/aprenentatge
(EVEA) suposen aquest espai on s’inclouen totes les eines per al desenvolupament
de l’acció educativa.

Els entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge són plataformes digitals que
organitzen determinats continguts curriculars per a l’ensenyament i l’aprenentatge
a internet. Aquests entorns ofereixen determinades funcions que es poden utilitzar
de manera coordinada:

• Comunicativa: a través de fòrums, xats, missatgeria...

• Facilitadora de l’aprenentatge: amb la inserció d’enllaços a fitxers, pàgines
web i presentacions i amb l’execució d’activitats diverses.

• Organitzativa i per a la gestió acadèmica: ús del calendari, l’agenda, el tauler
de notícies... Seguiment i avaluació de l’alumnat.
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Els entorns virtuals són un instrument al servei del professorat, ja que és qui
decideix quins elements s’han d’incorporar, els recursos més adients, les activitats
a realitzar o la dinamització dels espais de comunicació. L’alumnat ha de
participar de manera activa, ja que, en cas contrari, queda constància de la
seva inactivitat i manca de participació al professorat i a la resta de companys
i companyes.

Per elaborar i dissenyar aquestes aules virtuals cal un programari específic, que
s’anomena de manera genèrica plataforma educativa. Hi ha moltes plataformes
educatives: Com8s, Schoology, Edmodo, Course Sites By Blackboard, Lectrio,
Udemy, RCampus, Twiducate, Hootcourse i Moodle. Aquesta última és una de
les més utilitzades a causa de la seva varietat de possibilitats per incloure diferents
tipologies de recursos.

Aplicacions educatives ’m-learning’

L’aprenentatge mòbil o m-learning suposa la possibilitat d’aprendre a tot arreu i
en tot moment, sense connexió física a la xarxa d’internet i mitjançant dispositius
mòbils, tauletes i ordinadors portàtils.

Hi ha una gran diversitat d’aplicacions (app) educatives per a aquests dispositius,
les quals també estan orientades a diferents finalitats. Algunes, com Google
Classroom, poden utilitzar-se com a eina de gestió de l’aula. Aquesta aplicació
dinamitza la retroalimentació entre professorat i alumnat. També hi ha aplicacions
per elaborar material d’aprenentatge per a l’alumnat com qüestionaris, preguntes
i respostes, edició de vídeos i aplicacions per a escaneig QR, entre d’altres.
Aquestes aplicacions també presenten jocs interactius de tot tipus per al treball
i la millora de les matemàtiques, la geografia, la lectoescriptura, el medi social i
cultural...

Aquestes aplicacions, a més de motivar a la seva execució, permeten el control del
seu desenvolupament. Aquest fet contribueix a la participació de l’alumnat, que
passa a ser més actiu perquè intervé en la gestió i la regulació del mateix procés
educatiu.

Existeix una gran diversitat d’aplicacions educatives que estimulen i potencien
moltes àrees del coneixement. Vegeu en la taula 2.1 un recull de les millors app
educatives que han recopilat, a mode de biblioteca, algunes pàgines web:

Taula 2.1. Webs d’apps educatives

Web de recursos Descripció

toolbox.mobileworldcapital.com

Col·lecció d’apps educatives elaborada per l’organització del Mobile
Word Congress de Barcelona
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Taula 2.1 (continuació)

Web de recursos Descripció

www.appsencatala.cat

Col·lecció d’apps educatives elaborada per APPS EN CATALÀ

bit.ly/2uOJPvn

Col·lecció d’apps educatives classificades per a pares i professors

bit.ly/2NooKzh

50 apps educatives per a nens i nenes

proyectoguappis.blogspot.com

Projecte per compartir experiències didàctiques amb aplicacions per a
mòbils i tauletes classificades segons diferents aspectes

bit.ly/2YQIXUP

Recull d’apps educatives del Segrià, classificades per temàtiques i
etapes educatives, entre d’altres

www.appspernens.cat

Col·lecció d’apps educatives per a nens i nenes

www.eduapps.es

Col·lecció d’apps educatives classificades per alumnes i professores i
professors
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Taula 2.1 (continuació)

Web de recursos Descripció

wwwhatsnew.com

Portal web de tecnologia i màrqueting, amb un apartat d’aplicacions
educatives per a nens constantment actualitzat

Font: Blog XTEC de Jordi Pedrola (https://sites.google.com/a/xtec.cat/bloc-de-jordi-pedrola)

Llibres de text digitals

Els llibres de text digitals són recursos virtuals que substitueixen el llibre de text
tradicional. La possibilitat de configurar els continguts i les activitats en format
telemàtic permet una sèrie d’avantatges a diferents nivells respecte del llibre en
format paper.

Alguns dels avantatges dels llibres de text digitals són els següents:

• Els continguts poden ser actualitzats amb més flexibilitat. També es poden
adjuntar diversos materials per ampliar-los, com presentacions en PPT,
vídeos, enllaços amb informació addicional o complementària.

• La diversitat de formats i llenguatges que ofereix la plataforma digital
motiva a l’aprenentatge, ja que admet totes les possibilitats multimèdia
com text, àudio, vídeo, mapes conceptuals, imatges i animacions. Aquest
aspecte potencia la competència digital de l’alumnat i l’ajuda a configurar
un aprenentatge holístic, el qual és possible quan la realitat s’estudia des de
totes les seves vessants, tenint en compte la totalitat de la seva complexitat i
a través de diversos canals, llenguatges i evidentment des de diferents punts
de vista.

• La capacitat d’interactivitat del llibre de text digital és el que l’ha de
diferenciar del format en paper. No pot ser la seva versió digitalitzada, ha
de ser una proposta dissenyada per a la seva versió virtual. Tot i que ha
de presentar materials teòrics de forma més o menys organitzada, també ha
d’oferir certa interacció amb els continguts. Ha de proporcionar activitats
de diferents tipus i nivell de dificultat i a exercicis relacionats amb la
teoria o amb la seva aplicació a la vida quotidiana. A més, ha d’oferir un
entorn col·laboratiu i la possibilitat de realitzar treballs en equip pràctiques
i projectes cooperatius.

• El llibre digital ha de permetre la possibilitat de personalització del procés
d’aprenentatge. Ha de permetre adaptar els continguts i activitats a les
característiques del seu alumnat, eliminar o afegir continguts, incloure notes,
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Vegeu a “Annexos” el
document sobre les

pissarres digitals
interactives.

enllaços, exercicis i recursos. També ha d’oferir la possibilitat d’incloure
activitats i projectes propis.

• Han d’estar sotmesos a una revisió constant. S’han d’ajustar a la legislació
vigent i seguir les directrius curriculars relatives a les capacitats, les compe-
tències bàsiques i les habilitats prescrites al currículum. També és important
que s’actualitzin les adaptacions a les diverses plataformes, dispositius o
sistemes operatius segons les noves versions.

Pissarres digitals interactives

Segons el document elaborat per la Generalitat de Catalunya sobre les pissarres
digitals interactives (PDI), representen una eina molt important durant la tasca
educativa. Són un recurs de presentació interactiva que funciona a partir d’un
ordinador. La informació de l’ordinador es projecta a la pantalla a través d’un
videoprojector i es pot manipular, modificar i controlar a través d’un llapis o
marcador, o directament amb el dit. També es poden arxivar i guardar les activitats
treballades a l’aula.

Els elements bàsics que interaccionen entre si són els següents:

• Pantalla o superfície de protecció d’interacció

• Ordinador

• Videoprojector

• Programari adequat

També és necessari:

• Connexió a internet

• Equip de so

• Accés a una xarxa local on desar i localitzar els recursos que cal fer servir.

Altres recursos que poden ser eficaços són:

• Ordinadors per a l’alumnat

• Càmera web

• Lector de documents

Les pissarres digitals interactives permeten dinamitzar les sessions grupals i
crear espais d’aprenentatge sinèrgic on els moments d’aprenentatge col·lectiu i
col·laboratiu milloren i ajuden a l’adquisició de competències individuals. Per
tant, sempre que els requeriments tecnològics ho possibilitin, a través de les PDI
es pot oferir:
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• Presentacions més atractives, a partir de la utilització de colors, marques i
línies de diferents amplades i mides.

• Accés immediat a la informació.

• Utilització de les eines multimèdia: internet, vídeo, àudio, imatges...

• Interacció amb altres perifèrics, com el lector de documents o la càmera de
vídeo.

• Adaptació als diferents estils d’aprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o
la imatge motiva l’alumnat.

• Aprenentatge a distància: diverses persones poden connectar-se des de més
d’un lloc i al mateix temps.

• Utilització per part d’alumnat amb dificultats motores.

• Exposició de treballs personals fets amb anterioritat.

• Correcció col·lectiva més eficaç.

• Desar la feina feta. Al final d’una activitat, la feina resultant pot ser impresa
i distribuïda o guardada i recuperada més endavant.

Els avantatges més significatius de la utilització de les PDI són els següents:

• Eina neta i atractiva: no hi ha pols ni desordre en els elements que es fan
servir.

• Augment de la motivació de l’alumnat, ja que les classes són més atractives.

• Més participació i interacció de l’alumnat.

• Adaptació dels recursos a qualsevol àrea i nivell d’aprenentatge.

• Treball amb metodologies diferents: individual, treball cooperatiu, per
grups...

• Èxit a l’entorn educatiu. Es deu sobretot a la facilitat d’ús, a la gamma
àmplia de recursos que es poden fer servir i a la motivació que mostra
l’alumnat.

• Reutilització i/o modificació de les activitats fetes pel professor/a o per altre
professorat.

• Font de recursos multimèdia il·limitada.

• Aprenentatge senzill i fàcil d’utilitzar.
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2.4.2 Recursos digitals i atenció a la diversitat

Existeix un ampli ventall de recursos digitals específics per a l’atenció a la diversi-
tat, tot i que tots els recursos poden ser utilitzats segons les seves característiques
per a tot l’alumnat.

El blog de Cristina Sotoca i Iolanda Roset Compartir és construir recull un
gran assortiment de recursos TIC amb aplicacions i propostes per afavorir la
inclusió. Ofereix recursos per potenciar la lectura, l’escriptura, les matemàtiques,
la memòria, el coneixement i el control de les emocions. També per al domini de
perifèrics com el ratolí, entre d’altres.

Amb referència als llocs que potencien l’accessibilitat física i comunicativa, des-
taquen el CEAPAT i el portal ARASAAC, lloc web de la Comunitat d’Aragó per
a la comunicació alternativa (vegeu taula 2.2). El Departament d’Ensenyament, a
través del seu portal XTEC, ofereix una gran varietat de recursos per treballar la
diversitat i les NEE: bit.ly/2WMq4Au.

Taula 2.2. Recursos digitals i atenció a la diversitat

Recurs TIC Descripció

El portal ARASAAC ofereix recursos gràfics i materials per facilitar la
comunicació de persones amb algun tipus de dificultat comunicativa.

PICTOAPLICACIONES sorgeix amb la finalitat d’ajudar persones que
presenten dificultats d’expressió mitjançant el llenguatge oral, de
progressar en la seva comunicació i comprensió de coneixements des
d’aplicacions desenvolupades amb pictogrames.

Ofereix recursos per a l’educació especial.

El blog d’Anabel Cornago proposa un ventall de recursos i materials
d’interès per treballar amb persones que presenten TEA (trastorns
d’espectre autista) en diferents àmbits: llenguatge, socialització,
emocions, aspectes cognitius i sensorials, teoria de la ment, etc.

El CEIP Diputació (La Motxilla) recull jocs i activitats per fer des de P3
fins a 6è de primària.
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Taula 2.2 (continuació)

Recurs TIC Descripció

Jocs interactius.

Recursos digitals interactius de grafomotricitat, lectoescriptura i
matemàtiques.

2.5 Agrupament de l’alumnat

A l’escola, els cursos es configuren segons criteris d’edat cronològica. Aquest
fet condiciona les dinàmiques d’aula, ja que dins d’una mateixa franja d’edat es
donen diferents nivells maduratius i de desenvolupament entre infants. Segons les
activitats proposades, es pot treballar en gran grup o grup classe a l’hora d’abordar
una explicació o un tema col·lectiu, o també per parelles o en petits grups, en què
la resolució d’activitats propicia un cert nivell d’interacció entre l’alumnat.

El treball en parelles compensa les dificultats de l’alumne/a que presenta dificultats
en l’adquisició dels aprenentatges. En aquest cas, el coneixement es desenvolupa
a mode d’imitació de conductes. En altres moments és necessari el treball indivi-
dual, on l’alumnat ha de resoldre les tasques proposades de manera autònoma.

Aquest sistema d’agrupament no preveu l’atenció a la diversitat: és un model
massa rígid, ja que predisposa el conjunt del grup classe d’uns coneixements
previs homogenis i d’una capacitat de desenvolupament equivalent, tenint en
compte només la variable de l’edat. No valora les diferents necessitats educatives,
les habilitats cognitives o els estils i ritmes d’aprenentatge que pot presentar el
conjunt d’un grup d’alumnes d’un determinat curs.

L’agrupament flexible suposa una estratègia organitzativa que permet distribuir
l’alumnat en grups de treball més reduïts. Segons l’objectiu de la tasca a desenvo-
lupar i la dinàmica pedagògica establerta, aquests grups es poden configurar per
nivells homogenis o heterogenis, tenint en compte que el concepte de flexibilitat
també s’atribueix a la possibilitat de canviar de grup segons els avenços i les
necessitats de l’alumnat durant tot el procés d’E-A.
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L’agrupament flexible comporta la redistribució de l’alumnat per tal d’adequar
al màxim els mitjans educatius a les necessitats, les característiques i els ritmes
d’aprenentatge de tot l’alumnat. Aquest recurs resulta molt profitós per treballar de
manera específica determinades actituds i habilitats, o per reforçar aprenentatges
en petit grup.

Els grups homogenis permeten reforçar de manera més individualitzada els apre-
nentatges, normalment en matèries instrumentals. Els grups heterogenis es basen
en la interacció i el treball col·laboratiu i multidisciplinari. Ambdues estratègies
ofereixen diferents resultats en termes d’aprenentatge i s’han de combinar en la
diversificació de les tasques lectives.

2.5.1 Agrupaments homogenis

Els agrupaments homogenis estan formats per alumnat que comparteix un nivell
d’aprenentatge similar respecte a l’àmbit, la competència o l’àrea educativa deter-
minada. Aquesta estratègia permet al docent centrar-se en objectius i continguts
concrets, adients a les necessitats del grup, principalment per tal de millorar la
competència cognitiva.

Hi ha diferents tipus d’agrupaments homogenis: agrupaments per nivells entre les
classes (abiliti tracking o streaming), agrupaments per nivells dins de les classes
(intra-classroom ability grouping o setting) i agrupaments multigrau o multiedat
(non-graded o undraded program, cross-age o cross-grade grouping).

• Agrupaments per nivells entre les classes. Són grups classe que es con-
figuren acadèmicament de manera homogènia. Normalment, el grup que
presenta un nivell més baix té menys alumnes. Aquests agrupaments són
habituals en alguns instituts d’educació secundària.

• Agrupaments per nivells dins les classes. El grup classe s’organitza en
grups reduïts acadèmicament homogenis per treballar continguts específics.
Els grups no són permanents, i els alumnes poden canviar d’un grup a un
altre segons els seus resultats. Aquest model és utilitzat en moltes escoles i
instituts en matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques.

• Agrupaments multigrau o multiedat. Es configuren grups reduïts o grups
classe de diferents edats, normalment d’un mateix cicle (fins a 3 anys de
diferència), però que presenten un nivell acadèmic homogeni. Aquesta
configuració no sol tenir un caràcter permanent i s’estructura per a matè-
ries específiques. A Catalunya pocs centres desenvolupen aquest sistema
d’agrupament.

Segons l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, l’agrupament per
nivells dins de les classes és una estratègia cada vegada més utilitzada en centres
d’educació primària i secundària de Catalunya per tal de donar resposta a la
diversitat de l’alumnat. Aquesta modalitat presenta un impacte positiu rellevant
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respecte als estudiants més vulnerables, que se senten més tutelats en grups reduïts
dins el grup classe. Permet una atenció més individualitzada i profunda, la qual
incideix en el seguiment de l’evolució de l’alumnat i dels ajustos o les adaptacions
adients, si s’escau.

2.5.2 Agrupaments heterogenis

L’objectiu dels agrupaments heterogenis consisteix a posar de manifest les di-
ferents capacitats interindividuals que presenta cada integrant del grup. Tenint
en compte que cada alumne presenta habilitats i aptituds diferents, es tracta de
proposar una feina multidisciplinària on tothom pugui aportar la seva creació.

En aquests casos és important comptar amb grups diversos de caràcter flexible
i no permanent, adreçats a treballs de tipus cooperatiu on l’ajuda mútua és
imprescindible per arribar a un objectiu comú. Aquests treballs s’han de dissenyar
de manera que tots els participants hi puguin contribuir de manera efectiva, oferint
als alumnes amb més dificultats la possibilitat d’inclusió real i, d’altra banda,
que els alumnes que no presenten diversitat funcional aprenguin a treballar-hi i
relacionar-s’hi.

Els agrupaments heterogenis consisteixen en l’agrupació d’alumnat que presenta
diferents nivells d’aprenentatge per tal que s’ajudin entre companys i companyes
a resoldre les tasques proposades. Aquest mètode ajuda al desenvolupament
d’ambdós perfils: l’alumne que ensenya ha de fer un esforç cognitiu per tal de
reelaborar i transmetre el coneixement, i l’alumne que aprèn ho fa d’una manera
més propera i natural, moltes vegades ajudada per l’aprenentatge vicari, a través de
la imitació de models. Els grups d’ensenyament/aprenentatge poden desenvolupar
treballs per projectes, cooperatius, solidaris...

2.6 Recursos pedagògics

Els recursos pedagògics representen el punt de partida de la metodologia a emprar
durant la intervenció educativa. Tenint en compte que tots els aspectes curriculars
estan relacionats, la funció de les estratègies metodològiques consisteix en la
manera a través de la qual es vehicula dins de l’aula i de manera operativa la im-
plementació de les diferents activitats dissenyades, prèviament a la programació.

Les estratègies metodològiques s’han de basar en uns principis pedagògics inte-
gradors que facin possible l’apropament al coneixement de manera significativa
de tot l’alumnat. Amb referència a l’alumnat amb NESE, aquestes metodologies
han de propiciar la seva motivació i participació efectiva. Per tant, les activitats
proposades han de preveure els següents requeriments pedagògics:

• Les tasques s’han d’ajustar a la capacitat de comprensió i estil d’aprenentat-
ge de l’alumnat per tal que puguin ser resoltes de manera reeixida.
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• Han de ser motivadores i incitar a la seva realització, que parteixin dels seus
interessos i capacitats.

• Han de ser accessibles: les activitats han de tenir diferents nivells de
complexitat (programació multinivell) i una resolució adaptada al nivell de
l’alumnat.

• Cal aportar material de suport o complementari en diferents formats i
plataformes per tal de diversificar i ampliar els mecanismes d’informació.

• S’ha de valorar la utilització d’ajudes tècniques o elaboració de materials
adaptats per tal d’assegurar l’accessibilitat de tot l’alumnat.

• Cal propiciar el treball col·laboratiu, establint diferents modalitats i nivells
d’execució (cerca, anàlisi, creació, elaboració, valoració...).

• S’han d’establir espais de suport individual per tal d’emfatitzar en aprenen-
tatges no consolidats o alternatius.

Amb referència a l’atenció a la diversitat, les tècniques educatives han de conjugar
tots els recursos necessaris per tal de flexibilitzar i adaptar les situacions educatives
i, d’aquesta manera, fer possible la seva adquisició.

Les tècniques metodològiques que actualment resulten beneficioses per a l’alum-
nat amb NESE són, per exemple, determinades adequacions organitzatives com
els racons o tallers, la planificació centrada en la persona (PCP), l’aprenentatge
col·laboratiu o cooperatiu i el contracte pedagògic, que ofereixen la possibilitat
d’una vinculació intrapersonal. També existeixen metodologies específiques per
a necessitats concretes.

2.6.1 Adequacions organitzatives

Les adequacions organitzatives són estratègies metodològiques generals on l’a-
lumnat amb diversitat pot trobar un espai d’inclusió i de desenvolupament durant
el procés educatiu.

Això es fa a través de diferents modalitats pedagògiques: programacions multini-
vell, que poden impregnar tots els altres mecanismes d’E/A; els centres d’interès
impulsats a partir dels propis interessos dels infants; el treball per projectes, que
especialitza l’alumnat en un tema concret; els tallers, que prioritzen el treball
pràctic, i els racons de joc simbòlic, un espai que apropa l’alumnat a la comprensió
del món que l’envolta.

Programacions multinivell

La programació multinivell es basa en la inclusió de tot l’alumnat a partir de
la flexibilització de l’aprenentatge. Es desenvolupa en grups heterogenis que
presenten nivells diferents acadèmics.
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La seva planificació ha de partir de la premissa d’allò que tothom ha d’assolir,
tenint en compte la diversitat intel·lectual de l’ésser humà. Tot el grup classe
treballa el mateix tema, però s’elaboren diferents materials amb tres nivells de
complexitat:

1. Nivell bàsic: es desenvolupen els continguts essencials del tema objecte
d’estudi.

2. Nivell intermedi: es propicien els nous aprenentatges a adquirir.

3. Nivell superior: la complexitat de les activitats requereix estratègies cogni-
tives més complexes, com l’anàlisi o la creació de nou coneixement a partir
dels continguts treballats.

La programació multinivell ha de proposar:

• Diversitat de plataformes per a la presentació de la informació i amb
diferents nivells de complexitat sobre el tema objecte d’estudi. Els con-
tinguts es poden presentar en format paper (llibres, fotocòpies, revistes,
diaris), audiovisual (documentals, pel·lícules, entrevistes a la TV o la ràdio),
referents a l’aula (elements curriculars, d’accessibilitat, senyalització i
d’orientació espacial i temporal), recursos informàtics (webs, enllaços,
app, jocs educatius, programes específics d’entrenament de determinades
habilitats, a través del projector de l’aula...).

• Diversitat de modalitats d’activitats. Les activitats han de preveure els
diferents estils comprensius i expressius de tot l’alumnat segons els tres
nivells de complexitat. Per tal d’oferir i proposar un ventall d’activitats
diverses, una base teòrica poden ser les set intel·ligències a partir de la
teoria de les intel·ligències múltiples (H. Gardner, 2005). Segons aquesta
teoria, les persones tenim set modalitats d’anàlisi cognitiva de la realitat i,
per tant, la seva adquisició, elaboració i comprensió està condicionada per
l’enfocament intel·lectual de cada persona, tenint en compte que cadascú
desenvolupa unes estratègies cognitives per sobre d’altres. Cadascuna de les
intel·ligències presenta un grau de desenvolupament o maduració en cada
alumne i, per això, les activitats han de demanar un nivell d’execució cada
vegada més complex.

• Grups flexibles. Es treballa en parella, petit grup, grups reduïts, tant
homogenis com heterogenis, i també de manera individual.

L’avaluació depèn del nivell desenvolupat, tenint en compte que els nivells són
flexibles.

Intel·ligències múltiples

Segons la teoria de les set intel·ligències, les persones tenim set modalitats d’anàlisi
cognitiva de la realitat i, per tant, l’adquisició, elaboració i comprensió està condicionada
per l’enfocament intel·lectual de cada persona, tenint en compte que cadascú desenvolupa
unes estratègies cognitives per sobre d’altres.
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Ovide Decroly (1871-1932)

Pedagog, psicòleg, metge i
docent belga. Considerava que el
més important per ensenyar és la
motivació, sobretot a través dels

interessos vitals.

Cada intel·ligència presenta un grau de desenvolupament o maduració en cada alumne i,
per això, les activitats han de demanar un nivell d’execució cada vegada més complex.

Les intel·ligències múltiples són les següents:

1. Intel·ligència musical. Constitueix la capacitat per sentir, escoltar i interpretar la música i tots
els elements que la configuren com el cant, tocar un instrument, seguir el ritme, interpretar
una partitura... Hi ha persones que presenten certa rigidesa en les relacions socials i
canalitzen aquesta limitació a través de la música. Persones amb TEA poden interpretar
molt bé un instrument però ser incapaces de comunicar-se verbalment.

2. Intel·ligència cineticocorporal. És la responsable de la precisió dels moviments, del control
postural i corporal, de l’equilibri o de la sincronia motriu.

3. Intel·ligència logicomatemàtica. Suposa la predisposició a l’anàlisi científica per arribar al
coneixement. Aquest estil cognitiu planteja la resolució dels problemes a partir de certes
hipòtesis, les quals són resoltes a través de mecanismes lògics d’assaig-error.

4. Intel·ligència lingüística. És la capacitat de comunicar amb les paraules, ja sigui de manera
comprensiva com expressiva tant a nivell oral com escrit. Aquesta habilitat necessita
productes de suport amb alumnes amb dificultats en la producció i/o recepció de missatges
verbals o escrits.

5. Intel·ligència espacial. Dota d’estratègies d’orientació física i mental. Permet projectar,
imaginar, manipular i crear espais i objectes. Les persones cegues perceben i identifiquen
els espais a través dels altres sentits com el tacte, l’oïda i l’olfacte.

6. Intel·ligència interpersonal. Es dóna en les persones que presenten certes habilitats en les
relacions socials, generant ambients positius d’interacció. Certes capacitats actitudinals com
la responsabilitat, l’empatia, la capacitat de resoldre conflictes de manera assertiva, etc., són
condicions bàsiques en la interacció social.

7. Intel·ligència intrapersonal. Consisteix en el coneixement que té una persona sobre si
mateixa: el control emocional, la identificació de les sensacions i habilitats, els trets de la
personalitat, les potencialitats, les febleses i la capacitat de poder interpretar-les i reconduir-
les per orientar la pròpia conducta.

Centres d’interès

Segons Decroly, l’individu aprèn per interès, i les persones necessiten satisfer les
seves curiositats naturals. D’aquesta manera es motiva l’aprenentatge significatiu.
Aquest interès es genera de manera globalitzada i té a veure amb l’univers de
l’infant. Els elements contextuals del seu món poden ser qüestions sobre el mateix
infant i la seva família, l’escola, la societat, els animals, les plantes, la Terra i
els astres. Envers aquests temes s’identifiquen les demandes d’aprenentatge de
l’alumnat.

Un centre d’interès parteix d’un tema com a eix transversal que
interrelaciona diverses disciplines. El centre d’interès té com a condició
prèvia la globalització, la base de la transmissió del coneixement i del
desenvolupament infantil.

L’organització dels continguts està condicionada pel centre d’interès a desenvolu-
par, el qual té un caràcter transversal a totes les matèries. Normalment s’utilitzen
diverses estratègies pedagògiques com l’observació, l’associació, la manipulació,
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la representació, la investigació i l’expressió per arribar al coneixement global,
divers i profund del centre d’interès treballat.

La seqüència d’ensenyament/aprenentatge és la següent:

1. Observació. Suposa les activitats que es relacionen directament amb el
tema a treballar: exercicis de comparació, mesura, dibuix, descripció oral o
escrita...

2. Associació. Quan ja es té coneixement de les característiques tangibles
de l’observació directa s’ha de transferir aquest fet a altres situacions
espaciotemporals a través de les idees i el raonament lògic. Aquest procés
permet les aproximacions al coneixement a través de les accions causa-
efecte.

3. Expressió. A partir dels coneixements adquirits a partir de la observació i
de l’assimilació de nous coneixements s’arriba a l’acomodació del coneixe-
ment a través de la capacitat de crear i reelaborar un nou coneixement més
profund i autònom, sempre tenint en compte els diferents ritmes i nivells
individuals.

A través d’aquesta metodologia es treballen les àrees curriculars de manera
funcional, i els continguts es posen al servei de les motivacions d’aprenentatge.

Treball per projectes

Els treballs per projectes es desenvolupen a partir de l’execució d’una tasca grupal,
la qual s’ha de resoldre de manera consensuada i col·lectiva per part de tots els
integrants del grup (M. Aldámiz; J. Alsinet; M. Masip; A. Rigol i altres, 2000).
Hi ha diferents tipus de projectes: els que formulen determinades qüestions a les
quals donar resposta, els que motiven a la realització pràctica d’un determinat
material, els que es basen en el raonament científic i es motiven a partir de certes
hipòtesis...

Els elements comuns de tots els treballs per projectes són:

• Sorgeixen dels interessos i les necessitats dels infants.

• L’aprenentatge es realitza de manera significativa i tangible.

• Els objectius són comuns a tots els integrants del grup i han de ser
consensuats.

• Hi ha d’haver una relació directa entre la temàtica i l’execució de la tasca.

• Els diferents continguts curriculars estan al servei del projecte a desenvolu-
par.

• Es treballen de manera integrada aspectes actitudinals, procedimentals i
cognitius.
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• Es pot arribar a generalitzar certs aprenentatges a partir de la deducció
científica.

• Es treballen i regulen aspectes interpersonals i de relació grupal amb
aspectes intrapersonals de regulació i control de les conductes pròpies.

• L’alumnat assumeix un paper actiu en el seu procés educatiu.

• L’educador és un guia i facilitador de l’ensenyament.

• El resultat del projecte és comunicat i exposat, i per tant presenta una
projecció externa.

El treball per projectes ajuda l’alumnat a l’elaboració del coneixement de manera
autònoma, ja que la metodologia d’aplicació s’orienta a l’adquisició d’estratègies
d’aprenentatge i en el tractament, l’anàlisi i la reelaboració de la informació. El fet
que aquest procés es faci de manera grupal ajuda a la millora de l’aprenentatge tant
a nivell qualitatiu com quantitatiu, perquè genera sinergies positives entre iguals.

Racons de joc simbòlic

Els racons de joc simbòlic són recursos que s’utilitzen principalment en l’educació
infantil i el primer cicle d’educació primària.

Els racons són espais de joc diferenciats dins de l’aula i s’ambienten al
voltant d’una temàtica que normalment representa una situació quotidiana
i significativa per a l’infant (botiga, escola, cal metge, casa...).

Aquests espais propicien l’expressió verbal i la imitació de conductes i rols
socials, alhora que permeten als nens i les nenes imitar i comprendre determinades
conductes i situacions habituals que succeeixen al seu voltant. Amb aquests
recursos es poden estimular les capacitats comunicatives i creatives de l’alumnat a
través de l’activitat lúdica. L’agrupació heterogènia permet el treball col·laboratiu,
on no importa el ritme o el nivell acadèmic, i l’estimulació de relacions socials,
actituds i valors.

Tallers

Els tallers normalment se centren en àrees curriculars de caràcter manipulatiu i
procedimental (pintura, volum, electricitat, cuina...). Normalment, l’agrupament
s’estableix pel nivell d’interès de l’alumnat, tot i que acostumen a ser itinerants i
tot l’alumnat ha de fer-los.

Els tallers suposen una eina molt significativa per a la inclusió d’alumnat amb
NESE a l’aula ordinària, ja que estimulen determinades habilitats per a la seva
execució de manera reeixida.
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2.6.2 Treball cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu es porta a terme a partir de la configuració de petits
grups heterogenis, els quals s’han de coordinar de manera que tots comparteixen
un objectiu comú materialitzat en l’execució d’una tasca.

Els trets més importants de l’aprenentatge cooperatiu són:

• Cohesió. És important que les relacions interpersonals siguin positives.
Tots els seus membres han de sentir-se identificats amb el grup.

• Els membres del grup s’han de sentir valorats, involucrats i útils. Per tant,
la tasca a desenvolupar impregna de manera transversal totes les habilitats
i capacitats de l’alumnat.

• Interdependència positiva. L’èxit dels resultats és compartit, i una tècnica
pot ser la cerca individualitzada de la informació i posterior posada en comú.

• Mutualisme. No existeix competència entre els i les integrants del grup. Hi
ha d’haver un clima de confiança i capacitat per gestionar els conflictes. Cal
estimular l’assertivitat.

• Relació d’amistat. A través del respecte mutu, l’empatia i l’esforç personal
perquè el grup funcioni millor.

2.6.3 Planificació centrada en la persona

La planificació centrada en la persona (PCP) es basa en el principi de diversitat,
segons el qual cada persona és diferent i presenta interessos i capacitats diverses.
Aquest fet és el que motiva que les persones amb diversitat funcional puguin dirigir
i orientar la seva pròpia vida, adequant-la a les seves necessitats i característiques.

La PCP desenvolupa un projecte de vida en què es formulen plans i metes
que es volen assolir. A partir de l’autodeterminació de l’alumnat, tant a nivell
metacognitiu com de dret, i en col·laboració amb persones significatives per a ell,
es desenvolupa un treball de planificació i disseny del procés de la intervenció. La
seva durada pot ser per a tota la vida, o estar lligada a la consecució d’una fita
específica.

La planificació centrada en la persona requereix uns determinats elements:

1. Preparació, on es fa una valoració general de la persona i dels subjectes
significatius per a ella.

2. Avaluació de les fortaleses i les febleses.

3. Disseny del pla, en què s’establiran les metes i les maneres d’aconseguir-les.
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4. Implementació, on es portarà a terme de manera efectiva el pla.

5. Seguiment i avaluació. Valoració del procés i avenços i aspectes que cal
millorar.

2.6.4 Contracte pedagògic

El contracte pedagògic és un document on s’expressen acords entre alumnat i
professorat. Són pactes que pretenen assolir determinats objectius relatius al
procés educatiu o de comportament dels alumnes que s’hi acullen.

Els objectius del contracte pedagògic són:

• Oferir una alternativa a alumnes poc motivats i amb baix rendiment acadè-
mic

• Propiciar l’autonomia i l’autogestió del pensament, per incentivar la presa
de decisions.

• Diversificar les estratègies pedagògiques en funció de l’estil cognitiu i de
comportament de l’alumne o alumna.

• Millorar la comunicació i la relació entre docent i alumnat.

Per tal que el contracte pedagògic sigui efectiu hi ha d’haver consentiment i
compromís mutu i acceptació positiva de l’alumne o alumna tal com és.
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Introducció

El procés d’ensenyament-aprenentatge culmina i adquireix sentit a partir de la
valoració i comparació dels resultats obtinguts. Sense avaluació, ni la tasca docent
ni la discent tindrien sentit i quedarien incompletes, ja que faltaria la verificació
dels aprenentatges assolits. El suport a la intervenció educativa s’impregna, al
llarg del procés, de situacions avaluatives, que van derivant en diferents fases i
que valoren els continguts i els objectius assolits per l’alumnat. Per portar a terme
una avaluació fiable i vàlida s’han d’utilitzar les tècniques i els instruments adients
a la situació educativa que s’avalua.

A l’apartat de “Seguiment i avaluació del procés de suport” es desenvolupen
els diferents conceptes, les característiques, els principis, els tipus, les fases, les
funcions i els àmbits d’avaluació. El concepte d’avaluació ha anat evolucionant,
influenciat pels corrents epistemològics del moment. En l’actualitat, l’avaluació
és considerada un mètode científic en què es tenen en compte els objectius que
ha d’aconseguir l’alumnat, però també l’eficàcia i l’eficiència del mateix sistema
educatiu i de la tasca docent, i en què els resultats obtinguts són considerats una
eina per a la presa de decisions i la millora de tots els àmbits educatius. L’avaluació
ha de complir una sèrie de característiques, com la validesa, la fiabilitat i la
comparació de dades. També ha de ser dinàmica i adaptar-se als diferents moments
i situacions educatives.

S’estableixen tres principis d’avaluació. En primer lloc, l’avaluació ha de ser
formativa: a través de l’avaluació hem de poder detectar possibles dificultats,
les possibles causes i poder reajustar les nostres intervencions. També ha de ser
participativa i democràtica: tot el procés ha de ser compartit i responsable. I ha
de ser oberta, amb diversitat d’instruments que permetin mesurar la realitat que
s’avalua. Podem establir tres moments essencials d’avaluació: l’avaluació inicial
o diagnòstica, l’avaluació contínua o formativa i l’avaluació sumativa i final. Pel
que fa als àmbits d’avaluació, són els següents: avaluació de l’alumnat, avaluació
de l’activitat docent, avaluació de centres i del sistema educatiu.

A l’apartat “Instruments d’avaluació i millora de la intervenció” s’estableixen
els criteris en la selecció de tècniques i instruments per a l’avaluació, la clas-
sificació de les tècniques i instruments d’avaluació, les tècniques i instruments
d’avaluació utilitzats en l’avaluació educativa, l’autoavaluació de l’alumnat i altres
tècniques i estratègies.

En la selecció d’un o altre instrument d’avaluació cal tenir en compte criteris
com el nombre de subjectes sobre els quals s’aplica la tècnica, els recursos
econòmics, el temps disponible o els continguts que s’avaluen. Les tècniques i
els instruments d’avaluació es classifiquen segons tres paràmetres: els continguts
que s’avaluen, els destinataris i el moment d’avaluació. Les tècniques d’avaluació
i els instruments més significatius per a l’avaluació educativa són l’observació,
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la interrogació, l’autoavaluació i altres tècniques i estratègies, com poden ser les
rúbriques, les escales d’actitud, la sociometria, l’autoinforme i les històries de
vida.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis i les activitats
de cada bloc. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que
així els vostres companys o el professorat us podran ajudar a resoldre’ls.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Realitza el seguiment dels processos de suport a la intervenció educativa, trans-
metent la informació a l’equip interdisciplinari o al tutor de l’alumne per les vies
establertes.

• Descriu les tècniques i instruments per al control i seguiment del suport a
la intervenció educativa.

• Identifica les activitats d’avaluació del programa educatiu.

• Selecciona les estratègies i tècniques d’avaluació de les activitats de suport
a la intervenció educativa.

• Identifica indicadors d’avaluació en les adaptacions curriculars de la inter-
venció educativa.

• Valora la importància de l’avaluació en els diferents moments del procés.

• Fa servir instruments d’avaluació per avaluar l’aplicació de tècniques de
prevenció d’accidents a l’aula.

• Interpreta la informació obtinguda dels diferents instruments.

• Argumenta la importància del procés de seguiment en l’activitat del tècnic
per a l’eficàcia de la intervenció.

• Valora la importància de compartir i transmetre la informació obtinguda als
altres professionals implicats en la intervenció amb els alumnes.

• Estableix les vies de comunicació i relació amb la resta de professionals
implicats en la intervenció amb els alumnes.
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1. Seguiment i avaluació del procés de suport

El procés d’ensenyament-aprenentatge s’autoregula i es controla a través d’indica-
dors que, de manera intencionada i sistemàtica, l’analitzen transversalment amb
l’objectiu de sotmetre’l a una revisió i un ajust constants. Aquests indicadors són
instruments de mesura i avaluació que permeten evidenciar els resultats obtinguts
davant de determinades accions o situacions formatives, i també serveixen de guia
i reajustament durant el procés d’ensenyament. L’avaluació representa un element
clau dins del sistema educatiu. Els currículums oficials expliciten els principis, les
fases, els criteris i els àmbits d’avaluació per a cada etapa educativa.

En el desenvolupament curricular, l’avaluació és concebuda com una fase més de
la programació. Però no només té sentit en si mateixa, sinó que també culmina
i dota de significat els altres elements formatius i aporta informació sobre el
nivell d’assoliment dels objectius i continguts planificats i sobre l’adequació dels
recursos i la metodologia utilitzada durant el procés educatiu.

L’avaluació, per fer-se efectiva, no només ha de ser un instrument de control i
supervisió puntual, sinó que ha de ser diversa, diversificada i contínua. La seva
funció consisteix en la retroalimentació constant i dinàmica dels resultats, els quals
s’han de complementar amb propostes de millora. En aquesta retroalimentació
cal incloure-hi la coavaluació amb l’alumnat, agent actiu del desenvolupament
acadèmic propi.

Els mecanismes d’avaluació aporten informació sobre la idoneïtat o no de la
programació dissenyada. Per tant, permeten reajustar-la o modificar-ne aspectes
que no siguin adequats. En referència a l’alumnat, proporciona resultats sobre
el grau d’adquisició dels diferents aprenentatges en diferents moments del procés
acadèmic, la qual cosa permet fer un seguiment més acurat del seu progrés educa-
tiu. Un altre aspecte és l’adequació de l’acció avaluadora docent i, finalment, la
del mateix centre educatiu. En aquest sentit, també cal seleccionar els instruments
i les tècniques que millor s’adaptin al fet que es vol valorar.

Tenint en compte que l’acció educativa suposa una praxi situacional en què
el context en condiciona el desenvolupament, qualsevol aspecte vinculat amb
l’ensenyament està sotmès a una certa valoració, la qual assumeix diferents
funcions dins del sistema en funció del perfil de l’alumnat, el moment i l’objectiu
de la seva aplicació.

1.1 Avaluació educativa segons la legislació vigent

En matèria educativa, a l’Estat espanyol, i concretament a Catalunya, progres-
sivament s’ha dotat de protagonisme l’avaluació, ja que se n’han anat perfilant
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i definint les característiques i funcions. S’ha integrat dins del procés i no en
moments puntuals, s’han ampliat els àmbits d’avaluació a tots els agents que
formen part de la comunitat educativa, i s’ha atribuït a l’alumnat i les famílies
més protagonisme i responsabilitat respecte als resultats acadèmics.

• La Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig (LOE), introdueix les
proves diagnòstiques per al segon cicle de l’educació primària i el segon
curs de l’educació secundària obligatòria (ESO), aspectes que aporten
informació sobre el nivell acadèmic en l’àmbit territorial. Els articles
20, 21, 28 i 29 desenvolupen el marc d’avaluació dels aprenentatges dels
alumnes de primària i l’educació secundària obligatòria, i l’obligatorietat
de les proves diagnòstiques al final de segon cicle de primària i segon curs
de secundària, respectivament.

• La Llei d’educació de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol (LEC), en l’article
2, es refereix a l’aplicació de criteris i procediments d’avaluació, i l’article
79 detalla els criteris d’organització pedagògica i indica que cal fer una
avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d’avaluar el progrés assolit
individualment per cada alumne.

• El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària, en els articles 15 i 16, determina els principis i les
característiques de l’avaluació i la promoció dels alumnes d’aquesta etapa
educativa, i, en els articles 17 i 18, defineix l’avaluació diagnòstica i la prova
d’avaluació de sisè d’educació primària.

• El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, en el capítol 4, determina l’avaluació
i promoció de l’alumnat. En l’article 25 estableix els criteris generals
d’avaluació; en l’article 26 determina els requisits per promocionar de curs,
fins a 3r d’ESO; en l’article 27 se centra en l’avaluació de 4t d’ESO, i en
l’article 28 es determinen els requisits per obtenir la graduació de l’etapa
secundària.

“L’avaluació de l’alumne és una part essencial del seu procés d’aprenentatge, amb un
enfocament global, continuat i integrador. Així, l’avaluació formativa adquireix un caràcter
fonamental i orientador a l’hora d’analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent
de l’etapa educativa per aconseguir l’assoliment de les competències que estableix el
currículum.”

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària

obligatòria (bit.ly/2Ip7kDp)

A través de les ordres ENS/164/2016, de 14 de juny, i ENS/108/2018, de 4
de juliol, es determinen els procediments i documents del procés d’avaluació
en l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, respectivament. En
aquests documents s’estableixen els criteris generals de l’avaluació. D’acord
amb les disposicions esmentades, l’avaluació dels aprenentatges ha de ser global,
contínua i diferenciada, atenent les matèries del currículum. S’ha de centrar en
el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. La finalitat
de l’avaluació ha de consistir per a l’alumnat de primària en la identificació
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dels continguts i les competències assolides, i per a l’alumnat de secundària, en
l’acompanyament i millora del procés d’aprenentatge, atenent en tots dos nivells
les seves diferències de ritmes i capacitats.

Aquestes disposicions consideren l’alumnat com a part activa del procés, en el qual
l’avaluació els aporta l’orientació necessària per millorar-lo. Per això, és necessari
que els alumnes coneguin prèviament els objectius d’aprenentatge i els criteris
d’avaluació de les activitats que porten a terme, i que rebin un retorn qualitatiu
dels resultats obtinguts que afavoreixi l’autoregulació de l’aprenentatge. Amb
aquest objectiu, s’han de diversificar les activitats i els instruments d’avaluació,
incorporant-hi mecanismes d’autoavaluació i coavaluació. L’avaluació serveix
als professors i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció
educativa, i també per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els
alumnes assoleixin les competències previstes.

1.2 Concepte d’avaluació

El concepte d’avaluació prové del llatí valere, un terme que significa ‘dotar de cert
valor una cosa’. Al llarg del temps, la paraula ha anat tenint modificacions quant
a la pronúncia i també pel que fa al significat.

En l’àmbit pedagògic, hi ha una gran quantitat de definicions que aporten diferents
visions del que significa l’avaluació educativa. Aquest concepte ha anat evoluci-
onant al llarg dels anys i ha adoptat diferents matisos en funció del paradigma en
el qual s’ha emmarcat. Tejada (1999) organitza les definicions sobre avaluació
en quatre grans categories epistemològiques, i Lukas i Santiago (2009), a més
d’aquestes definicions, encara n’afegeixen una més:

1. Definicions centrades en els resultats obtinguts després d’un procés d’ins-
trucció. Aquestes definicions centralitzen l’avaluació a través de l’obtenció
d’evidències que demostrin que s’han aconseguit els objectius previstos, a
mode d’avaluació sumativa. Alguns exemples són:

• Procés per determinar en quina mesura els objectius educatius han
estat assolits (Tyler, 1950, p. 69).

• Etapa del procés educacional que té com a fita controlar de manera
sistemàtica en quina mesura s’han assolit els resultats previstos segons
els objectius especificats amb antelació (Lafourcade, 1977, p. 2).

• Acte de comparar una mesura amb un estàndard i emetre un judici
basat en la comparació (Mager, 1975).

• Procés sistemàtic de recopilar, analitzar i interpretar informació per
determinar el grau en què l’alumnat ha assolit els objectius instructius
(Gronlund, 1985, p. 5).

2. Definicions centrades en el mèrit o valor. L’avaluació no només es limita a
la mesura dels resultats de l’alumnat, va més enllà i fa, a més, una valoració

Vegeu a “Annexos” els
textos de la normativa
referenciada.
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sobre la consistència, eficàcia i fiabilitat del programa, per tal d’esbrinar la
seva capacitat per respondre a les necessitats de l’objecte avaluat. Aquesta
tendència considera que l’objecte avaluat pot ser qualsevol àmbit del sistema
educatiu. Entre d’altres, destaquen els següents exemples:

• Procés d’emetre judicis de valor (Schuman, 1967).

• Procés pel qual es determina el mèrit o valor d’alguna cosa (Scriven,
1967).

• Procés sistemàtic planificat, dirigit i realitzat amb la finalitat d’ajudar
un grup de clients a jutjar i/o perfeccionar el valor i/o el mèrit d’algun
objecte (Stufflebeam i Shinkfield, 1987).

3. Definicions que consideren l’avaluació com a recurs de recollida d’informa-
ció per a la presa de decisions. L’origen d’aquesta nova conceptualització
sorgeix al món de l’empresa, on resulta indispensable obtenir informació
sobre els productes que fabrica per adaptar-los a les tendències del mercat.
Aquest corrent de pensament centra l’avaluació al voltant de dues idees
principals. La primera és que el coneixement d’un esdeveniment, objecte o
situació millora la presa de decisions sobre l’objecte en qüestió; la segona,
que el coneixement s’ha de fonamentar en una anàlisi científica i que, per
tant, ha de disposar d’un procediment formal i sistemàtic en la seva execució.
Aquests postulats defensen una avaluació multidimensional i diversa, en
què s’inclouen diferents objectes d’avaluació (avaluació de l’alumnat, del
professorat...) i agents (avaluació interna o externa). Un altre aspecte
important és la consideració multifuncional de l’avaluació, que segons el
moment en què s’aplica pot aportar una informació específica. Aquesta
tendència es va originar als Estats Units i les seves idees es van traslladar
a la comunitat educativa. A l’Estat espanyol, la seva influència es va
demostrar amb la Llei general d’educació de 1970, ja que aquesta llei, per
primera vegada, va considerar l’avaluació educativa com un component del
currículum escolar, però amb una versió adaptada i força distorsionada del
model americà. Algunes definicions exemplificadores d’aquesta postura
són:

• Procés de recopilació i utilització de la informació per prendre decisi-
ons (Cronbach, 1963, p. 672).

• Procés d’obtenció d’informació i utilitzar-la per formar judicis que, a
la vegada, s’utilitzaran en la presa de decisions (Tenbrinck, 1984, p.
19).

• Procés sistemàtic de recerca d’evidències per formular judicis de valor
que orientin la presa de decisions (De Miguel, 2000, p. 290).

4. Definicions que atorguen importància a la metodologia. Els autors que
defensen aquesta postura conceben l’avaluació com un mètode científic, me-
tòdic i sistemàtic al servei de la presa de decisions; per tant, la investigació
científica s’ha de sotmetre a filtres de validesa i fiabilitat, i normalment els
seus resultats són qualitatius. En aquesta línia hi ha les següents definicions:

• Aplicació del mètode científic per recollir informació fiable i vàlida
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necessària per prendre decisions al voltant d’un programa educatiu
(Berk, 1981, p. 4).

• Procés d’identificació, recerca i tractament de dades per obtenir infor-
mació que justifiqui una determinada decisió (García Llamas, 1995, p.
46).

5. Definicions que integren aspectes de totes les anteriors. Són definicions que
aglutinen diversos conceptes dels apartats anteriors. Són més completes i
configuren la idea d’avaluació des de diferents vessants epistemològics. Les
més representatives poden ser:

• Recull d’informació rigorosa i sistemàtica per obtenir dades vàlides
i fiables sobre una situació amb l’objectiu de formar i emetre un
judici de valor sobre ella. Aquestes valoracions permetran prendre
les decisions conseqüents per corregir o millorar la situació avaluada
(Casanova, 1995, p. 55).

• Procés ordenat, continu i sistemàtic de recollida d’informació quan-
titativa i qualitativa, que respon a certes exigències (vàlid, creïble,
dependent, fiable, útil...), obtinguda mitjançant certes tècniques i
instruments, que després de ser posada en relació o comparada amb
criteris establerts ens permet emetre judicis de valor fonamentats que
faciliten la presa de decisions que afecten l’objecte avaluat (Jiménez
Jiménez, 1999, p. 21).

A partir de les definicions recollides, proposem una nova definició d’avaluació
educativa:

L’avaluació educativa consisteix en un procés metodològic, sistemàtic i
intencionat de recollida i anàlisi d’informació objectiva, fiable i vàlida que
permet emetre judicis de valor sobre el disseny del programa, l’execució
de l’acció educativa i/o els resultats acadèmics amb l’objectiu de prendre
decisions per millorar-los.

1.3 Característiques de l’avaluació

Lligades al concepte d’avaluació, hi ha tot un seguit de característiques generals
que han de fonamentar-la:

L’avaluació comporta un procés estructurat. L’avaluació inclou, en primer terme,
la recollida d’informació o mesura de les característiques prèviament fixades
i, posteriorment, la valoració d’aquesta informació en relació amb els criteris
establerts, que poden ser normatius o criterials. Això implica un judici de valor
respecte a la informació obtinguda. Finalment, la presa de decisions sobre el
subjecte, grup o situació estudiada.
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Sense la valoració,
l’avaluació quedaria reduïda

a una mera mesura
descontextualitzada. El seu
valor deriva no de l’aspecte

quantitatiu en si de les
dades i informacions

recollides, sinó de la seva
adequació, congruència i

funcionalitat dins d’un
context curricular.

L’avaluació és una comparació. L’avaluació comporta dues tasques i cadascuna
compleix diferents funcions. En primer terme, és una tasca de mesura, de recollida
d’informació, la qual posteriorment serà sotmesa a un filtre de valoració quan
comparem els resultats amb els estàndards establerts per la comunitat educativa
i establim una qualificació. La mesura dona informació sobre l’estat actual de
l’objecte o situació que s’avalua, i aquesta es complementa amb la valoració,
que ens informa de com era abans (evolució) i de com hauria de ser (referents
normatius). A través de la valoració, es fa una comparació entre les dades
obtingudes o aspecte que s’avalua i uns determinats paràmetres de referència que
identifiquin com era o com hauria de ser. Ambdues dimensions són necessàries
perquè existeixi una bona avaluació.

Sense mesura, la sola valoració dona peu a una opinió subjectiva, no a una
avaluació. La percepció, el parer d’un professor, no és condició suficient per
fer una avaluació correcta, atès que el requisit de l’avaluació és que estigui
fonamentada, que recolzi en dades objectives o subjectives però suficientment
contrastades, i això és el que aporta la mesura.

Hi ha diferents elements de comparació o referents normatius utilitzats en funció
de les circumstàncies de la realització de l’avaluació:

• Referents estadístics: la comparació es fa respecte a un grup de referència.
El valor que s’atorga al fet o resultat que s’avalua no depèn només d’ell
mateix, sinó també de la seva posició relativa respecte als altres fets o
resultats amb els quals es compara.

• Referents de criteri: la comparació s’estableix respecte a un model general
o un marc de referència extern que especifica les característiques que ha de
reunir l’objecte avaluat per ser valorat positivament.

• Referents individualitzats: les dades de la mesura d’un resultat o situació
es comparen amb la seva pròpia evolució. Quan la situació específica del
nostre alumnat no coincideixi amb criteris estandarditzats oficials d’edat-
desenvolupament escolar (persones en risc social, entorns desafavorits,
dificultats d’aprenentatge, diversitat funcional...), comparar amb els criteris
oficials seria injust i contraproduent. El referent individualitzat és més
adient en situacions d’educació especial, en les situacions anòmales d’apre-
nentatge i, en general, en tots aquells casos en què valorem més el progrés
que fa l’alumnat i l’esforç, que no pas la realitat objectiva dels resultats que
obté.

L’avaluació com a procés i com a sistema. L’avaluació presenta un caràcter
dinàmic que a la vegada es desenvolupa en un context en constant canvi. No hem
d’oblidar que els subjectes estan integrats en un procés educatiu en què intervenen
diferents variables, les quals interactuen amb l’individu a la vegada que existeix
una relació recíproca d’influència. Tenint en compte la dimensió biopsicosocial de
la persona, cal atendre indicadors tant personals com ambientals, aquests últims
entesos com a sistema de relacions que el subjecte estableix amb el seu entorn.
Aquest dinamisme necessita una estructura consistent, amb determinades accions
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sistemàtiques i ben organitzades, per oferir uns resultats fiables. L’avaluació no
és un fet puntual o singular aïllat, sinó que respon a un conjunt de passos que es
condicionen mútuament. Aquest conjunt de fases s’ordenen seqüencialment (són
un procés) i actuen integradament (a mode de sistema). Tenint en compte aquests
criteris, l’avaluació no és o no hauria de ser quelcom separat de la tasca docent
quotidiana. No és un apèndix independent del currículum, ja que hi està immersa
i hi té un paper essencial, juntament amb la resta de components que integren
l’ensenyament com un tot integrat.

Tota avaluació ha de preveure:

1. Propòsit: respon al tipus d’informació que es pretén obtenir. Cal preguntar-
se què es vol avaluar i per a què.

2. Tècnica: en funció del propòsit, se selecciona la tècnica més adient.

3. Qüestions plantejades: es redacten les qüestions, es dissenyen les activitats,
problemes o aspectes que s’inclouran a la prova.

4. Aplicació: es porta a terme el protocol, i es recull i registra la informació.

5. Resposta o conducta dels alumnes: respostes que donen.

6. Correcció: és la mesura dels resultats.

7. Qualificació: com es valoren els resultats.

8. Conseqüències derivades de l’avaluació: de caràcter personal o administra-
tiu. L’avaluació genera diferents respostes en l’alumnat i l’entorn, en funció
dels resultats obtinguts.

L’avaluació és un procés, perquè s’han de seguir uns passos, una pauta, un
protocol, però aquests passos no són independents, sinó que estan connectats i
es condicionen els uns als altres. L’avaluació actua com a sistema.

L’avaluació és una globalitat del sistema. El procés d’ensenyament-aprenentatge
es fonamenta en aspectes curriculars com són els objectius, continguts, recursos,
activitats, metodologia, les relacions que es porten a terme a l’aula... Cada compo-
nent condiciona el funcionament de la resta. En aquest sentit, la funció de l’avalua-
ció és facilitar informació-valoració sobre com funcionen els components d’aquest
sistema i del conjunt, com a totalitat sistèmica. Tradicionalment, l’avaluació
s’ha orientat únicament cap a la valoració dels resultats acadèmics de l’alumnat,
sense tenir en compte altres variables, encara que quan s’avalua l’alumnat també
s’avaluen de manera indirecta tots els altres components acadèmics i didàctics,
com la funcionalitat i eficàcia del procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’avaluació ha de facilitar informació sobre el transcurs de l’ensenyament. Ha
d’adquirir aquest compromís d’oferir la informació més rellevant possible. L’a-
valuació ha d’abastar tota la diversitat de components i aspectes que impregnen
l’ensenyament. Reduir l’avaluació a la consideració d’una sola àrea (el rendiment),
una única tècnica (exàmens) o una sola situació (controlada) i una única modalitat

No es pot confondre
avaluació amb nota, tècnica
o instrument utilitzat.
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(la sumativa) empobreix l’avaluació i suposa la pèrdua de sentit dins del discurs
didàctic.

L’avaluació té una dimensió diacrònica i dinàmica. L’avaluació ha de ser una
seqüència d’actuacions didàctiques que es desenvolupen al llarg de certs períodes
de temps. En cada moment ofereix informació rellevant per encadenar-hi les
accions futures. L’avaluació ha de servir de diagnosi i de punt de referència per
a la fase següent del procés. L’avaluació puntual i estàtica no pot suposar una
avaluació fiable, ja que no presenta el caràcter processual i dinàmic que la defineix
i ofereix informació incompleta. S’han d’acceptar la multiplicitat de variables
que hi influeixen mútuament i recíprocament, a través de la dimensió diacrònica
o evolutiva, i s’han de tenir en compte aspectes evolutius del subjecte, del seu
bagatge de desenvolupament.

L’alumnat és agent actiu de l’avaluació. L’autoavaluació s’ha de concebre com
a mecanisme d’aprenentatge, com a element autoregulador. Durant el procés
vital de qualsevol ésser humà i, conseqüentment, en l’àmbit educatiu, l’alumne ha
d’interactuar amb si mateix i amb el context social que l’envolta (iguals, família,
adults...) i establir certs patrons de conducta modulant-los en funció de la situació.
Com a agent actiu de l’aprenentatge, se l’ha d’involucrar en el procés i ha de
conèixer les expectatives d’aprenentatge requerides. Aquest comportament es
desenvolupa gràcies a l’autoconeixement i és possible quan la persona coneix i
sap gestionar les seves habilitats i capacitats i, a la vegada, coneix l’objectiu que
cal desenvolupar. D’aquesta manera pot adaptar-se a les circumstàncies per donar
la resposta adient des del punt de vista actitudinal, cognitiu o comportamental.

1.3.1 Tipus d’avaluació

Les tipologies d’avaluació s’estableixen en funció de tres paràmetres:

1. Magnitud: macroavaluació i microavaluació

• Macroavaluació: mesura el sistema en el seu conjunt, va orientada
a establir tendències i models d’implementació en l’àmbit estatal.
Normalment està orientada a la millora del sistema educatiu i la
pràctica docent.

• Microavaluació: suposa totes les avaluacions i els sistemes de valo-
ració al llarg del procés educatiu i a partir de diferents estratègies i
instruments d’avaluació.

2. Moment i forma: inicial, processual o contínua i sumativa o final

• Inicial: al principi del procés
• Processual: durant el desenvolupament del projecte o intervenció
• Sumativa: avaluació final

3. Persona que la duu a terme: externa, interna, autoavaluació, coavaluació i
metaavaluació
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• Externa: personal aliè a la institució

• Interna: personal de l’entitat. Per exemple, el professor.

• Autoavaluació: el mateix individu s’avalua a si mateix

• Coavaluació: de manera consensuada entre professorat i alumnat

• Metaavaluació: anàlisi de la pròpia intervenció avaluativa

1.3.2 Principis de l’avaluació

L’avaluació, perquè sigui autèntica, ha de tenir certes característiques. Segons
Rubio (2005), ha de ser formativa, participativa i democràtica i oberta.

Formativa. No es pot reduir l’avaluació a una nota o qualificació sense més ni
més, i tampoc l’hem d’emprar amb finalitat punitiva o repressiva. Quan s’avalua,
s’ensenya, però també s’aprèn sobre la tasca docent pròpia. Els alumnes reben
informació sobre quins són els conceptes més importants, com reconduir el procés
i millorar les seves actuacions; però el professorat, a través de la correcció o
l’observació, pot identificar també els seus errors i quines són les dificultats
significatives que presenta el seu alumnat. Per tant, ha de ser un instrument de
referència per a la presa de decisions envers la planificació i el desenvolupament
curricular, i s’ha d’atorgar especial atenció a la diversistat de perfils que presenta
l’alumnat. Tenint en compte aquesta premissa, a través de l’avaluació es poden
detectar possibles dificultats i les causes que les provoquen, i reajustar les nostres
intervencions a les necessitats de l’alumnat.

L’avaluació ha de reunir els següents requisits:

• Processual: s’han de fer les valoracions de manera diacrònica.

• Contínua i sistemàtica: al llarg de tot el procés s’han d’establir determinats
moments d’avaluació.

• Global i integradora: ha d’aglutinar tots els agents implicats i tenir en
compte tots els àmbits de la persona, multifactorial.

• Qualitativa i interpretativa: ha de donar informació significativa, no només
una nota.

• Contextualitzada: ha d’estar relacionada amb el context en què es duu a
terme l’acció educativa, les seves necessitas i interessos.

• Criterial: ha de ser individualitzada, considerar les peculiaritats personals
de cada alumne/a.

Participativa i democràtica. Ha de ser un procés compartit i responsable. La
coavaluació i l’autoavaluació ajuden l’alumnat a conèixer-se millor i a poder
articular els aprenentatges de manera adient. D’altra banda, aquest fet augmenta
el seu compromís i la seva implicació educativa.
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Oberta. Ha de preveure una visió multidisciplinària i fer-se a través de diferents
mecanismes. Ha d’utilitzar diversos instruments per tal d’obtenir la informació
a través de diferents vies. En la mesura que es diversifiquin els mecanismes
d’avaluació, obtindrem una informació més completa sobre l’alumnat. A través
de diferents canals i plataformes es propicia un coneixement més global de
les seves adquisicions i estils d’aprenentatge. Hi ha diferents tècniques, com
l’observació, el seguiment del treball quotidià (tant col·lectiu com individual), les
proves objectives, exposicions orals, estils relacionals, desenvolupament amb les
tècniques per a la informació i comunicació (TIC) i les tècniques per a l’adquisició
de coneixement (TAC). També ha de ser adequada a la situació i, en consonància,
adaptar-se al context. Ha de ser crítica, per millorar l’activitat docent.

1.4 Fases de l’avaluació

El procés avaluatiu s’ha de fer seguint una lògica i amb un objectiu determinat.
Per aquest motiu, l’avaluació educativa té tres moments essencials. Cada fase
valora aspectes que orienten les intervencions posteriors i, per tant, cada moment
d’avaluació serveix com a plataforma i estableix les bases per a la fase següent del
desenvolupament educatiu.

1.4.1 Avaluació inicial

L’avaluació inicial s’ha de fer al principi del procés d’ensenyament-aprenentatge,
perquè d’aquesta manera es puguin adaptar aspectes curriculars com els contin-
guts, els objectius, la metodologia o els recursos a les peculiaritats del grup. L’ava-
luació inicial, també anomenada de diagnòstic, permet justificar la intervenció. A
partir de la cerca d’informació de l’alumne, de la seva realitat, les característiques,
els interessos, les necessitats i les possibilitats, es poden prioritzar els objectius i
línies d’actuació que millor s’adaptin a la seva situació.

Àmbits d’avaluació inicial o diagnòstica

Segons Rubio (2005), a l’avaluació inicial s’han de tenir en compte els següents
aspectes:

• Nivell de desenvolupament de capacitats bàsiques de cada etapa o nivell,
com poden ser raonament, comprensió oral i escrita, planificació de la
feina...

• Idees prèvies sobre l’aprenentatge, com el domini de determinats continguts

• Expectatives, valors, actituds i interessos

• Grau d’integració social i escolar
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• Historial acadèmic

Instruments per a la recollida d’informació

• Informe individualitzat de l’etapa anterior

• Escales d’observació, estimació, qüestionaris, sociogrames...

• Entrevista familiar

• Resolució de tasques de diferents tipus

• Proves orals o escrites

En l’atenció d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE),
l’avaluació diagnòstica és de màxima importància, ja que permet afinar els objec-
tius i els recursos per tal d’apropar els coneixements i dotar-los de significativitat.

1.4.2 Avaluació contínua o formativa

L’avaluació contínua o formativa persegueix esbrinar com es desenvolupa el
procés d’ensenyament-aprenentatge durant el seu transcurs. Dona informació del
desenvolupament acadèmic i les possibles modificacions que es poden portar a
terme, en funció de l’evolució del grup i dels alumnes. D’altra banda, orienta
sobre les possibles necessitats que poden sorgir al llarg del procés. Aquesta
avaluació comporta de manera inherent la qualitat de l’acció docent, ja que la
correspondència entre el que s’ensenya i el que s’aprèn s’evidencia en aquesta
fase.

L’avaluació contínua ha de comptar amb la implicació de l’alumnat, el qual
s’ha d’involucrar en el seu procés i progrés acadèmic, adoptant una actitud de
responsabilitat envers el procés educatiu.

Àmbits d’avaluació contínua

• Objectius d’aprenentatge

• Aprenentatge assolit

• Atenció, motivació i esforç

• Dificultats, bloquejos en el procés d’aprenentatge

Instruments per a la recollida d’informació

• Observació directa, sistemàtica i asistemàtica

• Anàlisi de treballs i tasques escolars

L’avaluació inicial és un
recurs molt valuós per
evidenciar problemes que
deriven en fracàs educatiu.
Amb la detecció precoç de
determinades desviacions
de l’aprenentatge, es poden
aplicar els recursos adients i
corregir-les.

L’avaluació contínua ha de
ser diversa i diversificada
per tal de recopilar la
màxima informació sobre el
bagatge acadèmic de
l’alumnat i orientar-lo
adientment.
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L’avaluació final
s’acompanya d’un informe

que detalla el progrés de
l’alumne/a durant una etapa
educativa concreta. A partir

d’aquesta avaluació, es
promociona l’alumnat que

pot certificar els
aprenentatges superats.

• Tècniques i dinàmiques grupals

• Entrevistes amb pares, alumnes i professionals

• Autoavaluació de l’alumne i coavaluació

1.4.3 Avaluació sumativa final

Segons Rubio (2005), l’avaluació final resumeix els aprenentatges assolits durant
l’avaluació contínua i evidencia la manera a través de la qual s’ha portat a terme.
Reflecteix la situació final del procés i permet introduir elements de millora per
als ensenyaments posteriors. Valora els resultats quan ja ha acabat el procés
d’aprenentatge i els relaciona amb les carències o problemàtiques detectades a
la fase de diagnòstic o durant l’avaluació formativa.

Àmbits d’avaluació final

• Desenvolupament de les capacitats enunciades en els objectius generals de
l’etapa, cicle o curs, tenint com a referents tant el mateix alumnat com els
objectius formulats.

• Nivell d’adquisició dels continguts de les diferents àrees o competències: in-
tegració de conceptes, ús de procediments, estratègies cognitives, mètodes
d’observació, estudi, capacitat analítica...

• Dificultats en l’assimilació de continguts: conceptuals, actitudinals, proce-
dimentals.

• Mesures educatives aplicades: atenció grupal o personalitzada, reforç o
suport individualitzat, adaptacions curriculars...

Instruments per a la recollida d’informació

• Instruments utilitzats en l’avaluació contínua i dades d’aquesta avaluació

• Acords, en cada cas, de les sessions d’avaluació

• Qüestionaris

1.5 Funcions de l’avaluació

El procés d’avaluació es basa en principis relatius a la seva capacitat formadora,
participativa i oberta. En aquesta línia, s’estableixen els tres moments més sig-
nificatius d’aquest sistema: l’avaluació inicial, l’avaluació contínua i l’avaluació
final. Cada etapa condiciona la següent i cada moment o fase de l’avaluació es
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correspon amb una funció determinada dins del procés educatiu i fa referència a
uns resultats a assolir (vegeu taula 2.1).

Les funcions de l’avaluació són les següents: funció diagnòstica, funció regulado-
ra i funció qualificadora.

1. Diagnòstica: aquesta avaluació, en principi, s’usava per a l’alumnat amb
dificultats o problemes d’aprenentatge, encara que avui es fa per a tot
l’alumnat. L’avaluació diagnòstica consisteix en la recollida d’informació
rellevant que ajuda a fonamentar les intervencions educatives, i permet valo-
rar la situació individual i del grup abans d’iniciar el procés d’ensenyament-
aprenentatge. És el punt de partida que vehicula l’acció educativa, ja que
a partir dels seus resultats s’orienten els objectius curriculars. Es porta a
terme a través de l’avaluació inicial i permet conèixer actituds, experièn-
cies personals, representacions prèvies, maneres de raonar i coneixements
assimilats de l’alumnat.

2. Reguladora: és l’avaluació com a mitjà per identificar les dificultats i els
errors i trobar camins per superar-los. Ajuda tant el professorat (avaluació
formativa) com l’alumnat (formadora) a prendre consciència del procés
d’aprenentatge i de les necessitats o dels errors. Es va portant a terme durant
el període acadèmic i ajuda a establir els possibles ajustos per millorar en la
pràctica i regular els aprenentatges. És la més dinàmica i flexible. S’aplica
al nucli del procés d’aprenentatge: objectius, estratègies didàctiques i les
accions que les possibiliten. Representa una avaluació contínua i un procés
que aporta la informació suficient per a l’avaluació final i la presa de
decisions.

• Avaluació formativa: permet al professorat fer el seguiment del procés
d’ensenyament-aprenentatge (l’adequació, l’organització dels temps i
de les tasques, la capacitat de veure i fer veure les dificultats, de fer
front als obstacles per adaptar la seqüència didàctica a les necessitats
d’aprenentatge de l’alumnat). L’objectiu és informar de l’evolució
i progrés de l’aprenentatge dels estudiants per poder oferir ajudes i
flexibilitzar algunes decisions tenint en compte el ritme d’aprenentatge
i les necessitats dels estudiants. Aquest tipus d’avaluació fomenta i
potencia la regulació de l’aprenentatge dels estudiants.

• Avaluació formadora: és el mitjà a través del qual els alumnes assu-
meixen un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge. Seguint la línia
de l’aprenentatge competencial, l’alumnat ha d’aprendre a avaluar-se
com a condició indispensable per aprendre a aprendre i per ser més
autònom des del punt de vista acadèmic i en qualsevol àmbit de la vida.
Cada persona presenta una maneres d’aprendre diferents i, per tant,
cadascú ha d’establir un exercici d’introspecció i d’autoconeixement
per tal d’interioritzar els aprenentatges segons els seus estils cognitius.
Els estudiants aprenen a detectar possibles dificultats per fer-hi front
(aprendre de l’error). Cal assegurar que s’apropiïn dels objectius
d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació i aprenguin a anticipar i
planificar les operacions necessàries per resoldre una tasca i per
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prendre consciència de la seva situació d’aprenentatge i saber dedicar-
hi l’esforç necessari.

3. Qualificadora/certificadora: és l’avaluació final, la que aglutina tots els
aprenentatges. És la que serveix per comprovar què s’ha après i quantificar
o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge per tal
d’orientar l’alumnat en els seus estudis futurs, i el professorat i les persones
que gestionen el sistema educatiu en els canvis que convé introduir-hi; per
acreditar aprenentatges, o per classificar o seleccionar l’alumnat.

• Avaluació sumativa: permet sistematitzar, estructurar i recapitular.
També permet valorar els resultats obtinguts al final del procés
d’ensenyament-aprenentatge i valorar les diferències entre el punt de
partida i el final. El professorat pot determinar aquells aspectes de la
seqüència d’ensenyament que caldrà modificar (metaavaluació). Té
una funció qualificadora que informa dels resultats, alhora que pot
tenir una funció certificadora al final de l’etapa.

Taula 1.1. Resum de fases i funcions de l’avaluació

Fase Què s’avalua Funció

Avaluació inicial Idees prèvies Diagnòstica

Grau d’integració social

Historial acadèmic

Contínua o formativa Consecució d’objectius Reguladora

Aprenentages assolits

Atenció, motivació i esforç

Dificultats

Sumativa o final Nivell d’adquisició d’objectius i continguts Qualitativa o certificadora

Dificultats en l’assimilació

Mesures educatives aplicades

1.6 Àmbits de l’avaluació educativa

Tradicionalment, l’avaluació s’ha centrat únicament a esbrinar els resultats aca-
dèmics de l’alumnat, però és evident que en l’acció educativa conflueixen di-
versos agents que condicionen de manera significativa els resultats del procés
d’ensenyament-aprenentatge, a la vegada que exerceixen una influència mútua.

És necessari establir mecanismes d’avaluació per a tots els agents que formen part
de la comunitat educativa. D’aquesta manera, es pot tenir el control de tot el procés
i de tots els agents que hi intervenen. Per tant, els àmbits bàsics de l’avaluació
educativa són l’avaluació de l’alumnat, l’avaluació del professorat, l’avaluació de
centres i l’avaluació del sistema educatiu.
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1.6.1 Avaluació de l’alumnat

L’avaluació de l’alumnat és la més important, atès que mostra la capacitat del
sistema en la consecució del seu objectiu principal, que és la formació adequada
dels estudiants. La seva concepció i metodologia han variat al llarg del temps,
passant de proves merament memorístiques a mètodes més actius i holístics que
tenen en compte els diferents estils cognitius, possibilitats i moments del procés
educatiu de l’alumnat. Aquest canvi ha estat condicionat, entre altres aspectes,
per l’ampliació de continguts, que s’acumulen i que també posen en relleu la
importància de la capacitat de cercar, gestionar i analitzar la informació per tal
d’aplicar-la a situacions reals, un aprenentatge més competencial que requereix
eines i tècniques avaluadores diferents i diverses.

Tanmateix, cal tenir en compte que l’avaluació va en consonància amb l’acció
educativa i el model d’ensenyament-aprenentatge que l’equip docent determini.
En aquest sentit, un model molt directiu basat en els resultats utilitza tècniques
sancionadores, mentre que un model alternatiu, que prioritzi el procés, treballa a
partir de l’assaig-error.

La societat prioritza aprenentatges de caire més tècnic i especialitzat, en detriment
d’ensenyaments més profunds i filosòfics. Encara que des de l’escola es tenen
en compte diferents àmbits d’avaluació, com són els continguts, les actituds, les
capacitats, les competències i les habilitats, davant d’aquest ventall multifactorial
és necessària la utilització de diverses tècniques i instruments i la visió de
l’avaluació com un procés sumatiu i formatiu.

Segons la tendència educativa emprada, hi ha implicacions diferents per a l’avalu-
ació:

• Teories que consideren que l’aprenentatge s’ha d’anar construint perquè
sigui significatiu. Les accions avaluatives han de tenir sentit pràctic
per a l’alumnat, han d’ampliar els coneixements previs i mostrar la seva
funcionalitat, la possibilitat d’aplicació dels aprenentatges.

• Tendències que combinen diversos estils d’aprenentatge. S’avaluen la
memòria, l’atenció, el nivell de desenvolupament, els estils cognitius... Per
tant, s’usen diverses tècniques avaluatives.

• Estils que prioritzen l’autoconeixement i l’autoregulació de l’aprenentatge
de l’alumnat. Quan els alumnes coneixen tant les seves possibilitats com les
fites i els objectius que han d’assolir, poden gestionar millor el seu procés
d’aprenentatge. Exercicis autoavaluatius, la coavaluació entre professorat
i alumnat i la retroalimentació dels errors i els encerts són tècniques
avaluatives pròpies d’aquest estil d’ensenyament-aprenentatge.

• Models que emfatitzen la motivació, l’esforç i l’autoestima com a motors de
l’aprenentatge. Les implicacions avaluatives incideixen en la relació entre
l’esforç i els resultats, atribuint als fracassos raons temporals i als èxits raons
internes i perdurables.



Suport a la intervenció educativa 24 Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa

Segons Bélair (2000), per a una bona avaluació s’han de tenir en compte els
següents aspectes:

• Ha d’implicar l’alumnat en totes les etapes del procés avaluatiu.

• L’alumnat ha de legitimar el procés avaluador, ha de creure en la seva
finalitat.

• L’autoavaluació ha de ser present en el procés avaluador com a instrument
evidenciador dels seus progressos.

• El procés avaluador s’ha de consensuar amb l’alumnat.

Avaluació de processos d’ensenyament-aprenentatge

En l’actualitat, els sistemes educatius incorporen un element curricular a les etapes
obligatòries: les competències bàsiques. Partint d’aquestes directrius normatives,
els continguts s’han d’orientar vers l’adquisició de capacitats que demostrin la
seva aplicació pràctica i funcional. Quan la tasca docent prioritària de professorat
és ensenyar a aprendre, en la gestió d’aula s’han de prioritzar situacions on el
seu rol sigui d’orientador o dinamitzador de l’aprenentatge. En aquest context,
el paper de l’alumnat es torna més actiu, ja que assumeix més responsabilitat i
participa de manera directa en el seu procés educatiu. Aquest canvi condiciona
totes les vessants que impregnen el currículum. Amb aquesta nova perspectiva
d’adquisició dels aprenentatges, la metodologia canvia, però es requereixen altres
recursos i estratègies pedagògiques i, conseqüentment, el procés d’avaluació
també canvia.

L’avaluació suposa un procés diacrònic, crític, operatiu, sistèmic i integral que es
porta a terme mitjançant el desenvolupament curricular. Per tant, s’ha de fer de
manera contínua i en paral·lel al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), l’avaluació en l’àmbit de l’ensenyament
s’interessa per l’actuació del professorat, la metodologia emprada, els recursos, els
resultats... En l’àmbit de l’aprenentatge, no només s’interessa per la consecució
dels objectius i competències bàsiques, sinó que també analitza el context psico-
pedagògic i social que envolta l’acció educativa. Aquest fet és possible gràcies a
nous mètodes de recollida d’informació que orienten l’avaluació a la investigació-
acció i l’autoreflexió, vehiculant la presa de decisions i atorgant-hi un caràcter
formatiu. L’avaluació s’ha de planificar i dissenyar de manera sincrònica al procés
d’ensenyament-aprenentatge. Ha de respondre a les qüestions de què, per a què,
com, a qui i quan avaluar.

Disseny del procés

La concepció constructivista de l’ensenyament-aprenentatge requereix sistemes
d’avaluació connectats amb els sistemes de les activitats d’aula. Aquest fet propi-
cia la diversificació i adaptació d’instruments i tècniques d’avaluació incorporats
en l’activitat docent.
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El disseny didàctic de l’avaluació permet projectar l’acció avaluadora de manera
estructurada i organitzada, però a causa de la seva interrelació amb la resta
d’elements curriculars els ha d’acompanyar durant tot el procés, a la vegada que
ha de ser flexible i adaptar-se de manera dinàmica a possibles canvis.

Fases del disseny d’avaluació

Tenint en compte el caràcter processual i formatiu de l’avaluació, el seu disseny
té les següents fases (Castillo, 2002):

1. Fase conceptual i constructiva. Cal reflexionar sobre el concepte d’avalua-
ció: quin tipus d’avaluació es vol portar a terme i què es vol aconseguir amb
l’avaluació.

2. Fase anticipativa i previsora. L’avaluació perdura al llarg del temps i s’han
de preveure aspectes com les estratègies que s’han d’utilitzar, els objectius
concrets que s’han d’assolir, el disseny de les tasques que ha de fer l’alumnat.
Cal una planificació de les diferents activitats i la selecció o elaboració de
l’instrument o instruments avaluadors.

3. Fase organitzativa i procedimental. S’han de definir i comunicar als
estudiants els criteris d’avaluació. És el moment per negociar i compro-
metre l’alumnat en el procés d’avaluació. Estils d’execució: textos escrits,
test, pràctiques, exposició oral... S’ha de decidir la limitació dels nivells
d’assoliment, les ponderacions i l’establiment de mínims i estàndards.

4. Fase executiva i operativa. Suposa l’execució efectiva de la prova, la
recollida de mostres a partir d’una activitat: examen, registre d’observació,
entrevista, resultat d’una activitat... En aquesta fase s’evidencia l’eficàcia
del disseny, en contextualitzar i materialitzar tots els elements de la pràctica
avaluadora.

5. Fase reflexiva i metaavaluativa. Aquesta fase té com a objectiu avaluar el
desenvolupament del procés avaluador. Aquesta fase serveix de retroalimen-
tació a l’alumnat i com a eina per a la presa de decisions.

Metodologia del procés d’avaluació

El procés d’avaluació ha de seguir un ordre lògic. Casanova (1995) defineix el
següent:

1. Recollida de dades amb rigor

2. Anàlisi de la informació obtinguda

3. Formulació de conclusions

4. Establiment d’un judici de valor sobre l’objecte avaluat

5. Adopció de mesures per a la continuació correcta de l’actuació
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Els continguts
desenvolupats amb “saber

fer” es relacionen amb la
gestió del pensament.

Avaluació de continguts

El disseny curricular vigent integra les diferents tipologies de continguts, els quals
desenvolupen determinades habilitats, actituds i valors i estratègies d’aprenentatge
de manera globalitzada a través de les competències bàsiques. Si bé aquests
continguts es formulen de manera imbricada, es defineixen de manera separada
segons avaluïn continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Avaluació de continguts conceptuals

L’avaluació de continguts és la més estesa dins del món educatiu, ja que tra-
dicionalment ha estat la més utilitzada. Consisteix en l’execució d’una prova
que mesura la quantitat i qualitat dels continguts adquirits per l’alumnat a partir
d’activitats d’ensenyament-aprenentatge durant un espai de temps. L’avaluació de
continguts ha d’anar precedida d’una avaluació inicial, la qual dona informació
sobre els coneixements previs de l’alumnat. Aquesta informació suposa el punt
de partida per orientar la tasca docent segons el perfil i les característiques de tots
els alumnes, i així delimitar quant han après.

Una eina molt útil per avaluar els continguts de fets són els mapes conceptuals.
Amb els mapes no només es defineixen els conceptes, sinó que també es jerar-
quitzen i s’estableixen relacions, estimulant en gran mesura estratègies cognitives
superiors com la comparació i l’organització d’informació, l’ordenació i la relació
d’idees, la categorització i jerarquització de continguts. En definitiva, es potencia
la utilització de les tecnologies per a l’adquisició de coneixements (TAC), a
la vegada que es treballa la capacitat de projecció de les idees i el pensament
convergent i creatiu.

Continguts conceptuals

Els continguts relacionats amb el saber requereixen activitats d’aprenentatge, de
coneixement i comprensió. Per tal de formular ítems d’avaluació, cal dissenyar activitats
que desenvolupin accions com conèixer, definir, citar, identificar, descriure, localitzar,
comprendre, associar, explicar, distingir, diferenciar, precisar...

En referència a les estratègies d’avaluació de coneixements, es distingeixen dife-
rents tècniques: les tasques d’evocació (a través de preguntes obertes, demanen
estratègies per a la recuperació de la informació) i les tasques de reconeixement
(amb diverses alternatives de resposta on s’ha de triar la correcta).

Avaluació de continguts procedimentals

Els continguts procedimentals s’han de basar en l’experimentació i l’aplicació
pràctica de resolució de tasques. Són coneixements que pretenen resoldre
problemes de manera funcional i tangible. En aquest sentit, la seva avaluació
s’ha d’orientar a la valoració de les habilitats (saber fer) i els procediments
(saber executar). Aquesta metodologia pretén dotar l’alumnat d’eines de gestió
cognitiva, les quals suposen la base de les habilitats intel·lectuals i d’autogestió
del pensament, com d’aplicació pràctica i destreses manipulatives.

Els continguts procedimentals són molts i variats: des de la cerca, la síntesi, l’anà-
lisi i la categorització de diferents fonts d’informació fins a la manipulació física
i experimentació amb materials diversos. Cada matèria o àmbit competencial
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demana els tipus de procediments que més s’ajusten a les seves característiques
formatives. En aquesta línia, l’avaluació s’ha de fer a partir de proves situacionals.
En l’avaluació procedimental s’han de tenir en compte aspectes com la idoneïtat
del procediment triat per a la resolució del problema, la possibilitat d’aplicació
efectiva en situacions reals i la capacitat de generalització a altres ambients.
També cal tenir present el nivell d’execució, i la precisió i la correcció de les
accions que el componen. L’avaluació dels procediments ha d’estructurar-se en
tres àmbits. En primer lloc, la comprensió de la tasca, la projecció i la preparació
de la seva execució; en segon lloc, l’aplicació pràctica de la tasca que s’ha de fer
i, per acabar, la capacitat d’analitzar els resultats i generalitzar els aprenentatges.

Les activitats avaluatives han de ser d’aplicació i relació, de transferència del
coneixement, de classificació, relació, generalització... També han d’estar re-
lacionades amb habilitats d’interpretació, amb exercicis orientats a l’anàlisi,
l’ordenació, la deducció i la discriminació. Les habilitats comunicatives també
es valoren amb exercicis que potenciïn l’anàlisi, l’argumentació i la justificació
d’idees o situacions, i les habilitats psicomotores, a través de la demostració de les
destreses manipulatives, fent, construint, produint, operant i interaccionant amb la
realitat.

Avaluació dels continguts actitudinals

Les actituds es manifesten a través d’indicadors que permeten deduir els pen-
saments, creences o sentiments que les persones presentem sobre determinades
situacions, objectes, persones... Els valors de les persones es poden identificar
amb la seva manera de parlar, de comportar-se, de relacionar-se, etc. Aquest fet fa
que sigui difícil l’establiment de criteris d’avaluació.

Els continguts relatius a saber estar s’incorporen mitjançant les habilitats socials
i les relacions interpersonals. Els valors es manifesten a través d’accions i les
actituds es materialitzen en conductes. Les actituds són el reflex del context
social on es configuren les relacions, i la comunitat educativa, com a agent social
i socialitzador, també s’impregna d’aquests valors.

Les actituds s’han de treballar des de totes les àrees del currículum, de manera
integrada amb els conceptes i els procediments. Aspectes com l’interès, la
curiositat o l’ordre suposen qualitats necessàries per a l’adquisició de continguts
de caire conceptual. Les habilitats socials i personals com la col·laboració,
l’empatia, la resiliència, l’assertivitat, l’autoconeixement, la responsabilitat o
l’esforç són recursos molt interessants per integrar competències bàsiques com
aprendre a aprendre.

El posicionament davant les tasques d’ensenyament-aprenentatge per part de
l’alumnat condiciona el seu bagatge formatiu global. Per aquest motiu, les actituds
no es poden avaluar de manera aïllada, sinó que es corresponen amb altres
continguts curriculars, modulant les respostes segons variables de caire afectiu,
emocional i d’habilitats socials.

Els continguts referents a
“saber estar” es manifesten
a través de comportaments
que denoten acceptació,
escolta, respecte, tolerància,
autoconeixement i relacions
positives.
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Avaluació de competències

El disseny curricular actual, basat en la LOE, la LEC i el Decret 187/2015,
de 25 d’agost, que relaciona les àrees de coneixement amb l’adquisició de
competències personals i socials, ha fet necessari l’establiment de nous models
avaluadors. En educació primària, amb l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny,
per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del
procés d’avaluació a l’educació primària; i en educació secundària, amb l’Ordre
ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els
documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària
obligatòria. Aquests són els models que regulen i articulen els procesos avaluatius
adients amb un model constructivista i competencial.

L’adquisició de coneixements de manera competent requereix la comprensió dels
aprenentatges des de la seva pròpia lògica, a través de la metacognició d’allò
que succeeix. Tanmateix, és necessària la interpretació de la realitat per poder
oferir una resposta adaptada al context d’execució. Posseir una certa competència
suposa alguna cosa més que la seva aplicació mecànica. Necessita, a més del
coneixement propi, tot un seguit d’habilitats transversals de caràcter personal,
social i actitudinal que el tornen molt més complex que la mera memorització
de continguts. En aquest sentit, el referent per a l’avaluació és l’assoliment de les
competències bàsiques, les quals es troben impregnades de manera integral en l’a-
valuació de les diferents àrees. Cadascuna de les àrees contribueix paral·lelament
al desenvolupament de diferents competències. Aquest model fonamenta l’apre-
nentatge mitjançant activitats procedimentals, les capacitats s’adquireixen a partir
de l’experiència.

Segons les orientacions normatives, per a l’avaluació es proposen agrupacions
d’indicadors amb el registre sistemàtic de la freqüència observada que serveixen
de guia per al seguiment del nivell d’assoliment de les competències per part
de l’alumnat. Alhora, el caràcter formador i autoregulador de l’avaluació ha de
permetre que l’alumne prengui consciència dels seus avenços i, per tant, que pugui
regular el seu propi procés d’aprenentatge.

Les activitats d’avaluació suggerides per a les diverses competències suposen
la utilització sistemàtica i simultània de determinats instruments al llarg de tota
l’etapa. Per reforçar l’avaluació formadora, els docents han de recollir evidències,
sobretot a través de l’observació, i utilitzar l’autoavaluació i la coavaluació de
l’alumnat. Quan es requereix com a element de contrast, es pot demanar la parti-
cipació de les famílies. En l’àmbit personal i social, la col·laboració de l’entorn
familiar pot servir per a la triangulació de les evidències i, en conseqüència, per
a l’acompanyament de l’alumne en la seva evolució personal i en la presa de
decisions contínua.

Les activitats d’aprenentatge constitueixen un element primordial en l’apre-
nentatge competencial, ja que exemplifiquen i ajuden a fixar els coneixements
adquirits i doten l’alumnat d’autonomia procesual. Les activitats han d’estar
connectades als objectius formulats i ben definides. Segons Castillo i Cabrerizo
(2010) han de reunir els següents requisits:
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• Han de permetre que l’alumnat les dugui a terme de manera autònoma.

• L’alumne/a ha de desenvolupar un paper actiu durant el procés de realitza-
ció.

• Exigeixen el desenvolupament de procesos cognitius.

• Obliguen l’alumnat a aplicar-la a la seva realitat.

• Han de permetre la transferència d’aprenentatges conceptuals i teòrics a la
dimensió processual i tangible.

• Han de motivar l’alumnat i propiciar la seva interacció amb la tasca que s’ha
de desenvolupar.

Considerant l’avaluació formativa i formadora de l’alumnat, per fer més eficient
la triangulació i complementar les activitats d’aprenentatge es poden utilitzar
altres materials i instruments. Un exemple és el portafolis o carpeta personal
d’aprenentatge. Aquest instrument permet recollir evidències de les activitats
elaborades, que han d’anar acompanyades de reflexions sobre el creixement perso-
nal i l’aprenentatge. Aquestes reflexions són importants per a l’autoconeixement,
al mateix temps que possibiliten l’autoregulació dels aprenentatges. Un altre
instrument d’avaluació que cal tenir en compte és l’entrevista personal, que s’ha
de caracteritzar per la creació d’un clima de confiança entre docent i alumne/a. El
diàleg constructiu permet reflexionar sobre el grau d’autoconeixement de l’alum-
ne/a com a persona, aprenent i ciutadà. Tant la carpeta personal d’aprenentatge
com l’entrevista poden servir de base per a l’elaboració del full de seguiment intern
i com a indicadors per a l’orientació i presa de decisions durant el procés educatiu
per a l’alumnat i per al professorat.

Avaluació educativa d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge

L’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge ha de ser avaluat segons la seva
evolució individual i atenent a totes les dimensions personals, els seus coneixe-
ments previs, els ritmes de treball i les seves capacitats. A través d’una avaluació
diagnòstica adequada, es poden establir les bases de la pràctica educativa, aportant
les mesures i els suports adients a les seves característiques i necessitats.

L’avaluació s’ha de fer des del model biopsicosocial, que aglutina els 5 models
bàsics d’avaluació psicopedagògica. Ariel (1992) els defineix segons:

1. Model psicomètric: identifica les característiques de desenvolupament
maduratiu d’un individu respecte a un grup de referència (edat cronològica
versus edat mental respecte del grup de referència).

2. Model evolutiu: evidencia el comportament d’un individu respecte a un
grup de referència.

3. Model conductista: tracta la conducta modulada per agents externs a
l’individu com a resposta a determinats estímuls externs que la poden
reforçar o eliminar.
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4. Model ecològic: relaciona l’avaluació amb elements contextuals de l’indivi-
du, considerant-lo en funció de la seva situació personal, social, econòmica,
cultural...

5. Model de processament de la informació: identifica l’aprenentatge segons
un procés d’adquisició, emmagatzematge i recuperació d’informació i que
considera que les dificultats d’aprenentatge s’originen en alguna fase del
procés, que es pot identificar en processos cognitius com són la percepció,
la memòria, determinades habilitats i estratègies per a l’evocació d’idees.

La legislació vigent prioritza el model d’avaluació psicopedagògica basat en
el currículum, el qual es fonamenta en els models conductista, ecològic i de
processament de la informació. Aquesta avaluació permet relacionar els nivells
i criteris d’aprenentatge que s’han d’assolir en un curs determinat i per a una
àrea d’aprenentatge o competència, amb les possibilitats reals d’adquisició de
l’alumnat en concret. Aquesta avaluació permet esbrinar quins alumnes necessiten
alguna mena de suport i establir el seguiment adient per executar una intervenció
eficaç i útil. La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) s’encarrega d’establir els
mètodes avaluatius que més s’ajustin a les característiques de l’alumnat, segons
les seves possibilitats i característiques.

Avaluació psicopedagògica

En l’avaluació diagnòstica es poden identificar determinades dificultats d’aprenen-
tatge que requereixen certs suports, però durant l’avaluació contínua s’evidencien
les possibles desviacions significatives en les adquisicions de l’alumnat respecte a
la resta del grup-classe. A partir d’una base diagnòstica propiciada per l’avaluació
inicial o formativa que reclama una adaptació curricular, s’estableix una avalu-
ació més profunda i col·legiada: l’avaluació psicopedagògica. En aquest tipus
d’avaluació es prenen decisions que donen resposta a les necessitats requerides
per l’alumnat, amb la finalitat de fer accessible el coneixement i millorar el seu
bagatge formatiu.

L’avaluació psicopedagògica aprofundeix en aspectes personals i acadèmics de
l’alumnat que presenta dificultats acadèmiques temporals o permanents significa-
tives en l’adquisició dels aprenentatges i que poden ser originades per problemes
cognitius, sensorials, motrius o conductuals. El seu objectiu és oferir la resposta
educativa adient a cada cas.

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), les característiques de l’avaluació psicope-
dagògica són:

1. Ha de ser integradora: aglutinar tots els aprenentatges per determinar les
necessitats.

2. Ha de tenir caràcter processual: ha de seguir una estructura sistematitzada.

3. Ha de ser coherent: s’ha d’adaptar a les necessitats de l’alumnat.

4. Ha d’estar planificat: ha de ser de manera col·legiada.



Suport a la intervenció educativa 31 Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa

5. Ha d’estar contextualitzat: tenint en compte el seu entorn social, escolar,
familiar.

6. Ha de ser exhaustiu: ha de proporcionar informació en quantitat i de qualitat.

7. Ha de ser rigorosa: ha de reflectir la realitat.

8. Ha de ser participativa: hi han de participar tots els agents involucrats, és a
dir, professorat, alumnat i famílies.

9. Ha de ser proporcionada: s’ha d’ajustar a les característiques de l’alumnat.

10. Ha de posseir un enfocament multidisciplinari: s’ha de consensuar amb la
participació de tots els professionals.

11. Ha de ser ponderada: s’han d’equilibrar els objectius que es volen assolir
amb les possibilitats reals.

Les fases del procés de l’avaluació psicopedagògica poden establir-se segons el
següent ordre:

1. Detecció del problema o presa de consciència: el professor o tutor normal-
ment detecta alguna dificultat que s’ha de resoldre.

2. Proposta a l’especialista en orientació educativa: es treballa de manera
coordinada amb l’equip docent.

3. Síntesi de la informació prèvia: és la fase on es recull tota la informació
relativa a l’alumne/a en qüestió. S’han d’esbrinar les circumstàncies acadè-
miques i personals prèvies: possibles suports, adaptacions, ritmes i nivells
d’aprenentatge, aspectes concrets sobre el llenguatge, atenció, memòria...

4. Finalització de l’avaluació psicopedagògica: es determinen les necessitats
educatives, suports i mesures adients i s’estableix la temporalització de la
seva implementació.

Els àmbits d’informació de l’avaluació psicopedagògica són:

• Característiques personals

• Història familiar

• Historial acadèmic

• Informació contextual

• Determinació del seu nivell de coneixements, principalment de matèries
instrumentals: llengües i matemàtiques

• Informació tutorial: estil d’aprenentatge, preferències vocacionals, aspectes
relacionals...

• Informació complementària: capacitats destacades, actitud vers l’estudi,
relacions grupals...

• Necessitats educatives detectades

Vegeu a “Annexos” el
model d’informe
psicopedagògic elaborat
pel Departament
d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
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1.6.2 Avaluació de la pràctica docent

Avaluar la pràctica docent consisteix a convertir l’activitat del professorat en ob-
jecte de reflexió per tal de millorar-la. El professorat és un element indispensable
en el procés educatiu, és qui dirigeix i organitza els processos d’ensenyament-
aprenentatge. Sense la participació activa del professorat no és possible la millora
educativa.

Per tal de reflexionar sobre l’activitat docent, cal identificar els àmbits d’avaluació:

• Objectius o resultats d’aprenentatge: concreció, adequació a les finalitats
educatives. Cal valorar si els objectius proposats poden ser assolits per
l’alumnat.

• Continguts: selecció segons els objectius, adequació a la maduresa i
coneixements previs de l’alumnat, funcionalitat, significativitat. Cal oferir
el nivell de complexitat òptim per a la seva consecució.

• Metodologia: interès de l’alumnat, activitats, seqüenciació, diversificació,
coherència entre la línia metodològica i els exercicis proposats que afavo-
reixi la intervenció, adequació a la diversitat.

• Recursos i mitjans: adequació de materials, ús i rendibilitat. Diversificació
de canals i plataformes de transmissió, elaboració i adquisició del coneixe-
ment.

• Organització del temps i els espais: amb criteris de funcionalitat i raciona-
litat.

• Sistema d’avaluació: sistema sistematitzat i adient als continguts i la
metodologia.

• Organització de l’aula: s’avalua el clima, les relacions a l’aula. Nivell
d’interacció i clima social. Autonomia dels alumnes. Socialització.

• Adequació de l’organització espacial i dels agrupaments a les característi-
ques del grup i de la feina.

• Coordinació del professorat: funcionament de l’equip docent, metodologia.

• Relació amb les famílies: qualitat i regularitat. Participació en els processos
d’aprenentatge.

L’avaluació docent es fa a través de diverses tècniques complementàries:

• Autoavaluació: a través del diari del professor, gravacions... N’hi ha una
mostra a la figura 1.1.

• Heteroavaluació: avaluació contrastada amb companys, opinió de l’alum-
nat.
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• Fonts de valoració indirecta: mares i pares, famílies.

• Resultats del procés d’aprenentatge

• Avaluació externa: a partir de la valoració de personal de la inspecció, equip
directiu...

Figura 1.1. Exemple d’autoavaluació de la tasca docent

1.6.3 Avaluació de centres

L’avaluació dels centres es duu a terme amb auditories externes que estableixen
determinats indicadors de qualitat. Els àmbits que s’avaluen són:

• Autonomia de centre i evidències de les finalitats educatives establertes
al PEC i les NOFC en consonància amb les condicions, característiques i
necessitats de l’entorn social i escolar.

• Participació dels membres de la comunitat educativa i la dinàmica educati-
va.

• Capacitat per assumir i donar resposta a les demandes educatives de l’entorn
social i la seva integració al medi on es troba i del qual procedeix l’alumnat.

• Clima institucional i relacional.

• Gestió del centre, funcionament, òrgans de direcció, repartiment de funci-
ons i tasques, relacions funcionals.

• Organització i coordinació del professorat, capacitat de donar resposta a les
necessitats educatives de tot l’alumnat, plans de formació.

• Informació i comunicació, flux, canals i procediments.

• Organització de l’alumnat, activitats escolars i extraescolars.

• Equipaments i recursos: didàctics i econòmics. Organització i utilització.

• Consecució de resultats escolars acadèmics i educatius d’acord amb la
capacitat i condicions de l’alumnat.
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L’avaluació del pla d’atenció a la diversitat se centra a esbrinar si realment es
compleixen els objectius formulats i si s’apliquen les mesures i els suports adients.
Es valora el procés de seguiment i si efectivament propicia la inclusivitat de tot
l’alumnat.

1.6.4 Avaluació de sistema educatiu

L’avaluació del sistema educatiu es regula per primera vegada amb la Llei orgànica
d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) el 1990, que expressa que
l’avaluació del sistema és vital per identificar en quina mesura els diferents
elements del sistema contribueixen a l’assoliment dels objectius preestablerts.
Aquesta llei afirma que l’avaluació del sistema educatiu contribuirà a la millora
de la qualitat de l’ensenyament.

Les funcions de l’avaluació del sistema educatiu són les següents:

• Funció diagnòstica: l’avaluació pren informació d’un moment determinat
del procés; d’aquesta manera, pot saber en quina situació es troba.

• Funció per a la presa de decisions: ofereix informació als dirigents per tal
de prendre mesures.

• Funció de rendició de comptes: el sistema educatiu ha de rendir comptes a
la societat, la qual té unes expectatives respecte a la seva funció.

• Funció de comparació: a partir d’indicadors comuns, estableix comparaci-
ons entre comunitats autònomes, regions, països, etc.

• Funció de control o acreditació: l’avaluació ofereix informació respecte
als estàndards de qualitat dels principis, gestió i components del sistema
educatiu.

• Funció prospectiva: ofereix informació per predir possibles canvis i antici-
par necessitats futures en funció dels resultats del sistema educatiu actual.
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2. Instruments d’avaluació i millora de la intervenció pròpia

És inqüestionable que per a la valoració de qualsevol aspecte és necessària la
recollida d’informació prèvia. Sense evidències no hi pot haver cap anàlisi. A més,
és vital que aquesta informació sigui fiable i objectiva. Les maneres d’avaluar han
anat variant al llarg del temps, influïdes pels corrents filosòfics del moment, i, per
tant, hi ha tendències que defensen les tècniques quantitatives, com per exemple
els tests estandarditzats, i d’altres que prefereixen mètodes qualitatius, en què es
recullen les dades amb l’observació dels agents que s’avaluen. No hi ha tècniques
millors o pitjors, sinó que es tracta de diversificar els instruments i adequar-los
a la situació específica per garantir una informació fiable i de qualitat. Vegeu la
taula 2.1, en la qual es detallen les tècniques i els instruments més utilitzats en
l’avaluació educativa.

Taula 2.1. Tècniques per a l’avaluació
educativa i instruments més utilitzats

Tècniques Instruments

Observació Notes de camp

Diari d’aula

Registre anecdòtic

Escales d’estimació

Llistes de control

Interrogació Entrevista

Enquesta

Qüestionari

Prova objectiva

Examen

Autoavaluació Contracte didàctic

Portafolis

E-portafolis

Altres tècniques Rúbriques

Escales d’actitud

Sociograma

Història de vida

Tot i que sovint s’utilitzen de manera indistinta els conceptes de tècnica o
instrument per a mecanismes i procediments utilitzats per a qualsevol mesura o
avaluació que requereixi la recollida d’informació prèvia, els dos termes tenen
diferents significats. La tècnica és el marc referencial d’aplicació científica, la
modalitat d’avaluació, la qual s’operativitza a través de diversos mitjans (els
instruments).

Així, posem per cas, un exemple de tècnica d’avaluació és l’observació, i per
portar-la a terme es pot fer servir com a instrument una llista de control.
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2.1 Criteris en la selecció de tècniques i instruments d’avaluació
educativa

L’elecció de la millor tècnica i el millor instrument està determinada per diferents
factors que fan prioritzar unes tècniques o unes altres. Alguns d’aquests factors
poden ser el nombre de subjectes que s’han d’avaluar, els recursos econòmics
dels quals es disposa, el temps per a l’avaluació, els continguts que s’avaluen, el
referent d’avaluació, la perspectiva d’avaluació o l’agent avaluador.

• Nombre de subjectes sobre els quals s’aplica la tècnica. Si s’avalua un
únic alumne, es pot utilitzar la tècnica de l’observació, l’autoinforme o
l’entrevista, mentre que si es tracta d’un nombre reduït de persones, les
tècniques grupals i l’observació. Per avaluar grups nombrosos, s’usen els
tests estandarditzats, exàmens i enquestes.

• Recursos econòmics. Els instruments més econòmics són les tècniques
grupals i les proves objectives. Les enquestes són els mitjans més cars,
ja que per al procés d’elaboració, aplicació i valoració requereixen més
personal.

• Temps disponible. Si no es disposa de gaire de temps, les millors estratè-
gies avaluatives són l’observació, mitjançant llistes de control o tècniques
grupals. En la realització d’una prova s’avaluen diversos alumnes i amb els
tests la correcció és ràpida. L’entrevista i l’enquesta s’usen quan es disposa
de més temps.

• Continguts avaluats. Per avaluar sistemes conceptuals, el més adient són
les tècniques de resposta, com les proves objectives i els exàmens, amb
totes les modalitats d’execució (preguntes obertes de desenvolupament, amb
opció múltiple, de cert o fals...). També es pot utilitzar l’observació directa
o indirecta, interpretant elaboracions personals com un quadern o treballs.
L’enquesta és un instrument adequat per esbrinar els conceptes previs de
l’alumnat i resulta molt útil en l’avaluació inicial.

• Referència d’avaluació. Es pot utilitzar l’avaluació normativa i l’avaluació
criterial. L’avaluació normativa proporciona informació del subjecte respec-
te al grup de referència. És la més utilitzada en psicologia i permet dilucidar
les possibles desviacions respecte a la mitjana. S’aplica a través de testos
estandarditzats. L’avaluació criterial s’utilitza més en l’àmbit educatiu
i pretén valorar el desenvolupament en l’adquisició de les competències
bàsiques de cada alumne, sense comparar-lo amb la resta de companys,
establint un itinerari propi de millora. Qualsevol instrument d’avaluació és
vàlid per mesurar els avenços en l’avaluació criterial, encara que destacarem
els relatius a l’observació o l’enquesta, juntament amb les proves individuals
i grupals.

• Perspectiva d’avaluació. En una avaluació diacrònica, al llarg del temps,
l’observació és la tècnica més adient, ja que permet veure l’evolució de
l’alumnat. Si l’avaluació es fa de manera puntual o sincrònica per a un
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període curt, la tècnica apropiada és la de resposta a través de proves
objectives de diversos tipus.

• Agent avaluador. Depenent de qui avalua, s’estableixen tres modalitats:

– Heteroavaluació (un agent n’avalua un altre): es poden portar a terme
totes les tècniques, especialment les d’observació i resposta.

– Autoavaluació (el subjecte s’avalua a si mateix): els instruments són
l’autoobservació, l’autoinforme, la introspecció...

– Coavaluació (avaluació recíproca): s’utilitzen tècniques grupals.

Tant les tècniques com els instruments d’avaluació s’han de correspondre
amb l’objectiu avaluador i s’han d’adaptar al moment i funció per al qual
han estat implementats.

Els instruments d’avaluació han de complir els següents requisits:

• Variabilitat: han d’obtenir informació sobre continguts conceptuals, proce-
dimentals i actitudinals.

• Concreció: han de donar informació concreta i precisa del que es vol
avaluar.

• Versatilitat: s’han d’adaptar a les diferents situacions i modalitats d’avalua-
ció (heteroavaluació, coavaluació, autoavaluació).

• Transferibilitat: han de propiciar la transferència d’allò après en situacions
diverses, han de ser funcionals i transversals.

2.2 Classificació de tècniques i instruments d’avaluació

L’activitat docent es desenvolupa influenciada per diferents variables que hi
incideixen en major o menor grau, depenent del contingut a mesurar, de la seva
amplitud o del moment concret d’avaluació. Així, per conèixer les interrelacions
grupals, l’observació i la sociometria són unes bones eines, però per saber en quina
mesura l’alumnat ha assolit un contingut determinat, probablement una tècnica
d’interrogació és la més adient.

En referència al moment de la intervenció, s’usen eines diferents en una avaluació
inicial, formativa o final. En aquesta línia, un instrument com el portafolis és un
instrument adequat per a l’avaluació formativa i formadora, inclús per fonamentar
l’avaluació final, però no té sentit per configurar una avaluació inicial.
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2.2.1 L’avaluació de continguts

A partir d’un enfocament d’avaluació competencial, es prioritzen les següents
tècniques i instruments segons els continguts que s’avaluen:

• Avaluació de continguts conceptuals: s’han de dur a terme, principal-
ment, tècniques avaluatives de resposta. Els instruments adequats són
proves escrites, proves curtes, preguntes de classe i proves globals. En
la confecció d’aquestes proves s’han d’imbricar dins del mateix enunciat
aspectes conceptuals, actitudinals i procedimentals, per esbrinar el nivell
competencial de l’àrea concreta d’aprenentatge. Els tipus d’exercicis poden
ser exercicis interpretatius, qüestions que permetin establir semblances i
diferències entre conceptes, qüestions de reflexió crítica, preguntes obertes,
tasques pràctiques, exercicis que impliquin habilitats operatives, exercicis
on s’hagin de seleccionar dades rellevants, síntesis, esquemes, resums,
relacions entre conceptes o qüestions que connectin amb els coneixements
de la vida quotidiana, com ara argumentar sobre un tema d’actualitat, aplicar
coneixements a situacions reals, o extreure les idees principals d’un text i
titular-lo.

• Avaluació de continguts procedimentals: s’utilitzen tècniques de resposta
i també d’observació. Cal comprovar com l’alumnat és capaç de manipular,
executar, construir, elaborar o utilitzar determinats materials, eines o operar
amb el pensament mitjançant estratègies cognitives. Quan la informació
s’ha d’extreure del seguiment del treball col·lectiu del grup o d’una alumna
o alumne individualment, s’utilitzaran com a instruments llistes de con-
trol o escales d’observació a partir de les següents fonts: produccions
de l’alumnat, tasques escolars, quaderns de classe, proves específiques,
dossiers, portafolis, diaris i coavaluació. Quan es tracta d’analitzar o
recollir informació sobre les produccions de l’alumnat, s’avalua a través
d’intervencions dels grups, confecció de murals, elaboració de petites
investigacions, anàlisi comprensiu de textos, elaboració de resums i síntesis,
o organització d’exposicions.

• Avaluació de continguts referents a les actituds i valors: per esbrinar
el desenvolupament del comportament de l’alumnat, es fa servir sobretot
la tècnica de l’observació. Quan la recollida d’informació es fa a través
de l’observació, sigui de manera sistemàtica o incidental, els instruments
adients són les escales d’observació, les escales d’estimació, les llistes de
control, les fitxes de registre d’incidències, els anecdotaris, els diaris de
classe i les gravacions en vídeo, i també les tècniques de resposta com
qüestionaris i entrevistes individuals o en petit grup. També es poden
avaluar l’ambient de treball i el clima de l’aula, l’interès per les tasques,
les interaccions entre petits grups, les interaccions dins del grup o les
actituds d’ajuda i col·laboració entre companys. Altres instruments per a
la recopilació d’informació i per a un sondeig d’opinió, captar interessos,
necessitats, detecció de problemes i valoració del clima de relació són les
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enquestes d’opinió o de valoració i les reunions i assemblees amb alumnat
i famílies.

• Avaluació de l’adquisició de les estratègies d’aprenentatge: cal utilitzar
tècniques d’observació i altres tècniques de caire intrapersonal per esbrinar
com l’alumnat accedeix al coneixement, com estudia, com s’organitza, com
aplica l’aprenentatge. Es fan servir eines com el quadern personal de
l’alumnat, la planificació de la feina, l’elaboració de memòries i informes,
la confecció d’esquemes i mapes conceptuals, l’ordre i la classificació de
les feines que s’han fet. També s’usen el portafolis i l’e-portafolis.

2.2.2 Destinataris

En funció dels destinataris, l’avaluació usa eines de diferents tipus:

• Tècniques i instruments d’aplicació general. Els instruments d’aplicació
general van adreçats al grup de referència ordinari. El disseny curricular,
amb diversitat de matèries i referents competencials, s’ha d’abastir d’un ven-
tall d’eines que mesurin totes les situacions d’ensenyament-aprenentatge.
La idoneïtat d’una tècnica o una altra dependrà de la seva validesa respecte
al subjecte d’avaluació. Conjugant els diferents instruments d’avaluació es
pot configurar una avaluació completa i fiable. Existeixen una gran quantitat
d’eines per valorar les competències bàsiques de l’alumnat.

Molts autors han establert classificacions, entres les quals destaca la de Rodríguez
Diéguez (1986) per a l’avaluació dels coneixements:

1. Proves de paper i llapis. Hi ha proves que requereixen algun tipus de
resposta, proves que requereixen la selecció d’una resposta, proves que
requereixen ordenar un context i preguntes múltiples amb base comuna.

• Proves amb algun tipus de resposta: poden ser més o menys estructura-
des, com ara elaborar temes triats per sorteig, resoldre problemes amb
o sense material, fer proves de respostes guiades, respondre preguntes
curtes o completar textos.

• Proves amb selecció d’algun tipus de resposta: proves d’alternatives
constants de cert-fals o proves d’opció múltiple (preguntes directes,
enunciat incomplet, triar la resposta correcta...).

• Proves amb ordenació d’un context: per exemple, seguint un ordre
cronològic o lògic.

• Proves de preguntes múltiples amb base comuna: textos curts.

2. Proves orals

• Desenvolupament oral d’un tema

• Interrogatori dut a terme pel professor
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Els instruments utilitzats
han d’atendre la totalitat

dels contiguts
competencials. Per tant,

han de ser variats quant a
les estratègies de resolució,

però també precisos en
cada àmbit avaluat.

• Debat entre l’alumnat en grups i individual

• Entrevistes

3. Tècniques d’observació

• Llista de control

• Registres de fets significatius escolars

4. Tècniques d’informació directa

• Qüestionaris

• Inventaris

• Entrevista

• Tècniques i instruments per a l’avaluació psicopedagògica. L’avaluació
psicopedagògica és un recurs imprescindible en els casos d’alteracions en
l’adquisició de l’aprenentatge. Tenen com a objectiu aprofundir en àmbits
contextuals i personals de l’alumnat que presenta aquestes desviacions
acadèmiques, per tal d’identificar-ne les necessitats educatives i adaptar
el currículum a les seves capacitats d’interacció amb el coneixement. En
referència a l’estudi del context, s’han de fer les següents valoracions:
anàlisi del context, anàlisi de la zona d’influència i tipologia de l’alumnat.
Pel que fa a l’alumnat, cal tenir en compte:

– Característiques personals

– Història familiar

– Historial acadèmic

– Nivell de coneixements en cada matèria

– Informació tutorial

– Capacitats destacades

– Actitud davant l’estudi

– Actitud davant els companys

– Relacions interpersonals

– Expectatives d’aprenentatge

– Domini de les tècniques d’estudi

– Possibilitats d’aconseguir els objectius

– Possibilitats d’aconseguir les competències bàsiques

– Expectatives

– Necessitats educatives detectades

Per a executar-la, cal fer servir les tècniques i instruments que més s’adaptin a la
cerca d’informació requerida, des de tècniques qualitatives, com l’observació o
l’entrevista, fins a proves o escales estandarditzades i quantitatives. Els resultats
obtinguts en aquesta avaluació i els ajustos que se’n deriven condicionen el
bagatge formatiu, personal i social dels alumnes. Per tant, cal ser curós i
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responsable a l’hora de fer l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat, atribuint
especial importància a les fortaleses i potencialitats. L’avaluació psicopedagògica
és l’instrument amb el qual els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu (NESE) greus i permanents són avaluats. Els mecanismes o tècniques
més adients per avaluar infants o joves amb afectacions molt significatives són els
informes qualitatius, que poden fonamentar-se, principalment, en l’observació.

Normalment s’estableixen diferents criteris per ser valorats a mode de rúbriques o
referents d’execució o aprenentatge (vegeu figura 2.1, figura 2.2, figura 2.3, figura
2.4 i figura 2.5).

Figura 2.1. Exemple d’informe trimestral
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Figura 2.2. Exemple d’informe trimestral (2)

Figura 2.3. Exemple d’informe trimestral (3)
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Figura 2.4. Exemple d’informe trimestral (4)

Figura 2.5. Exemple d’informe trimestral (5)

2.3 Moment avaluador

L’avaluació operativa es produeix en diferents moments del procés educatiu.
Abans de començar el període formatiu, s’ha de portar a terme l’avaluació inicial;
en el transcurs de la formació, hi ha l’avaluació formativa i formadora, i una
vegada acabada la formació es fa l’avaluació final. Cada moment obeeix a
una determinada funció que influeix en la presa de decisions posterior. Així,
l’avaluació inicial té una funció diagnòstica; la funció reguladora es desenvolupa a
través de l’avaluació processual o formativa, i l’avaluació final presenta una funció
qualificadora-certificadora dels aprenentatges.

• Avaluació inicial o diagnòstica. L’avaluació inicial diagnòstica es fa a
principi de curs i té com a objectiu esbrinar els coneixements previs i el
nivell acadèmic de l’alumnat, però també dilucidar els estils i capacitats
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d’aprenentatge i la seva situació personal i social. A partir dels resultats,
el professorat estableix les línies d’intervenció adients per a cada perfil
educatiu. Les tècniques utilitzades han de donar resposta a la doble
intencionalitat de l’avaluació inicial: per un costat, conèixer l’alumnat, i
per l’altre, saber el seu nivell d’aprenentatge.

Per conèixer l’alumnat, cal establir ítems relatius a les capacitats intel·lectuals, el
grau de maduració, el nivell de motivació, els hàbits d’estudi, l’actitud davant
l’estudi, el nivell d’adaptació o d’integració social, les dificultats en matèries
concretes... Les tècniques de recollida d’informació més adients en aquesta fase
avaluativa són l’entrevista, l’enquesta, la sociometria i els treballs de l’alumnat.
Una vegada recollida la informació, l’avaluació diagnòstica ha de seguir els
següents passos: anàlisi de la informació, recollida d’informació addicional,
síntesi de la valoració i establiment de les necessitats educatives i potencialitats
de l’alumnat. La informació obtinguda s’ha de completar amb alguna entrevista
personal o familiar. Per saber-ne el nivell acadèmic o les habilitats adquirides
en cursos anteriors, s’utilitzen instruments que permeten mesurar les estratègies
d’aprenentatge consolidades, amb proves tant individuals com grupals. Els instru-
ments més significatius poden ser tècniques de resposta com proves objectives o
exàmens tradicionals, i també qüestionaris elaborats per mesurar l’adquisició dels
continguts assolits.

• Avaluació formativa o processual. L’activitat docent necessita una va-
loració constant: l’avaluació contínua. Aquesta avaluació permet anar
ajustant-se a les necessitats que van sorgint. El procés d’aprenentatge és
dinàmic i s’ha d’anar regulant constantment, i és en aquest context que
l’avaluació adquireix un protagonisme especial i serveix com a plataforma
per a la recollida de dades de manera constant i en temps real respecte al
desenvolupament acadèmic. A través de moltes i variades tècniques, el
professorat ha de conèixer les possibilitats d’aprenentatge de cada alumne:
com adquireix el coneixement, el seu ritme d’aprenentatge, les tasques en
què presenta més dificultats, les seves fortaleses... El més important és
conèixer com es van assimilant els nous continguts, ja que aquesta dada
dona resposta a quant s’ha après. Es tracta d’una avaluació que combina
aspectes quantitatius i qualitatius per prendre decisions operatives per a la
millora. Les funcions de l’avaluació formativa són les següents:

– Fer un seguiment continu del procés d’ensenyament-aprenentatge de
tot l’alumnat.

– Obtenir dades del desenvolupament del procés d’ensenyament-
aprenentatge.

– Conèixer el grau d’adquisició de les competències bàsiques en cada
moment.

– Reconduir actuacions o comportaments, si escau.
– Orientar i regular el procés educatiu individualitzat.

Cada matèria i cada contingut necessiten tècniques i instruments específics, però
en general destaquen els següents:
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• Observació directa a l’aula

• Revisió dels quaderns de classe

• Correcció col·lectiva de les diferents activitats

• Debats

• Elaboració de projectes

• Proves objectives

• Llistes de control

• Escales de valoració

• Desenvolupament de tècniques d’estudi

• Intercanvis orals a classe

• Exposicions orals

• Cerca i recerca d’informació. Domini de les tecnologies per a la informació
i comunicació (TIC)

• Elaboració i disseny de material i tecnologies per a l’adquisició del conei-
xement (TAC)

• Esquemes, mapes conceptuals, mapes geogràfics i històrics...

• Elaboració de material audiovisual

• Tècniques sociomètriques

• Autoavaluació

• Coavaluació

L’avaluació contínua té com a finalitat l’acompanyament acadèmic de l’alumnat,
fent-lo partícip actiu del seu rendiment tenint en compte els seus progressos i les
seves capacitats. També aporta molta informació a l’avaluació sumativa, perquè
els resultats obtinguts durant el procés permeten disposar de suficient informació
per establir la qualificació final corresponent.

• Avaluació final o sumativa. Quan acaba un període formatiu, com pot
ser el final d’una unitat didàctica, un trimestre o el final de curs, es
fa una avaluació que permet evidenciar l’acomodació dels aprenentatges
assolits, però també serveix de referència per als aprenentatges posteriors.
L’avaluació sumativa es nodreix de les anteriors avaluacions, la inicial i la
formativa, ja que segons el punt de partida de l’alumnat i el seu bagatge
formatiu durant el transcurs del procés avaluat es poden establir uns resultats
acadèmics que es corresponguin amb el seu progrés real per al període
establert.
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L’avaluació de competències és especialment difícil, atès que resulta complicat
establir correspondències entre els continguts treballats a classe i les capacitats
transversals que es desenvolupen i que, conseqüentment, s’han d’avaluar. Per
tant, es fa necessari establir uns criteris d’avaluació mínims per promocionar.
Les tècniques i els instruments d’avaluació han de donar informació adequada
per establir una qualificació que certifiqui l’assoliment dels continguts proposats.
Tradicionalment, l’avaluació sumativa es resolia amb un examen final, encara que
avui s’estableixen diferents mecanismes i estils d’avaluació. Quant als exàmens
i les proves objectives, han de contenir preguntes que requereixin la utilització
d’estratègies cognitives diverses, com per exemple d’identificació, de comprensió,
d’anàlisi, de síntesi, d’exposició, de selecció, d’argumentació, de justificació i
d’estructuració d’idees, a més de totes les tècniques i instruments utilitzats en
l’avaluació formativa.

2.4 Tècniques i instruments d’avaluació en l’avaluació educativa

Les següents tècniques d’avaluació i els instruments més significatius per a
l’avaluació educativa són:

• Observació: notes de camp, diari d’aula, registre anecdòtic, escales d’esti-
mació i llistes de control.

• Interrogació: entrevista, enquesta, qüestionari, proves objectives i exàmens.

• Autoavaluació: contracte didàctic, portafolis i e-portafolis.

• Altres tècniques i estratègies: rúbriques, escales d’actitud, sociogrames i
històries de vida.

Els instruments d’avaluació han de complir els principis bàsics de fiabilitat
i validesa. La fiabilitat suposa l’absència d’errors de mesura i, per tant, la
consistència de la informació obtinguda. La validesa demostra que es mesura
realment el que s’ha de mesurar, és a dir, que les qüestions plantejades o les
premisses d’avaluació responen als objectius fixats de resposta.

2.4.1 Observació

L’observació consisteix en la mirada deliberada d’una realitat per tal de definir-
la i analitzar-la. Aquesta tècnica permet recollir la informació de l’alumnat
en qualsevol etapa educativa i en situacions reals i quotidianes, de manera que
la realitat es pot registrar tal com es produeix de manera natural i espontània.
L’observador, generalment el professor o professora, mitjançant la percepció
visual i auditiva ha de registrar els comportaments objecte d’anàlisi.
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Padilla Carmona (2002) explica les característiques més significatives del concep-
te. Segons aquest autor, l’observació:

• És un procediment de recollida d’informació basat en la percepció sensorial
de l’avaluador.

• Estudia els esdeveniments de manera natural i espontània.

• Suposa un examen de fenòmens tal com succeixen en la realitat en un
moment determinat.

Modalitats

Segons Lukas i Santiago (2009), les modalitats d’observació es classifiquen
segons diferents criteris.

1. Nivell de sistematització del procés:

• Observació no sistemàtica o ocasional: el registre de les dades no està
estructurat i es fa de manera ocasional. Es dona quan la situació crida
l’atenció de l’observador.

• Observació sistematitzada o controlada: les conductes objecte d’obser-
vació estan definides i especificades. El registre s’estructura a través
de sistemes de categories.

• Observació molt sistematitzada: les categories d’observació estan
molt tancades i estructurades.

2. Font de dades:

• Observació directa: s’observen i es registren les dades en el moment
que succeeixen. Poden ser notes de camp, registres anecdòtics o
registres de mostres.

• Observació indirecta: la informació s’obté a través dels mateixos
subjectes o d’altres persones que opinen, per exemple amb diaris o
històries de vida.

3. Rol de l’observador:

• Observació participant: l’observador participa en la tasca que es
registra.

• Observació no participant: l’observador queda al marge de la situació
que es descriu.

4. Agent avaluador:

• Heteroobservació: l’observador observa les conductes d’altres perso-
nes.

• Autoobservació: l’observador valora la seva pròpia conducta.
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Procés de l’observació

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), s’han de tenir en compte els següents aspectes
durant el procés d’observació:

• Delimitar els aspectes que s’observen i l’instrument o instruments més
adients.

• Descriure les conductes observades de manera objectiva, sense emetre
judicis de valor.

• L’observació ha de ser fiable, les dades han de ser consistents i reals.

• L’observació ha de ser vàlida, s’han de registrar realment les conductes per
a les quals es fa la mesura.

• Seleccionar les dades rellevants. A l’aula és impossible registrar-ho tot. Per
tant, cal fixar-se en els esdeveniments significatius per a l’avaluació:

1. Observar en un ambient espontani i natural per tal de registrar les
conductes reals sense interferències que les puguin modificar.

2. Per al registre, resulta més àgil utilitzar codis i abreviatures. Permet
maximitzar la informació obtinguda.

3. Planificar i seleccionar els moments i temps d’observació en funció de
les tasques i objecte d’avaluació.

Metodologia

La metodologia de l’observació es relaciona amb el tipus d’observació. Es poden
establir quatre paràmetres per matisar la implicació de l’observador en el fet
observat.

1. Observació no participant: hi ha molta distància entre l’observador i la
situació observada, de tal manera que no hi ha interacció. En aquest sentit,
pot haver-hi una separació física entre ells.

2. Observació participant: es comparteix el mateix espai físic, però no es
comparteixen activitats. En aquest cas, el rol de l’observador resulta massa
evident i pot ser que les conductes es vegin influenciades per aquest fet.

3. Participació-observació: l’avaluador s’integra en les activitats. En aquest
mètode es corre el risc de no ser objectiu.

4. Autoobservació: l’observador s’avalua a si mateix.

Les dades obtingudes s’han de registrar de manera sistemàtica per ser analitzades
posteriorment. Els registres han de considerar, a priori, els tipus de conducta que
es poden donar:

• Conducta verbal o lingüística: produccions verbals
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• Conducta paralingüística: to, volum, cadència, entonació del missatge

• Conducta no verbal: expressió corporal, moviments de les extremitats,
expressió facial, tics, gestos, postures...

• Conducta proxèmica: manera de posicionar-se en el context, en un espai
concret

També cal definir què es vol observar i elaborar un instrument que permeti registrar
les conductes. En aquesta línia, s’han de dissenyar les unitats de conducta que es
materialitzaran a través del diferents ítems del registre d’avaluació. Amb aquests
instruments es poden registrar la freqüència i el context on apareixen les conductes
previstes.

Instruments

Els registres són els instruments que permeten recollir les dades extretes de
l’observació. Poden ser no sistematitzats, de tipus narratiu, o sistematitzats, en
els quals la recollida de dades resulta més objectiva i categorial.

Registres no sistematitzats o narratius: l’observador identifica i interpreta els
esdeveniments o comportaments de manera descriptiva. La seva capacitat de
percepció i transmissió dels fets condiciona la seva fiabilitat. Resulta positiu
com a observació prèvia per establir els límits de l’observació sistematitzada. Els
registres narratius més utilitzats són:

• Notes de camp: s’utilitzen en l’observació participant i recullen determinats
fets significatius, de manera breu, per al seu desenvolupament posterior.

• Diaris: són una modalitat de registre molt oberta de caràcter longitudinal i
tenen en compte esdeveniments al llarg d’un determinat espai de temps. Els
fets es registren una vegada han succeït i, per tant, depenen de la capacitat
d’interpretació i memòria de l’observador. Resulten útils per analitzar el
desenvolupament dels esdeveniments al llarg d’un temps.

• Anecdotaris o registres anecdòtics: són descripcions d’algun esdeveniment
o conducta puntual que es considera rellevant. S’utilitzen per registrar
conductes de tipus emocional, social o actitudinal, referents a situacions
significatives de tipus afectiu, agressiu, d’habilitats socials... En moltes
ocasions aquestes conductes demanen i criden l’atenció del professorat.
El registre anecdòtic, tot i que ha de ser una transcripció minuciosa i el
més objectiva possible d’un esdeveniment, pot comptar amb comentaris
del professorat. La freqüència i l’amplitud de les conductes observades
poden evidenciar possibles problemàtiques no identificades a través d’altres
mecanismes d’avaluació.

• Registre descriptiu: és molt semblant a l’anecdotari, tot i que l’anecdotari es
basa en situacions recollides de manera espontània i, en canvi, en el registre
de mostres o descriptiu les dades recollides se seleccionen prèviament
i el registre parteix de l’observació no participant, la qual cosa dota la
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informació de certa objectivitat. El registre descriptiu ha d’incloure la
valoració i interpretació de la conducta observada. Normalment, és molt
efectiva per a l’observació de conductes psicomotrius, socioemocionals i
actitudinals.

• Registre acumulatiu: aglutina tota la informació referent a l’avaluació de
l’alumnat durant una etapa educativa. Són instruments que permeten a les
famílies, l’alumnat i el centre evidenciar el progrés d’un alumne durant
un curs escolar. S’hi ha de deixar constància de les avaluacions inicials,
les formatives i les finals o sumatives. Hi han de constar dels següents
documents: la fitxa d’inscripció escolar amb les dades personals, l’historial
personal i acadèmic, els registres de les observacions, els registres de les
entrevistes i les mostres dels treballs que s’han fet.

Registres sistematitzats o categorials. Els mètodes sistematitzats requereixen
a priori l’anàlisi i l’establiment de les conductes observades. S’ha d’elaborar
un sistema de categories on s’exposen un seguit de conductes significatives i
susceptibles de ser observades, les quals han de ser excloents i independents
entre si. L’observador ha de registrar de manera graduada o en termes absoluts
l’absència o la presència de les conductes indicades al registre d’observació. Les
més representatives són les llistes de control i les escales d’estimació.

• Llistes de control: és una tècnica d’observació categorial on s’assenyala
la presència o absència d’una determinada conducta o fet que s’observa.
Es recullen les evidències de manera dicotòmica. L’instrument ha de
constar dels ítems o categories que es volen observar i dues possibles
opcions de resposta: la presència o l’absència de la conducta. L’objectiu
d’aquest instrument consisteix a constatar si es donen o no les conductes
relacionades. Aquest registre no permet emetre judicis de valor. Les llistes
de control són senzilles d’aplicar i permeten l’avaluació ràpida i objectiva
dels aprenentatges adquirits.

• Escales d’estimació valoratives (vegeu a figura 2.6 una escala d’estimació
sobre les habilitats socials per a alumnat amb NESE greus i permanents):
aquests registres són similars a les llistes de control, però permeten destacar
la freqüència i intensitat dels comportaments prèviament definits. Les
categories establertes permeten graduar les respostes, de tal manera que
aquestes escales poden ser numèriques (per exemple, d’1 a 4, en què 1 es
correspon a molt poca intensitat i 4 a molta intensitat), verbals (amb parà-
metres com “mai”, “de vegades”, “quasi sempre”, “sempre”) o descriptives
(del tipus “molt poc”, “poc”, “bastant” i “molt”, entre d’altres). Les escales
d’estimació presenten les següents característiques:

1. Els aspectes que es valoren estan ben especificats.

2. Els trets que es volen observar són conductes observables, sense ambigüitats
ni solapaments amb altres ítems.

3. La graduació de l’escala està establerta.
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4. Presenten més complexitat que les llistes de control, ja que no només
s’identifica la conducta, sinó que també s’ha de valorar.

5. No s’hi inclouen comentaris del professorat.

Figura 2.6. Exemple d’escala d’estimació valorativa

Fases

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), l’observació es desenvolupa seguint el següent
ordre:

1. Delimitar el problema: consisteix en una primera observació per establir
els límits del registre. L’establiment dels aspectes a observar s’ha de
correspondre amb l’objecte d’estudi i el context on es desenvolupa la
realitat.

2. Recollir dades i optimitzar l’instrument de registre: suposa l’execució
efectiva de l’observació i el registre de les dades. Com a requisit bàsic,
totes les sessions han de complir els principis bàsics d’observació establerts
prèviament. Les sessions que no compleixin aquests requisits no s’han de
tenir en compte. En aquesta fase s’han de temporitzar els següents aspectes:

• Període d’observació: el temps del procés de recollida de dades (un
mes, un trimestre, un curs).

• Periodicitat de les sessions: cada quant de temps s’ha d’observar (una
vegada per setmana, durant l’activitat concreta...).

• Durada de les sessions: s’aconsella que no durin més de 5 minuts, ja
que la precisió del registre requereix a l’observador un nivell perceptiu
i d’atenció molt elevat i focalitzat.

• Nombre de sessions necessàries: han de ser suficients per garantir-ne
la fiabilitat i validesa.

3. Analitzar dades: a partir del registre qualitatiu de les conductes observades,
s’estableix una correlació de dades numèriques de tipus quantitatiu que
permet mesurar i analitzar els següents paràmetres:



Suport a la intervenció educativa 52 Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa

• Freqüència: nombre de vegades que succeeix una conducta en un espai
de temps.

• Ordre: manera com es condicionen i seqüencien les conductes.
• Durada: temps de durada de la conducta observada.

4. Interpretar els resultats: consisteix a relacionar les dades obtingudes amb
el problema inicial. L’objectiu és aconseguir conèixer les circumstàncies
que provoquen el problema per dur a terme les intervencions adients, fins i
tot per anticipar-se a la seva manifestació.

Planificació

Cabrera (2000) estableix els elements que s’han de planificar per dur a terme un
procés d’observació:

1. Establir la finalitat i els objectius de l’observació.

2. Determinar els comportaments a observar.

3. Seleccionar el sistema de registre de l’observació.

4. Identificar l’objecte d’observació.

5. Temporitzar l’observació.

6. Establir les condicions de l’observació.

7. Analitzar i interpretar les dades observades.

Avantatges i limitacions de l’observació

L’observació presenta els avantatges següents:

• Permet obtenir la informació tal com es desenvolupa.

• Certs comportaments i situacions passen desapercebuts sense aquesta tècni-
ca.

• Es pot utilitzar amb alumnat que presenta dificultats verbals.

• La participació dels subjectes avaluats és passiva.

• Aporta informació sobre aspectes que no podrien ser obtinguts per altres
mecanismes.

Les limitacions de l’observació són:

• Com que no es preveuen els esdeveniments, pot ser que no succeeixin en el
moment de l’observació.

• L’observació dona una visió parcial de la conducta: es percep la conducta
però no les causes.

• La implicació de l’observador pot distorsionar els resultats.
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2.4.2 Interrogació

La interrogació és una de les tècniques més eficaces i utilitzades en la pràctica
educativa. Es tracta d’un instrument molt valuós per a l’avaluació de tot el
procés d’ensenyament-aprenentatge. Hi ha diversos mecanismes d’interrogació,
des de les preguntes orals que es van desenvolupant al llarg de les sessions
lectives per establir connexions entre els diferents continguts, fins als exàmens
o proves escrites que requereixen un nivell d’elaboració més elevat. Cadascuna
de les situacions obeeix a la consecució d’uns objectius determinats, com per
exemple estimular el pensament reflexiu, fomentar la curiositat, saber aplicar la
informació rebuda, motivar a l’aprenentatge... La interrogació, a diferència de
l’observació, permet obtenir dades de manera directa sense haver de sotmetre-les
a una interpretació.

Metodologia

La tècnica de la interrogació ha de tenir en compte els següents aspectes metodo-
lògics, segons De la Torre (2000):

1. Incloure la interrogació dins la planificació d’aula, utilitzant-la de manera
sistemàtica i diversificada segons el moment educatiu.

2. Fixar els objectius i relacionar-los amb les preguntes que es formulen.

3. Connectar les preguntes amb els interessos de l’alumnat.

4. Promoure la formulació de preguntes entre l’alumnat.

5. Adoptar una actitud receptiva i tolerant davant les qüestions de l’alumnat.

6. Utilitzar preguntes d’anàlisi i síntesi, i que potenciïn el judici crític.

7. Utilitzar preguntes divergents i amb solucions que generin capacitat creati-
va.

8. Donar temps per contestar, tenint en compte les necessitats de cada alumne.

9. No evadir la resposta quan resulta difícil, s’ha de generar una resposta
personal.

Instruments

Els instruments que desenvolupa la tècnica de la interrogació permeten obtenir
informació de manera directa i normalment s’apliquen per esbrinar preferènci-
es, interessos i valors. Permeten saber el nivell de consecució dels objectius
programats en àrees com la social, afectiva i cognitiva. Destaquen l’enquesta,
l’entrevista, els qüestionaris, les proves objectives i els exàmens com a instruments
significatius en l’àmbit escolar.
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L’enquesta consisteix en la recollida d’informació i anàlisi de les dades obtin-
gudes d’una mostra representativa. En comparació amb l’observació, l’enquesta
presenta les següents característiques: en primer lloc, està basada en les respostes
dels mateixos subjectes, mentre que en l’observació se’n fa una interpretació;
en segon lloc, resulta molt adequada per obtenir informació de molta gent a
la vegada, un aspecte impossible en l’observació; i, finalment, també es poden
avaluar aspectes subjectius com opinions i creences, aspectes que resulten difícils
d’esbrinar a través de l’observació.

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), les tipologies de pregunta són molt variades:

• Preguntes d’identificació

• Preguntes de fet

• Preguntes d’acció

• Preguntes de coneixement

• Preguntes d’intenció

• Preguntes d’opinió

• Preguntes filtre

• Preguntes de consistència

Els resultats obtinguts a través d’una enquesta es poden veure alterats per un biaix
de desig social. És a dir, les respostes obeeixen al que és acceptable socialment,
però no responen a la realitat.

L’ordre d’elaboració de l’enquesta és el següent:

1. Definir els objectius generals: a partir de la delimitació del problema que
motiva l’enquesta, s’identifiquen els objectius a assolir.

2. Definir els objectius específics: a partir dels objectius generals, es formulen
objectius més operatius i concrets que es materialitzen en accions concretes.

3. Establir la població i la mostra: cal definir clarament, per un costat, l’univers
de la població o el col·lectiu d’estudi, i, per l’altre, el tipus de mostra (quants
i en base a què es trien els individus enquestats).

4. Elaborar el qüestionari: l’instrument amb el qual es fan les enquestes és
un qüestionari. Per confeccionar-lo, cal transformar els objectius específics
en preguntes. Les preguntes d’un qüestionari s’han de formular de manera
molt precisa, perquè no portin a interpretacions errònies, i han de tenir un
ordre lògic.

5. Organitzar el treball de camp: cal pensar l’estructura i el procediment de la
recollida efectiva de dades.
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6. Codificar les respostes: a cada resposta se li assigna un codi numèric i
els resultats obtinguts s’introdueixen en una base de dades per a l’anàlisi
estadística de les respostes.

7. Elaborar les conclusions a través de la reflexió dels resultats obtinguts.

L’entrevista consisteix en la recollida de dades específiques a partir d’una conver-
sa on l’entrevistador formula un seguit de preguntes amb la finalitat d’aconseguir
respostes relacionades amb l’objectiu de l’avaluació. Les característiques són:

• Representa el mètode més directe per a l’obtenció d’informació.

• S’ha de planificar, preveient les preguntes.

• S’estableix a partir de la relació entre dues o més persones.

• És una via de comunicació bidireccional, preferentment oral.

• Es diferencia de l’enquesta per la seva interacció personal.

• És un procés que consta de diferents fases.

En el camp educatiu, les entrevistes es poden aplicar en diferents activitats, com
poden ser les tutories o les reunions amb pares. Van orientades a diverses finalitats:

1. Diagnosticar dificultats d’aprenentatge.

2. Orientar l’alumnat a fixar-se metes.

3. Tutoritzar davant un treball o projecte.

4. Tractar un problema de disciplina.

5. Indagar en els interessos i les motivacions de l’alumnat.

6. Proporcionar ajuda davant un problema personal.

7. Proporcionar informació sobre l’avaluació i consensuar idees.

L’entrevista compleix diverses funcions dins del món acadèmic: en primer lloc, la
funció diagnòstica, que proporciona informació sobre el subjecte (història perso-
nal, familiar, bagatge acadèmic...); en segon lloc, compleix la funció motivadora,
que es propicia a través de la interacció positiva que s’estableix entre educador i
alumne, i, finalment, la terapèutica, en la mesura que el diàleg és beneficiós per a
la persona.

Les entrevistes es classifiquen segons els següents criteris:

1. Objectius:

• Orientadores o diagnòstiques

• Informatives
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• D’investigació

• Motivadores i terapèutiques

2. Grau d’estructuració:

• Entrevistes estructurades: les preguntes i la seva seqüència estan
establertes.

• Entrevistes semiestructurades: són les més utilitzades. Es basen en
una pauta amb les preguntes que es plantejaran, tot i que en funció
de les respostes l’entrevistador pot plantejar preguntes alternatives.
També hi ha preguntes obertes.

• Entrevistes no estructurades o obertes: sense pauta ni preguntes fixa-
des, la informació ha de fluir de manera natural, tot i que requereixen
un mínim de preparació amb preguntes guia i preguntes de suport.

3. Grau de participació de la persona entrevistada:

• Directiva: només respon les preguntes sol·licitades.

• No directiva: pot intervenir lliurement.

4. Nombre d’entrevistats:

• Individual

• Col·lectiva

5. Centre d’atenció:

• Centrada en l’entrevistat

• Centrada en l’entrevistador

L’entrevista segueix sempre un procediment:

1. Objectius de l’entrevista: la planificació ha de ser coherent amb els objectius
formulats.

2. Mostreig de les persones que s’entrevisten: s’ha de seleccionar la població
adient.

3. Desenvolupament de l’entrevista: s’ha de tenir en compte el contingut i la
naturalesa de les preguntes, l’organització i la seqüència de les preguntes,
la relació entrevistador-entrevistat, el clima relaxat i la formulació de les
preguntes.

S’ha de tenir en compte el següent:

• Formular preguntes realment obertes.

• Formular preguntes amb claredat.

• Formular preguntes úniques.
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• Aprofundir en les respostes.

• Oferir suport i reconeixement.

• Mostrar neutralitat.

• Controlar l’entrevista.

El qüestionari comprèn un seguit de preguntes ordenades i sistemàtiques que
permeten recollir informació des de diferents vessants de la persona, com poden
ser percepcions, actituds, opinions, aprenentatges... És una tècnica molt eficient
per avaluar un nombre elevat de persones. La seva finalitat és essencialment
exploratòria, a la vegada que permet comparar resultats d’un nombre elevat
de persones de manera ràpida i establir un determinat patró conductual per al
col·lectiu analitzat.

Els qüestionaris han de ser clars i fàcils de resoldre. Per tant, s’han de basar en els
següents requisits:

1. Formular preguntes necessàries: s’han de seleccionar les que aportin de
manera precisa la informació requerida. Han de ser breus.

2. Formular preguntes importants: cal fer preguntes significatives per a l’estu-
di.

3. Formular preguntes comparables: s’han de poder comparar amb preguntes
formulades en altres estudis semblants.

Matud (1993) assenyala quatre criteris per a la classificació dels qüestionaris:

1. Segons la tipologia dels ítems: qüestionaris tancats (es tria la resposta cor-
recta), oberts (l’avaluat respon obertament), mixtos (es combinen ambdues
possibilitats), d’elecció múltiple (on hi ha més d’una possibilitat)...

2. Segons l’escala de resposta: respostes dicotòmiques o de valoració de més
a menys intensitat.

3. Segons el mètode d’administració: personals, per telèfon, per correu,
ordinador...

4. Segons el tipus d’informació requerida: informació general o específica.

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), les preguntes que es formulen en un qüestio-
nari han de reunir sis característiques:

1. Ser comprensibles: amb una redacció senzilla i fàcil de comprendre.

2. Ser objectives: redactades sense judicis de valor, de manera que no condi-
cionin les respostes.

3. Estar formulades de manera neutra: cal evitar el posicionament afirmatiu o
negatiu en la redacció.
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4. Estar formulades de manera personal i directa: han d’intentar implicar
l’entrevistat.

5. Donar opcions tancades de resposta: l’entrevistat ha de poder triar entre
diverses possibilitats.

6. Evitar preguntes que necessitin càlculs temporals: quan s’ha de forçar la
memòria, pot ser que les respostes no siguin precises.

Les preguntes són diferents en funció dels objectius de l’estudi, segons les
modalitats de resposta o la funció dins del qüestionari. En el cas de les modalitats
de resposta, poden ser dicotòmiques, categoritzades o obertes:

• Dicotòmiques: només admeten dos tipus de respostes, “sí” o “no”. Són
les més fàcils d’analitzar, però proporcionen una informació massa general,
sense matisos.

• Categoritzades: ofereixen opcions de resposta que permeten aprofundir més
en la informació, encara que el biaix d’acceptació social pot distorsionar les
dades obtingudes.

• Obertes: permeten la resposta lliure, sense necessitat de triar entre cap
alternativa. És l’opció més útil si es treballa amb un grup reduït de persones.
La dificultat radica en l’anàlisi de les dades, ja que no es posseeix un control
previ de les categories a valorar.

Segons la seva funció dins del qüestionari, les preguntes són:

• Preguntes d’identificació: referides a les dades de l’objecte d’estudi. Per
exemple: “Estat civil”.

• Preguntes de fet: sobre esdeveniments concrets de la persona. Per exemple:
“Té fills?”, “Té carnet de conduir?”.

• Preguntes d’acció: sobre activitats que fa. Per exemple: “Fa esport?”.

• Preguntes de coneixement: serveixen per comprovar qualsevol coneixement
de l’entrevistat. Per exemple: “Sap el nom del president del govern?”.

• Preguntes d’intenció: sobre els propòsits de la persona enquestada. Per
exemple: “Intenció de vot”.

• Preguntes d’opinió: per saber el judici respecte a algun tema. Per exemple:
“Què opina sobre el servei de wifi del seu barri?”.

• Preguntes de filtre: serveixen per seleccionar els subjectes que interessen a
la investigació. Per exemple: “Edat”.

• Preguntes de consistència: serveixen per comprovar la veracitat de les
respostes. Són preguntes semblants entre si que poden portar a respostes
contradictòries.
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• Preguntes de motiu: per conèixer les raons de determinades opinions. Per
exemple: “Per què està a favor/en contra de la baixa maternal?”.

• Preguntes de comparació: a partir d’una dada, la persona enquestada l’ha
de comparar amb la conducta que executa. Exemple: “Si el consum mitjà
d’aigua per persona i dia és d’un litre, quant beu al dia?”.

Les proves objectives recullen informació sobre el rendiment de l’alumnat.
Aquest instrument resulta molt útil per a la valoració del nivell d’adquisició de
les competències curriculars i l’assoliment dels objectius formulats. Solen ser
exàmens escrits estructurats. El disseny consisteix en la formulació de preguntes
de resposta breu. Les qüestions solen ser clares i concises en què només acostuma
a haver-hi una opció correcta de resposta.

En funció de l’estratègia cognitiva de resolució, hi ha dos grups de proves
objectives:

• Proves de reconeixement: l’examinand ha d’identificar la resposta correcta
entre diverses possibilitats. Per exemple, les preguntes tipus test.

• Proves d’evocació: l’examinand ha de recuperar els coneixements assimi-
lats per poder respondre. En són un exemple les preguntes de cert o fals.

En funció del tipus o modalitat de les preguntes formulades, hi ha:

• Preguntes d’aparellament o correspondència: s’han de fer correspondre els
conceptes, segons l’enunciat.

• Preguntes d’opció múltiple o tipus test: serveixen per valorar la comprensió,
l’aplicació o la discriminació de significats.

• Preguntes de cert o fals: mesuren la capacitat de distinció entre fets i
opinions o milloren la precisió en l’observació.

En les proves objectives, destaquen les següents característiques:

• Validesa: les preguntes han de respondre als objectius d’aprenentatge per
als quals s’efectua l’avaluació.

• Objectivitat: han d’estar formulades correctament i donar resposta a una
única opció.

• Fiabilitat: han d’adaptar-se a les característiques de la població selecci-
onada, de tal manera que si es repeteix la prova a un altre grup amb
característiques similars els resultats siguin semblants.

• Sensibilitat: els nivells de dificultat han d’estar en consonància amb les
capacitats individuals i de grup.

• Aplicabilitat: la formulació de la pregunta i el seu l’objectiu de resolució
s’han de comprendre de manera clara.
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• Capacitat d’informació: s’ha d’evidenciar quina és la informació necessària
per a l’operativització de la pregunta formulada.

• Qualitat i pertinença: s’ha de delimitar de manera precisa la informació que
es vol obtenir en cadascuna de les preguntes per poder formular qüestions
concretes que responguin efectivament a la informació requerida.

• Graduació: les preguntes s’han de dissenyar de manera que plantegin certa
dificultat, la qual pot anar creixent. S’ha de tenir en compte que es tracta
de presentar un grau de dificultat adequat a les capacitats i possibilitats de
l’alumnat.

• Representativitat: s’han de tenir en compte tots els continguts treballats,
atorgant-los la importància que es desprèn de l’activitat docent.

Segons Castillo i Cabrerizo (2010), per a l’elaboració de les proves objectives
s’han de seguir els següents passos:

1. Delimitar els continguts: es tracta d’identificar i ponderar els continguts que
han de ser avaluats. Resulta útil elaborar un esquema amb els continguts
ordenats per rellevància i jerarquitzats, segons el seu pes dins la matèria.
Serveix per no deixar fora cap contingut important i atorgar més protagonis-
me als continguts més densos. Cal ponderar cada resposta en funció de la
seva complexitat intrínseca.

2. Formular els objectius: els continguts seleccionats obeeixen a uns objectius,
que s’han de correspondre amb la prova objectiva.

3. Elaborar la taula d’especificacions: és una eina que permet estructurar la
prova. S’hi recullen els següents aspectes:

• Objectius

• Nombre de preguntes i ponderació de cada bloc temàtic

• Nombre d’ítems de dificultat mitjana, alta i baixa, i distribució respec-
te als continguts

4. Seleccionar els ítems. En aquesta etapa s’han de formular les preguntes o els
ítems tenint en compte les variables establertes a la taula d’especificacions.
Presenten dues modalitats:

• Tècnica deductiva: partint de la taula d’especificacions i segons els
seus requeriments, les preguntes s’elaboren tenint en compte per a
cada ítem la ponderació respecte a l’objectiu avaluat, el nivell de
complexitat, la puntuació...

• Tècnica inductiva: les qüestions es dissenyen amb diferents nivells
de complexitat i tenint en compte els continguts i objectius treballats.
Després s’adeqüen en funció de la taula d’especificacions.

5. Determinar el format de la prova: s’han de redactar les preguntes. Poden
ser de diferents tipus: de resposta breu, text incomplet, test... Cal escollir
les més adequades per al contingut que s’avalua i els objectius que s’han
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d’assolir. En un mateix instrument es poden diversificar els tipus de
preguntes, per tal de propiciar l’estimulació d’estratègies diferents per a la
recuperació i el tractament de la informació.

6. Ordenar els elements i la presentació. Hi ha tres possibilitats d’ordenació:

• Segons l’ordre cronològic de programació

• Segons el grau de dificultat

• A l’atzar

7. Valorar i puntuar: normalment, les proves objectives penalitzen les respos-
tes errònies.

L’examen és l’eina d’avaluació més utilitzada pels docents. N’hi ha dues versions:
l’examen escrit i l’examen oral. Cadascuna de les opcions estimula estratègies
i canals comunicatius i expressius diferents. D’altra banda, ambdues poden
presentar diverses possibilitats d’execució, afegint a les estratègies comunicatives
determinades habilitats cognitives per a la seva resolució.

L’examen escrit és l’instrument més estès en l’àmbit acadèmic. Permet l’avaluació
del nivell de coneixements adquirits de manera simultània a tots els membres del
grup. Hi ha diversos tipus d’examen:

• Proves d’assaig: aquestes proves de desenvolupament demanen a l’alumnat
que organitzi, seleccioni i expressi les idees essencials dels temes tractats.
S’utilitzen per a anàlisis, comentaris i judicis crítics sobre textos o qualsevol
altre document, visites, conferències... Permeten avaluar la lògica de les
reflexions, la capacitat comprensiva i expressiva, el nivell de coneixement
sobre el tema tractat, els procediments de l’anàlisi, les conclusions cohe-
rents... Es poden desenvolupar amb ajuda de material o sense cap tipus
de material addicional. S’avalua la capacitat de seleccionar i organitzar
la informació, d’exposar utilitzant els conceptes i raonaments propis de la
matèria, i d’argumentar i valorar situacions complexes.

• Proves d’aplicació: evidencien realment l’adquisició dels coneixements.
Aquestes preguntes valoren la capacitat de l’alumnat per transferir els
continguts teòrics a situacions pràctiques. Els instruments d’avaluació són
els comentaris de text, la resolució de casos i les traduccions.

• Proves de preguntes de resposta breu: quan el tema avaluat resulta molt
dens, l’elecció d’un aspecte o un altre per sotmetre’l a avaluació pot condici-
onar les possibilitats de resolució per part de l’alumnat. Amb la finalitat de
fer una prova més objectiva i que prevegi tots els conceptes treballats durant
el procés educatiu, es pot fer una bateria de diverses preguntes que abasti
tots els subtemes treballats i on l’alumnat hagi d’aportar una informació
molt concreta i específica: es pot resumir en una frase, paraula o fins i tot
una dada.

• Proves de text incomplet: consisteixen en la presentació de frases on falten
conceptes clau que l’alumnat ha d’omplir. És una eina molt útil per valorar
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A l’examen escrit hi han de
constar les dades de

l’alumne, la data i les dades
de la matèria a avaluar.

la memòria de fets, la terminologia exacta o la definició correcta. Serveixen
per treballar aspectes com l’evocació de coneixements, el reconeixement, la
solució de problemes, la comparació, l’observació, l’anàlisi, la interpretació
gràfica de sistemes, òrgans i mapes...

L’examen escrit permet comprovar la manera com l’alumne recupera i organitza
la informació, a la vegada que l’estructura mitjançant el pensament. Posa en
evidència les idees seleccionades i dilucida el nivell de comprensió i abstracció,
així com les habilitats i estratègies en llengua escrita, la claredat en les expressions,
l’ortografia, la cal·ligrafia o la composició de les frases. En resum, si ha entès
el contingut essencial treballat. Per altra banda, els exàmens escrits requereixen
molta dedicació de correcció, i de vegades les interpretacions poden condicionar
les correccions, atès que el component subjectiu de l’avaluador pot distorsionar
els resultats.

L’examen com a instrument d’avaluació requereix una planificació prèvia sem-
blant a la d’altres instruments:

1. Delimitar els continguts que s’avaluaran. En primer lloc, cal definir els
continguts treballats i, d’acord amb aquesta dada, equilibrar les temàtiques.

2. Delimitar les habilitats que s’avaluaran. S’han d’establir a priori les
estratègies i competències que cal desenvolupar en les proves i, com a
conseqüència, com s’avaluaran. Cal ser coherents amb la metodologia que
s’implementa a l’aula.

3. Dissenyar la taula d’especificacions. La taula d’especificacions es confecci-
ona d’acord amb els continguts i habilitats a avaluar:

• Objectius a avaluar

• Nombre total de preguntes

• Dificultat de les preguntes (mitjana, baixa i alta)

4. Seleccionar els elements de la prova. En funció del disseny de la taula
d’especificacions, cal formular i seleccionar les preguntes de l’examen. Els
ítems o preguntes han de reunir uns requisits:

• L’enunciat ha de contenir tota la informació necessària per a la
resolució de la pregunta.

• Les preguntes han d’estar formulades amb claredat, amb el vocabulari
i el nivell adients als continguts i les capacitats de l’alumnat.

• L’enunciat ha de ser breu, no ha de donar informació sobre la resposta.

• S’ha de garantir que només hi ha una resposta correcta.

• No poden induir a respostes literals, ja que no ajuden a esbrinar el
nivell de comprensió i només ressalten la capacitat d’evocació.

• S’han de redactar de manera afirmativa per no dificultar-ne la com-
prensió.
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5. Determinar el format de la prova. Un mateix contingut es pot preguntar
de diferents maneres, segons els quatre tipus de proves escrites: d’assaig,
d’aplicació, de resposta breu o amb text incomplet.

6. Ordenar i presentar l’examen. Hi ha tres models d’ordenació:

• Segons l’ordre lògic o cronològic d’impartició

• Segons la dificultat

• A l’atzar

7. Valorar i puntuar. Cada tipologia d’examen requereix un procediment dife-
rent de correcció. Els criteris de correcció s’han de comunicar prèviament
a l’alumnat.

L’examen oral s’utilitza amb menys freqüència que l’escrit. La massificació
de l’ensenyament dificulta aquest tipus de proves, que requereixen una atenció
individualitzada a cada alumne. L’examen oral es classifica en tres tipologies:
exposició autònoma d’un tema, debat i entrevista professor-alumne.

• Exposició autònoma d’un tema: l’alumne exposa de manera unidirec-
cional un tema que ha preparat prèviament. Pot ser un tema a l’atzar
entre diverses possibilitats o un tema triat per l’alumne. Els aspectes que
s’avaluen són:

– Valoració de l’exposició

– Exhaustivitat en el tractament de la informació

– Integració d’informació procedent de diverses fonts

– Claredat en la presentació dels continguts

– Serenitat del subjecte

– Capacitat de reacció davant l’auditori

• Debats. S’utilitzen més com a recurs d’ensenyament que com a instrument
d’avaluació. Els debats permeten avaluar aspectes com:

– Adequació de l’argumentació a les circumstàncies del debat

– Valoració dels fets exposats

– Combinació i equilibri dels continguts

• Entrevista professor-alumne. A partir dels objectius formulats per
l’entrevistador, s’estableix un diàleg intencionat per recopilar informació
important.

2.4.3 Autoavaluació de l’alumnat

L’autoavaluació de l’alumnat consisteix en la capacitat per a la comprensió, l’anà-
lisi i la millora del desenvolupament acadèmic en l’àmbit intrapersonal. Aquesta



Suport a la intervenció educativa 64 Seguiment del procés de suport a la intervenció educativa

tècnica atorga a l’estudiant un rol actiu respecte als coneixements adquirits i
a la seva evolució durant un temps. La metacognició d’estratègies, estils i
mecanismes d’aprenentatge permeten a l’educand identificar i orientar la seva
activitat acadèmica, la qual es pot anar regulant al llarg del procés, tal com la
legislació vigent determina. L’autoavaluació pot resultar una eina molt útil per
estimular la competència d’aprendre a aprendre. A través de l’autoavaluació
s’analitzen també aspectes de la personalitat relacionats amb les actituds, com
l’interès i la dedicació en la feina o el grau d’esforç. Són variables que de
manera intrínseca responsabilitzen l’alumnat davant el procés d’ensenyament-
aprenentatge.

L’autoavaluació presenta una altra qualitat, ja que posa en valor la capacitat
de l’alumnat per a la pròpia gestió educativa, dotant-lo d’eines i instruments
per emetre judicis de valor i per a la presa de decisions sobre el seu procés
d’aprenentatge. Tenint en compte aquesta premissa, l’autoavaluació presenta una
funció formativa o autoformativa, la qual pot i ha d’incidir en l’autoconeixement
i les possibles autoregulacions derivades del procés educatiu. Aquest procés
introspectiu ha d’anar acompanyat i guiat pel professorat, que ha de preveure
instruments i objectius de l’autoavaluació i ensenyar l’alumnat a utilitzar-los.

A l’autoavaluació, l’educand s’ha de qüestionar sobre els avenços fets referents
a continguts, la consecució d’objectius formulats, la presentació de feines de
manera adient i puntual, la participació a classe, les assignatures preferides, el
grau d’implicació i l’esforç, el temps dedicat a l’estudi, les expectatives prèvies...
L’autoavaluació estimula l’aprenentatge autònom i es pot aplicar a tots els nivells
d’escolarització. A partir de la reflexió constructiva d’encerts i errors, i guiat
pel professorat, l’alumne pot anar regulant les conductes de manera significativa
i responsable. Aquest instrument dissenyat per l’educador assumeix una doble
funció: en primer lloc, perquè l’alumnat aporti informació i, com a conseqüència,
conegui les seves fites i les dificultats detectades.

La regulació de l’aprenentatge és un dels aspectes que deriva en l’autonomia
personal. Cal ressaltar que per adquirir aquesta autonomia personal l’alumnat
ha de posseir destreses com la capacitat de planificació, actituds positives vers
l’aprenentatge i l’autoavaluació, i coneixement dels criteris i instruments d’ava-
luació. En essència, aquest és el procés que dona estratègies per aprendre a
aprendre i poder orientar l’aprenentatge cap a la millora dels nivells d’exigència
personals. La implicació que condiciona l’autoavaluació provoca un augment en
la motivació de l’estudiant, ja que, en la mesura que pot controlar i dirigir el seu
bagatge acadèmic, milloren els seus resultats. Aspectes com la consecució de
l’èxit, els objectius clars, les expectatives sobre l’alumnat i el domini de les eines
i les estratègies per corregir els errors resulten una plataforma inqüestionable per
a la motivació personal.

L’autoavaluació ha de tenir en compte totes les vessants educatives. Per tant,
ha d’abastar la valoració dels coneixements específics referits als continguts, les
habilitats i els procediments, i les actituds i els valors. També resulta útil avaluar
els mecanismes d’aprenentatge desenvolupats durant el procés d’ensenyament-
aprenentatge. Tots aquests components essencials de l’heteroavaluació i de l’au-
toavaluació estan indicats a la planificació del curs confeccionada pel professorat.
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En referència als continguts, és necessari que l’alumnat els conegui per endavant,
que s’hagin explicat a classe i que s’ajustin al nivell i les possibilitats de compren-
sió. És necessari que es complementin amb altres instruments d’avaluació. Hi ha
un ventall important d’instruments per a la seva operativització, la majoria dels
quals obeeixen a tècniques de resposta, com les preguntes de tot tipus: desenvolu-
pament d’un tema, proves objectives en qualsevol de les seves modalitats, resposta
única, compleció, de resposta breu, d’elecció múltipe, ordenació... Després de la
seva execució, l’alumnat pot comprovar si les seves respostes es corresponen amb
els objectius plantejats prèviament.

Les habilitats de tipus procedimental s’han de desenvolupar de manera habitual
en les activitats d’aula. Per tant, la pràctica educativa ha d’oferir contextos d’au-
toavaluació en què es comprovi l’adquisició i elecció de les eines procedimentals
més adients segons l’àrea que es desenvolupa, l’autoaprenentatge situacional. Les
competències que s’han d’assolir i, per tant, autoavaluar, varien de dificultat
segons el nivell educatiu.

Els instruments adients poden ser, per exemple, exercicis d’utilització de termi-
nologia referent a l’objecte d’estudi, resolució de situacions problematitzades
relatives a tots els àmbits del coneixement, ús d’eines matemàtiques, establiment
de relacions entre conceptes o idees, treballs de tipus manipulatiu, treballs de cerca
i investigació o treballs que estimulin la creativitat i el pensament divergent.

La transmissió d’actituds i valors varia al llarg del temps. A les primeres
etapes escolars, l’alumnat assumeix els valors a través de models que s’imiten
i se sotmeten a judicis de valor. L’alumnat de l’educació secundària, en plena
adolescència, sol adoptar conductes, sistemes relacionals i actituds que qüestionen
i reemplacen els referents establerts. És molt important incidir en l’autoreflexió
per guiar determinats comportaments que poden incidir negativament en el seu
rendiment. Hi ha diverses tècniques, com els qüestionaris, les escales d’actitud i
els debats o assemblees on l’alumnat pot expressar lliurement les seves idees.

L’autoavaluació de les estratègies d’aprenentatge ha de donar informació a l’a-
lumnat, no només dels resultat assolits, sinó també de quin és el seu estil
d’aprenentatge, la manera personal a través de la qual arriba al coneixement i
aprèn. Aquest últim aspecte requereix certa maduresa intel·lectual per poder
maximitzar l’assimilació i acomodació de l’aprenentatge, i així gestionar el
coneixement de manera satisfactòria i significativa. Per a l’avaluació de les
estratègies s’estableixen dues categories:

• Autoavaluació d’estratègies d’aprenentatge motriu: va des de la selecció i
utilització de materials a l’autoformulació de preguntes, recollida i registre
de dades...
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• Autoavaluació d’estratègies d’aprenentatge cognitiu: són la cerca, organit-
zació i anàlisi de la informació, tècniques de memorització i recuperació de
la informació, resums, comentaris de textos, esquemes i mapes conceptuals.

Tècniques i instruments

Hi ha tres instruments de referència per a l’autoavaluació: el contracte didàctic,
el portafolis i l’e-portafolis. Cada instrument recull un conjunt de proves diverses
que aporten informació des de totes les facetes de l’ensenyament.

El contracte didàctic és un document entre docent i discent on es redacten i
s’acorden unes determinades línies d’actuació que ambdues parts han de complir.
Aquests acords s’han d’avaluar posteriorment. Els temes que solen desenvolupar
els contractes didàctics es refereixen a l’autoregulació de l’aprenentatge per part
de l’alumnat, el qual a partir de la pròpia avaluació pot identificar les mesures
de correcció que s’establiran al contracte i ajustar les possibles desviacions i la
millora del rendiment acadèmic. La redacció dels compromisos compartits ha de
ser consensuada entre les dues parts: alumnat i professorat.

Segons Castillo i Cabrerizo (2009, 2011), el portafolis és un instrument orientat
a l’avaluació d’execucions o procediments concrets. Es basa en la recollida
sistemàtica i l’emmagatzematge d’informació sobre el procés d’aprenentatge
d’una persona, durant un temps determinat. Aquest sistema d’autoavaluació
permet l’estudi longitudinal del progrés acadèmic de l’alumne. A través del
seu seguiment, s’aconsegueix una avaluació formativa i formadora que propicia
l’autoregulació de l’aprenentatge i en el seu anàlisi final mostra suficients elements
per fonamentar una avaluació final.

El portafolis és una carpeta que, de manera cronològica, ordena les produccions
que ha fet l’alumnat durant un període acadèmic i per a una matèria determinada.
Aquesta carpeta conté examens, treballs, apunts de la matèria, projectes, pràcti-
ques, exercicis... Suposa el recull de tots els documents que justifiquen la temàtica
treballada i legitimen l’adquisició o no de la competència, els continguts i els
valors segons els resultats que se’n desprenen. El portafolis no només valora la
producció de material, sinó que també valora la gestió d’aquests documents, la
valoració dels seus resultats de manera responsable i la implicació de l’alumnat
en la millora contínua.

L’elaboració del portafolis suposa un exercici de constància i dedicació sistemàtica
que propicia l’aprenentatge reflexiu. Se’n destaquen les següents característiques:

• Es desenvolupa simultàniament al procés d’aprenentatge de l’estudiant. Li
serveix de guia i de fita en l’assoliment dels objectius.

• Detecta les desviacions que es poden produir durant el procés d’aprenentat-
ge i, per tant, permet l’autoregulació.

• Es basa en evidències tangibles i reals del rendiment de l’estudiant, com
proves, exàmens, dossiers, treballs...
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• Permet l’avaluació contínua i el suport del professorat.

• Suposa una eina útil per a l’autoavaluació dels estudiants, ja que estimula el
pensament reflexiu i capacita l’alumnat per a l’autoconeixement dels encerts
i de les dificultats com a pas previ per a la millora.

L’alumnat ha de tenir accés lliure al seu arxiu, ja que és una eina molt significativa
de consulta, estudi i anàlisi de la matèria objecte d’autoavaluació. El professorat
estableix l’estructura i l’ordre dels documents. És important que totes les
produccions tinguin data i ordre de seqüència. El portafolis ha de suposar un
document que ajudi a l’estudi i, per tant, ha de tenir coherència, ordre i claredat.
El seguiment del portafolis s’ha d’establir mensualment, ha de ser un moment en
què professorat i alumnat valorin el procés de manera conjunta.

En el disseny del portafolis s’estableixen dos apartats:

• Treballs tant individuals com grupals: comentaris de text, resums, exercicis,
problemes, elaboració de produccions escrites de diferents tipus...

• Registre de l’autoavaluació dels resultats dels treballs: la sistematització i
l’ordenació de la informació permet configurar una idea real i autèntica del
procés d’aprenentatge i proposar els possibles ajustos per millorar-lo.

Encara que no existeix un model únic de portafolis, com a mínim ha de recollir
els següents apartats:

• Objectius de cada matèria

• Competències a adquirir

• Esquema de treball

• Planificació diària

• Registre d’experiències

• Orientacions sobre l’avaluació

• Orientacions per a l’autoavaluació

• Conclusions

L’e-portafolis és la versió digital del portafolis. Aquest instrument requereix
que l’alumnat disposi d’un espai virtual on recopilar i consultar tot el material, i,
evidentment, d’un programari adient (mòbil, tauleta o ordinador). La configuració
de l’e-portafolis es desenvolupa de la mateixa manera que en el format paper,
encara que l’anàlisi de dades i determinades operatives resulten més dinàmiques
a través d’aplicacions i programes que en faciliten el tractament, a la vegada que
desenvolupen en l’alumnat la competència digital.

Segons indica el Learning Science Research Institute en el seu informe sobre
l’impacte de l’e-portafolis en l’aprenentatge, ha de seguir uns principis:
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• S’ha de considerar una eina transversal d’autoavaluació que abasta tot el
procés d’aprenentatge.

• L’elaboració i l’autoavaluació de l’e-portafolis estimula l’adquisició d’es-
tratègies didàctiques que es poden aplicar a altres àmbits del coneixement,
des de les relatives a competències procedimentals i digitals, passant pels
coneixements específics a través de les tecnologies per a la informació i la
comunicació (TIC), fins als components actitudinals, els quals van modulant
i condicionant les produccions i el grau de motivació.

• Evidencia el procés i visibilitza els progressos. La seva condició virtual
registra totes les accions que es fan, a la vegada que permet que els agents
implicats (alumne i professorat) hi accedeixin en qualsevol moment. Amb
aquestes característiques, és eficaç per comprovar de manera objectiva el
grau de dedicació en la confecció i el seguiment del progrés acadèmic, a
la vegada que permet consultar els compromisos adquirits per l’alumnat i
valorar si s’han complert.

2.4.4 Altres tècniques i estratègies

Hi ha altres tècniques per a l’avaluació educativa, com són les rúbriques, les
escales d’actitud, la sociometria, l’autoinforme i les històries de vida.

Les rúbriques són plantilles que ordenen les categories o ponderacions que el
professorat considera que han de ser avaluades. Es corresponen amb els apre-
nentatges que han d’haver-se assolit durant el procés d’ensenyament-aprenentatge.
És una eina important tant per a l’alumnat, que així coneix les expectatives
d’aprenentatge, com per al professorat, ja que li serveix com a guia per dissenyar
les proves d’avaluació segons els objectius formulats. Normalment, el nivell
de dificultat està graduat. Hi ha diversos tipus de rúbriques: global o holística
(compara i valora la totalitat de la producció de l’alumnat), parcial (es valora per
separat cada criteri), quantitativa (el resultat és numèric), qualitativa (el resultat
és descriptiu) i d’altres.

La rúbrica ha de ser un instrument obert i dinàmic, ha d’admetre canvis i
adaptacions. La rúbrica s’ha d’entregar a l’alumnat quan comença un treball
perquè conegui els criteris de correcció. D’aquesta manera, es facilita i clarifica
el procés avaluador tant per al professorat com per a l’alumnat.

Segons Lukas i Santiago (2009), les escales d’actitud es determinen a partir d’una
sèrie de preguntes de resposta graduada de més a menys intensitat, i normalment
mesuren opinions o sentiments. Les més utilitzades són:

• Escales diferencials o escales de Thurstone: tenen entre 20 i 22 ítems i els
subjectes han d’assenyalar un o diversos judicis amb els quals estan d’acord.

• Escales additives o escales de Likert: estan formades per una sèrie d’afir-
macions que expressen judicis positius i negatius i el subjecte s’hi ha de
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posicionar, des de totalment d’acord fins a totalment en desacord, passant
per graus intermedis.

• Escales de diferencial semàntic o escales d’Osgood: les persones utilitzen
adjectius en les seves valoracions. Es presenten escales bipolars d’adjectius
antònims i la persona avaluada ha d’assenyalar la seva posició.

Es denomina sociometria el conjunt de tècniques que tenen com a objectiu
conèixer les relacions internes d’un grup i el rol o posició que cada subjecte hi
ocupa. És un mitjà per determinar el grau d’acceptació dels individus en un grup i
posar al descobert l’estructura del grup. El sociograma és l’instrument per portar a
terme aquesta tècnica. Cal elaborar un test sociomètric on es pregunta al subjecte
sobre les persones amb qui prefereix estar i les que no i sobre les expectatives que
té respecte a l’elecció per part d’altres membres del grup. Amb aquesta tècnica es
pot veure si hi ha amistats recíproques, si la percepció respecte a la posició en el
grup és real o no, el nivell d’acceptació o rebuig dels membres del grup...

L’autoinforme suposa una introspecció del subjecte sobre determinades qüestions.
En aquest cas, l’observador i l’observat coincideixen. L’autoinforme pot suposar
un plantejament escrit que mostri determinades qüestions comportamentals, com
per exemple un diari. El diari és l’exemple d’autoinforme més utilitzat.

Hi ha tres tipus de diaris:

• Organitzador estructural de classe: es planteja com a seqüencialitzador de
l’activitat docent.

• Descripció de tasques: serveix per registrar les activitats del docent i de
l’alumnat.

• Expressió de característiques de l’alumnat i del professorat: es plan-
teja per plasmar comportaments, conductes i accions durant el procés
d’ensenyament-aprenentatge.

Les històries de vida són narracions autobiogràfiques d’una persona referides a
la seva vida i explicades tal com les ha viscut. Poden suposar un complement a
les entrevistes, perquè aporten vivències de la biografia de la persona.


