
INCLUSIÓ I
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

SUPORTS I RECURSOS A
DISPOSICIÓ DEL CENTRE PER

ATENDRE LA DIVERSITAT

Aspectes a tenir en compte en l’anàlisi de
l’atenció a la diversitat en el centre



Dades del centre i del professorat

(Quadre A)

• Alumnat i professorat
Nombre d’alumnes del centre

• Mitjana d’alumnes per aula

• Nombre d’aules del centre

• Nombre de grups per nivell
• Nombre de tutors

• Nombre total de professors

(Quadre B)
• Professorat i professionals  per l’atenció

a la diversitat
Nombre de tutors

• Nombre total de mestres
• Nombres de mestres de suport de

parvulari
• Nombres de mestres d’educació

especial
• Nombres de tècnics educació infantil
• Nombre mestres d’audició i llenguatge

(MALL)
• Nombre de tutors aula d’acollida
• Nombre auxiliars d’educació especial
• Nombre mestres educació especial

USEE
• Nombre educadors USEE



 Grups i alumnes amb més necessitat de suport

• Es tracta d’analitzar quins grups i alumnes tenen més necessitat de

suport de cara a replantejar com s’estan fent els suports o a prioritzar-

los de cara a un nou curs escolar.

• Grups classe  amb més necessitat de suport.

• Alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents.

• Alumnes amb necessitat de Suport escolar personalitzat (SEP).

• Alumnat  al que se li ha fet o cal fer un pla individualitzat o una

adaptació curricular.

• Alumnes nouvinguts.

• Alumnat amb altes capacitats.



Cultura de centre: projectes, context i participació

• Projectes que té endegats el centre
educatiu. L’atenció a la diversitat ha
preocupat  al centre  o  no ha estat un
tema prioritari?

• Documents escrits que recullen acords
de centre i ús que se’n fa:
programacions, mínims curriculars,
criteris d’avaluació, pla d’acció tutorial,
pla d’acollida, pla de mediació, pla de
convivència, reglament de règim intern,
programacions transversals de
determinats continguts, criteris de
promoció...

• Tipus de reunions segons el nivell o
cicle, comissions. Periodicitat i
participants.

• Reunions específiques sobre atenció a
la diversitat: de cicle, de la Comissió
d’Atenció a la diversitat, de tutoria, de
claustre...

• Capacitat de fer propostes, de prendre
decisions, de portar-les a terme i
d’avaluar-les.

• Presència del treball en col·laboració.
Espais d’intercanvi de materials i
programacions.

• Participació, relació i col·laboració amb
les famílies.  Participació de l’alumnat:
projectes, espais en els que participen,
delegació de responsabilitats en
l’alumnat....

• Espais de relació i treball amb la
comunitat escolar i amb institucions de
l’entorn.

• En definitiva, es tracta de veure la
capacitat del centre en trobar respostes
creatives respecte l’atenció a tot l’alumnat,
especialment als que manifesten
necessitats educatives especials.



Organització del centre

• Criteris per a la distribució dels
tutors.

• Criteris per a la distribució dels
recursos.

• Participació dels professionals
de suport (mestres d’educació
especial, de pedagogia
terapèutica, de suport…)  en les
reunions de programació
ordinàries.

• Tipus de coordinació de
tutors/es i  professionals de
suport en relació al treball amb
l’alumnat amb nee o amb
d’altres alumnes de la classe.

• Programacions transversals de
determinats continguts.

• Coordinació pedagògica.
Treball que es porta a terme.

• Comissió d’atenció a la
diversitat. Treball que es
realitza.

• Espais d’intercanvi de materials,
programacions, etc.

• Desdoblaments. Finalitats.
Tipus de treball.

• Grups flexibles. Finalitats i real
flexibilitat.



Treball de col� laboració

• Reunions específiques per
revisar i posar en comú com
s’està fent l’atenció a la
diversitat en el centre (equip
docent,  cicle, claustre,
comissions…).

• Tipus de reunions segons el
nivell o cicle.  Periodicitat.
Participants.

• Comissió d'atenció a la
diversitat: objectius, funcions i
dinàmica. Membres, periodicitat,
temes que es tracten, presa de
decisions. Revisió dels suports i
mesures o acords presos.

• Juntes d'avaluació: objectius,
funcions i dinàmica. Participació
de I'equip de diversitat. Revisió
dels suports i les metodologies
per atendre la diversitat.

• Com i on es prioritzen les
demandes d’atenció/intervenció
en relació als alumnes?
� Cicle/Equip docent   �   CAD
� MEE                 �   Orientador

• Comissió Pedagògica. Equip
educatiu: atenció diversitat.

• Comissió Social: membres,
periodicitat, temes que es tracten,
presa de decisions.

• Es fa alguna sessió de claustre
per posar en comú com s’està
avançant en relació a aquests
temes i per fer propostes de
millora?

• Hi ha un  responsable o referent
de l’atenció a la diversitat en el
centre?



Mesures per atendre a la diversitat  a l’aula

• Acció tutorial: implicació del
tutor/a en l’atenció als
alumnes que troba barreres a
l’aprenentatge i la participació
dins el grup classe.
Acompanyament en els canvis
de cicle i d’etapa, amb tot
l’alumnat, especialment el més
vulnerable.

• Sessions de tutorització
individuals o  en petit grup
amb l’alumnat amb més
necessitat de suport.

• Treball de dos docents a l’aula.
Finalitats. Tipus de
funcionament. Metodologies
utilitzades

• Tutoria entre iguals.
• Treball cooperatiu. Per a

quines activitats?
• Programació diversificada,

multinivell...
• Treball per racons i/o tallers

dins la classe.
• Treball per racons i/o tallers

interclasses.
• Suport a la llengua oral i

escrita. Tipus de suport.
• Petit grup dins l’aula. Finalitats.

Tipus de treball.
• Petit grup fora de la classe.

Finalitats. Tipus de treball.
• Atenció personalitzada.

Finalitats. Tipus de treball.



 Intervenció dels docents de suport

• Es col·labora i dona suport  a tot
l’alumnat?

• Als alumnes amb necessitats
educatives especials? A quins?

• Com i on es fa el suport?  Tots
els docents que fan suport  fan
sessions dins l’aula?

• Com s’utilitzen les hores
d’atenció a la diversitat?

• Quines competències bàsiques i
continguts es prioritzen?

• Els mestres especialitzats en
educació especial i els de suport
participen a les reunions de
programació per fer propostes
didàctiques  perquè tots els
alumnes puguin participar i
aprendre a l’aula?

• Es fan altres reunions de
programació entre els mestres?

• Es comparteixen i donen a
conèixer els recursos i les
adaptacions a nivell de tot el
centre?  Com?



 Professionals amb atenció directa als alumnes
amb necessitats educatives especials

Professionals que estan intervenint en

relació a alumnes concrets donant suport

directe.

Conèixer i compartir el tipus d’intervenció

que s’està fent per part dels diferents

professionals, analitzar punts en comú

entre les diferents intervencions per

afavorir la col·laboració,  evitar actuacions

repetitives o poc coherents.

• Mestre educació especial

• Orientador/a

• Mestre de pedagogia terapèutica

• Educador d’educació especial

• Auxiliar d’educació especial  o

vetllador

• Logopeda del CREDA

• Mestre itinerant visuals del CREDV

• Fisioterapeutes

• Escolarització compartida

• Centre educació especial  com recurs
de suport o d’escolarització

compartida

• Altres



Professionals que fan assessorament en relació
a la inclusió de tot l’alumnat

• Professionals que estan realitzant tasques d’assessorament en el centre en
relació a la inclusió des d’una perspectiva àmplia i en relació a tot l’alumnat

(orientador, psicopedagog EAP, treballador/a social, assessor d’ELIC,

assessors de serveis educatius específics, suport professionals de Centre
d’educació especial, altres assessors...).

• Conèixer i compartir el que s’està fent per part dels diferents professionals:

tipus d’intervenció, continguts que s’estan treballant i àmbits en els que

s’està intervenint.

• Es facilita l’observació/participació dels assessors dins l’aula? A les reunions

d’equip docent? A les juntes d’avaluació?

• Analitzar conjuntament punts en comú entre les diferents intervencions per
afavorir la col·laboració, evitar actuacions repetitives o incoherències.


