
 

 

MEMÒRIA  DE  TREBALL  I  FUNCIONAMENT  DE  LES USEE   

DE  L’INSTITUT  NARCÍS  OLLER  -  CURS 2010- 11  

 

1. Característiques de la unitat. Tipologia d’alumn at a la que va 

destinat. Breu descripció dels alumnes. 

Aquest curs, a la complexa organització de les USEE dins d'un centre amb les 

característiques de l'Institut Narcís Oller, s'hi ha afegit la dificultat de l'alt 

número d'alumnes que s'han incorporat a 1r curs, i de les característiques 

d'alguns d'aquests alumnes. Concretament s'han matriculat set nois, tres dels 

quals han tingut seriosos problemes per aconseguir integrar-se a les activitats 

del centre junt amb els altres nois. A més, a mig curs s'ha incorporat, també a 

1r de la USEE, un altre alumne procedent d'un altre centre. 

Així doncs, actualment disposem de dues USEE amb un total de 21 alumnes, 

d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys, amb necessitats educatives 

especials greus i permanents.  

L'alt nombre d'alumnes de 1r curs (8 nois i noies en total) ens ha impossibilitat 

escolaritzar-los tots en un sol grup. Per tant, n'hem assignat  5 a un grup (1r C) 

i 3 en un altre (1r B). Per tant, els alumnes de les USEE es troben integrats en 

cinc grups,  en els grups 1r, 2n, 3r i 4t C i a 1r B.  

Comptem amb una dotació professional de quatre professores orientadores 

(psicopedagogues), dues educadores, una fisioterapeuta a temps parcial (de l’ 

EAP), una vetlladora i una monitora de menjador. Enguany una de les 

professores ha gaudit d'una baixa per maternitat i la seva substitució ha estat 

una mica accidentada, ja que ha estat coberta per tres professores diferents.   

 

2. Planificació de les actuacions 

 

2.1 Objectius de la USEE 

- Normalitzar l’educació dels alumnes amb NEE greus i permanents. 

- Sensibilitzar a la comunitat educativa en l’acceptació de les capacitats i 

limitacions individuals. 



 

 

- Participar en el nombre màxim d’activitats a fi d’aconseguir la màxima 

socialització. 

- Progressar en habilitats socials, personals i curriculars. 

- Potenciar al màxim les competències bàsiques de tot l’alumnat. 

 

2.2 Grau d’assoliment dels objectius 

Aquest és el setè curs de funcionament de les USEE en el nostre centre, i el 

grau d’assoliment dels objectius que ens vam plantejar en un principi és 

considerable. Cal tenir present que els alumnes de la USEE han anat 

participant en les activitats ordinàries de forma progressiva, i fa ja dos cursos 

que els nostres alumnes assisteixen a les aules ordinàries en totes les matèries 

excepte les instrumentals, i són ben acceptats pels seus companys. El procés, 

durant aquests anys, ha estat gradual i fàcilment assimilable per la comunitat 

educativa, la qual, en aquest moment, dóna ple suport a la inclusió dels nostres 

alumnes. 

Enguany, però, la tipologia d'alguns dels alumnes (de tres d'ells, concretament), 

ha fet impossible la seva inclusió en un grup ordinari, ja que no disposaven de 

les capacitats necessàries per fer possible la convivència amb els altres nois, i 

tampoc per assistir a classe amb ells. A més, sovint es produïen agressions 

entre els altres alumnes i ells, tant a dins del centre com a l'exterior, en els 

desplaçaments a casa. El ritme i les activitats de l'institut, a més, no eren les 

més adequades per ells, i no disposàvem de les eines necessàries per donar 

resposta a les seves necessitats. Així és que, d'acord amb la psicopedagoga i 

la treballadora social de l'EAP vam decidir cercar un centre més adequat per 

ells, i que els pogués donar resposta. Concretament un alumne serà 

escolaritzat el cus vinent en un centre d'educació especial Alba, de Reus i les 

altres dues ja han començat a assistir al centre d'educació especial Tilmar, de 

Montblanc.  

Quan al grau d'assoliment dels objectius per part dels alumnes, en general 

podem dir que els assoleixen i segueixen avançant cap al desenvolupament de 

les competències bàsiques. Dels quatre alumnes de 4t, dos han acreditat 

l'etapa i dos no ho han fet, tot i haver treballat el seu PI. Aquest fet, lluny de 



 

 

suposar un entrebanc per ells, els permet realitzar estudis post obligatoris 

adaptats (PQPI,... ) 

Cal tenir també present que alguns dels alumnes de la USEE presenten 

trastorns de personalitat associats a la deficiència psíquica. Sovint aquests 

dificulten l'assoliment dels objectius que ens proposem, i impedeixen que 

segueixin avançant. Una de les alumnes de 3r, per exemple, ha esta 

ingressada gairebé sis mesos en un centre psiquiàtric, reincorporant-se al 

centre un cop donada d'alta.  

Quant a l’assoliment de les competències bàsiques d'autonomia i iniciativa 

personal, el simple fet que els nostres alumnes desenvolupin les seves 

activitats dins un entorn ordinari, amb companys de la seva edat, reporta un 

benefici evident per aquests nois i noies, i facilita el seu assoliment, de forma 

que es pot dir que hi ha un abans i un després, clarament reflectit en la seva 

conducta, del pas per l’ institut dels nostres alumnes. 

En general, doncs, podem dir que els nostres alumnes evolucionen 

favorablement i que el seu progrés dins l’institut és satisfactori. 

 

2.3 Criteris de participació a l’aula ordinària 

El criteri general és que els alumnes participin en el màxim d’àrees possibles; 

per tant, en funció de la singularitat de cada alumne i el grau d’adaptació 

curricular, hi ha matèries (bàsicament les àrees instrumentals) que es realitzen 

dins del grup reduït.  

Enguany tots els alumnes excepte els tres de primer curs esmentats 

anteriorment, han assistit a l’aula ordinària a totes les matèries excepte les 

llengües (català, castellà i anglès) i les matemàtiques.  

Les altres àrees les cursen dins el grup ordinari; sempre que és possible es fa 

amb acompanyament d’una educadora o d’una professora, les quals realitzen 

les adaptacions corresponents. Aquest curs ha estat més difícil que mai 

realitzar tots els acompanyaments, per manca d'hores.  

 



 

 

2.4 Distribució horària 

Partint de l’horari ordinari i en funció de les capacitats de l’alumnat, el grau 

d’autonomia i desenvolupament cognitiu, conductual i emocional, s’elabora 

l’horari específic de cada alumne, que queda reflectit en el seu PI, incloent tots 

els suports tant individuals, com externs i en petit grup. 

 

2.5  Programació : PI 

L'adaptació del currículum és fonamental per a donar una resposta educativa a 

alumnes amb NEE, i ha de ser gradual, i anar de les adaptacions menys 

significatives a les més significatives, partint de les programacions dels 

diferents departaments.  

Quant als continguts i objectius de les diferents àrees, hem de tenir en compte 

que no poden tenir el mateix tractament les àrees instrumentals (llengües i 

matemàtiques) que la resta (socials, naturals, tecnologia, música, plàstica i 

educació física).  

En les matèries no instrumentals podem treballar els mateixos temes que 

s'imparteixen als diferents cursos d'ESO, fent petites adaptacions dels 

continguts, objectius, vocabulari, activitats, materials o, simplement, amb una 

petita ajuda per part de l'adult, depenent de les necessitats de cada alumne. És 

en aquestes àrees on la inclusió en l'aula ordinària és més apropiada i factible.  

En les àrees instrumentals, i a causa de la complexitat i abstracció que 

requereixen, és on les adaptacions han de ser més específiques i 

individualitzades, adequades a les seves necessitats individuals, partint dels 

seus coneixements previs, i tenint present que els aprenentatges siguin útils i 

aplicables a la vida quotidiana. 

 

2.6  Organització: espai, alumnes, temps, recursos. .. 

S’han tingut en compte les necessitats dels alumnes per la seva ubicació en els 

espais més propers a l’ascensor.  

Disposem de 4 grups (21 nois en total) distribuïts de la següent forma:  

1r d'ESO ► 8 alumnes  

2n d'ESO ► 4 alumnes  



 

 

3r d'ESO ► 5 alumnes 

4t d'ESO ► 4 alumnes 

 

Cada grup compta amb un grup ordinari de referència del seu mateix nivell (1r, 

2n, 3r i 4t d'ESO). Amb aquests alumnes assisteixen a la majoria de classes 

(educació física, tecnologia, ciències naturals, ciències socials, música i 

educació visual i plàstica), mentre que a l'aula USEE, en petit grup, cursen les 

matèries instrumentals (llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques) i 

l'idioma anglès. Aquestes últimes matèries les cursen conjuntament 1r i 2n, i 3r 

i 4t, respectivament, a les aules específiques de la USEE. 

A les classes que realitzen amb el grup ordinari assisteixen, en general, 

acompanyats per un professional de la USEE (professora o educadora) amb la 

finalitat de facilitar la inclusió dels alumnes i d'adaptar els continguts i les 

activitats al seu nivell competencial. L'experiència ens demostra que, encara 

que aquest no sigui el nostre objectiu, la presència d'altre professor en les 

aules no solament afavoreix els aprenentatges dels alumnes amb discapacitat, 

sinó també el dels altres alumnes, que veuen en aquest professional un suport; 

per tant, pot dir-se que tots alumnes es beneficien d'aquesta organització.  

Les tutores d'USEE han seguit sent tutores dels corresponents grup ordinari. 

Aquest canvi organitzatiu vam iniciar-lo fa tres cursos, per tal d'afavorir la 

inclusió real al centre de tots els professors i alumnes. Enguany tres alumnes 

de 1r es van incloure en una altra tutoria. Tot i les dificultats que comporta 

aquesta organització valorem molt positivament aquesta experiència.  

Els horaris  que segueixen els nostres alumnes, en la mesura que és possible, 

són paral·lels als del seu grup de referència, per a facilitar la inclusió de tot el 

grup o només de algun alumne en concret, en determinades activitats puntuals. 

Pel que fa als professors  de la USEE, no estem estrictament distribuïdes per 

nivells, sinó també per matèries. De tota forma, tal com ja hem explicat,  al tenir 

alumnes de  tots els nivells (de 1r a 4t d’ESO) hem agrupat els alumnes en dos 

grups  (1r i 2n, i 3r i 4t), cadascun dels quals realitza les matèries curriculars en 

una aula específica (206 i 105), respectivament. Les professores, per tant, 

també ens hem intentat agrupar al voltant d’aquests dos grups, encara que no 

de forma estricta. 



 

 

Considerem força adequat l’equipament  de la USEE tot i que facilitaria les 

tasques d’adaptació curricular disposar d'ordinadors portàtils, i també d’un canó 

de projecció pels equips informàtics, i de pissarra digital. 

 

2.7  Transport i menjador, programes alternatius. 

L'alumne provinent d’Alcover assisteix al centre en una furgoneta que també 

transporta alumnes d’aquest municipi al centre Ginesta. 

Els alumnes que ho precisen compten amb l’ajuda d’una monitora de menjador, 

proporcionada pel Consell Comarcal, per ajudar-los a l’hora de dinar. 

  

3. Coordinació   

 

3.1  Professorat implicat 

Els professors que integren els equips docents que es fan càrrec dels alumnes 

de les USEE van assimilant, progressivament, tant els problemes com els 

avantatges que comporta la presència d’aquests alumnes a les aules; en 

general la seva valoració és positiva, i en algun cas concret, molt positiva.  

Per altra part, pensem que seria necessari proporcionar-los algun tipus de 

formació específica per facilitar la seva labor docent; algun d’aquests 

professors ho ha manifestat en alguna ocasió. 

 

3.2  Serveis externs 

La figura de la coordinadora de les USEE ha facilitat la coordinació tant amb 

l’equip directiu com amb els serveis externs. 

Ens hem coordinat periòdicament amb els membres de l’EAP que donen suport 

al nostre centre, tant la psicopedagoga com la fisioterapeuta. 

També hem mantingut contactes puntuals amb els responsables del centre 

Ginesta, on molts dels nostres alumnes assisteixen en acabar el seu pas per 

l'institut. Aquest curs, concretament, dos dels alumnes que finalitzen la seva 

escolaritat al centre tenen previst realitzar l'any vinent el curs de formació 

ocupacional a Ginesta. 



 

 

 

3.3  Pares 

Els nostres objectius principals respecte a les famílies són els següents: 

- Informar-los temporalment sobre l'evolució dels seus fills, tant des del punt de 

vista pedagògic com de creixement personal i procés de socialització.  

- Orientar-los sobre les possibilitats dels seus fills quant a formació i opcions 

laborals de futur. En aquest sentit, tal com hem dit, a més de la informació que 

podem oferir-los els professionals del centre, s'organitzen visites i xerrades 

complementàries perquè puguin conèixer tots els recursos existents en la zona 

de cara a la futura inserció laboral dels seus fills.  

 

4. Intervenció educativa 

 

4.1 A l’aula ordinària 

Els models d'inclusió a l’aula ordinària en el nostre institut són els següents: 

 

a) Inclusió dels alumnes del grup USEE en diferents grups flexibles, sense 

suport:  

És el tipus de funcionament de les matèries optatives. Normalment hi 

assisteixen 1 o 2 alumnes de la USEE sols, sense cap suport. Si fos necessari, 

i la distribució horària ho permetés, podrien rebre el suport d'una educadora.  

Les matèries optatives són assignades a cada alumne tenint en compte les 

seves preferències i també la predisposició dels professors que els imparteixen.  

 

b) Inclusió del grup USEE dintre de l'aula ordinària amb suport d'una professora 

de la USEE o d'una educadora:  

Els alumnes de la USEE reben suport dintre de l'aula ordinària, però, en aquest 

cas, són tots els nois i les noies d'un grup els quals efectuen inclusió en el curs 

corresponent. El professor de l'aula ordinària és qui imparteix la classe, mentre 

que el professor de la USEE o l'educadora realitza les adaptacions 

necessàries. Els alumnes de la USEE assisteixen a classe amb els mateixos 



 

 

llibres que els alumnes ordinaris, excepte en l'àrea de ciències socials, que 

utilitzen el Quadern per a la diversitat. 

 

c) Inclusió d'un o més alumnes en un grup ordinari, sense suport  

Es tracta que algun alumne concret assisteixi a alguna matèria al costat dels 

seus companys del mateix nivell, sense rebre suport de cap professor de la 

USEE. En aquest cas, cal mantenir una relació entre la professora tutora de 

l'alumne i el professor de l'aula ordinària per a controlar l'evolució de l'alumne. 

 

4.2 A la USEE 

En les matèries instrumentals, i a causa del nivell d'abstracció que es requereix, 

ens és impossible efectuar la total inclusió dels nostres alumnes dintre de l'aula.  

Per tant, les matèries instrumentals són impartides en l'aula USEE per una 

professora. Es tracta d'un ensenyament personalitzat, que té en compte el 

nivell i ritme personal de cada alumne. 

 

4.3 Al centre 

L'equip de professores de la USEE ens hem fet càrrec, per tercer curs 

consecutiu, de les tutories ordinàries de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO on estan inclosos 

els alumnes de les USEE.  Una companya del seminari d'orientació s'ha fet 

càrrec de la cinquena tutoria.   

Tot i les dificultats que ens comporta assumir aquestes tutories, valorem 

positivament els beneficis que aquest fet ens reporta, ja que contribueix a 

afavorir el màxim nivell d'inclusió de tots els alumnes. 

 

 

5. Avaluació  

 

5.1 Nivell d’inserció de la USEE en l’organització del centre. 

En aquest moment podem afirmar que les USEE formen part, plenament, de la 

del nostre centre i són acceptades per tots els sectors de la comunitat. 



 

 

 

5.2 Participació dels alumnes en activitats fora de  l’aula (sortides, 

colònies, esbarjo, extraescolars, ...).  

En general els alumnes de la USEE han assistit a totes les sortides dels cursos 

corresponents, excepte en algun cas en què no ha sigut possible, a causa de 

les dificultats físiques que podia comportar la sortida. Per contra, hem assistit a 

altres sortides que per les seves característiques eren idònies. 

  Relació d’activitats: 

• 16/11/2010, tarda – Sortida a la plaça del Blat per celebrar la 

proclamació dels castells com a patrimoni de la humanitat 

• 22/11/2010, matí – Sortida al centre Ginesta per visitar les instal·lacions i  

perquè ens expliquin el seu funcionament.  

Molts dels nostres alumnes tenen a Ginesta la seva sortida professional i 

aquesta visita els permet conèixer de primera mà què es poden trobar en 

aquest taller 

• 28/4/2011, tarda – Assistència al repartiment de premis del concurs 

literari  de Sant Jordi i del concurs de matemàtiques, al teatre Principal 

• Del 8/10/2010 al 20/05/2011 – 25 sessions - Curs d'equitació a Mas 

Aragó (el Pont d'Armentera). Aquesta activitat forma part d'un programa 

promogut i subvencionat per la Fundació Mapfre, adreçada a nois i noies 

amb NEE. Consisteix en unes sessions de treball terapèutic, en les quals 

els alumnes interaccionen amb els cavalls.  

La valoració que fem d'aquesta activitat és molt positiva i , tot i que no és 

clar que es pugui realitzar, ens agradaria molt donar-li continuïtat el curs 

vinent. L'equinoteràpia aconsegueix molt bons resultats en les persones 

amb el perfil dels nostres alumnes, tant a nivell cognitiu, comunicatiu i 

relacional com d'autonomia personal.  

 

5.3 Criteris d’avaluació. Material i instruments. 

L'avaluació no ha de valorar només el rendiment dels alumnes, sinó també el 

procés d'ensenyament dels nostres alumnes. Per tant, només l’observació i el 



 

 

seguiment continu de totes les activitats realitzades i els resultats obtinguts ens 

poden oferir les dades que ens permetin seguir avançant i millorant.  

  

5.4 Resultats en termes de progrés dels alumnes. 

L'avaluació de les accions educatives destinades als alumnes de la USEE les 

realitzem trimestralment, conjuntament tot l'equip que incideix directament en 

l'educació de l'alumne/a. D’altra banda, el resultat de cada matèria el 

decideixen els respectius professors, juntament amb la professora o educadora 

que acompanya a cada alumne. 

Al finalitzar cada sessió d'avaluació, els acords als quals hem arribat són 

traspassats per mitjà del coordinador de seminari (en el nostre cas orientació) o 

per la coordinadora de l'equip USEE a l'Equip Directiu per a poder realitzar els 

canvis oportuns en cada cas.  

Les dades que avaluem ens permeten valorar l'eficàcia i l'eficiència de les 

nostres actuacions docents i identificar els aspectes que hem de millorar o 

canviar en futures intervencions, que són:  

a) Els continguts i objectius, tenint en compte si la seva seqüenciació, 

extensió i grau de profunditat han estat les adequades.  

b)  Els recursos utilitzats: materials, personals, de context, etc., valorant si 

han estat els correctes  

c) L'organització, les activitats i la metodologia utilitzades, valorant si han 

estat efectives per a assolir un resultat positiu en el procés 

d'ensenyament i aprenentatge individual de cada alumne/a i potenciant 

la seva autonomia 

d) El sistema d'avaluació, tenint en compte si ha estat l'adequat en cada 

cas particular i ens ha proporcionat la informació que buscàvem. 


