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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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William Heart Kilpatrick
(1871-1965), mestre i

pedagog dels Estats Units,
va treballar amb John

Dewey al Teachers College
de la Universitat de

Columbia, i va desenvolupar
i promoure el mètode dels

projectes. Vegeu:
bit.ly/2HuxXm8

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.

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/kilpatrs.PDF


Suport a la intervenció educativa 15 Organització del suport a la intervenció educativa

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.

https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/concepto-de-ceguera-y-deficiencia-visual
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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).
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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

http://educacio.gencat.cat/documents/ServeisEducatius/EAP_Resolucio.pdf
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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:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0018/06eab656-5f4d-4e35-8d2a-04fca258d91c/guia_de_desenvolupament_3-6_anys.pdf
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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

http://www.xtec.cat/serveis/creda/e3925251/docs_public/proves_pautes_deteccio_da.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/guia-families/sordesa/guia_famil_fills_sordceguesa.pdf
http://fesoce.org/wp-content/uploads/2012/04/Guia_cat.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/publicacions/quaderns_salut_mental/recom_inf_cat.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90093105&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=37&ty=45&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=37v76n01a90093105pdf001.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/guia-families/alteracions-conducta/alterac_conduct.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/tdah-deteccio
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/altes-capacitats/
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/45601.pdf
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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
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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).

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=78559
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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
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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

http://www.lecturafacil.net/
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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).

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAjutsServeis/Servei%20d%92int%E8rprets%20en%20llengua%20de%20signes%20catalana?_template=/Educacio/IDE_ITEM_PLACEHOLDER
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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.
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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:

https://fundacion.fcbarcelona.es/futbolnet_es
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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.

https://www.youtube.com/embed/NImgqIctK2I?controls=1
https://www.youtube.com/embed/NImgqIctK2I?controls=1
https://www.youtube.com/embed/zSbzC6EeguY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/zSbzC6EeguY?controls=1
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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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