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1. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Parlar de diversitat a l’aula implica reconèixer la singularitat de cada infant.  

Les aportacions de diverses teories com ara la de les intel·ligències múltiples, la dels diferents estils 

d’aprenentatge i les aportacions de la neurociència, aplicades a l’educació, posen de relleu l’existència 

d’aquesta diversitat entre els infants. Diferències que tenen a veure amb els ritmes, les motivacions, les 

preferències i les facilitats de cada un d’ells a l’hora d’aprendre.  

 

Entendre la diversitat des d’aquesta perspectiva ens fa adonar que la diversitat no és una excepció que fa 

referència, per exemple, als infants anomenats amb altes capacitats, o a aquells amb alguna discapacitat o 

procedents d’altres cultures, sinó que té en compte la singularitat de cadascun d’ells (i recordem que tots 

som diferents a l’escola Octavio Paz!). 

 

Aquesta concepció de diversitat és coherent amb el principi d’escola inclusiva que té com a finalitat afavorir 

l’èxit educatiu de tots i cada un dels infants en una escola per a tots. Tot això requereix reflexionar 

constantment sobre la pròpia pràctica (organització, metodologia, avaluació, gestió de suports, elaboració i 

ús dels recursos, etc.) per tal de millorar-la i així donar resposta a les necessitats canviants del centre, dels 

grups en general i dels infants en particular. 

 

L'atenció a les necessitats educatives de tots els infants ha de plantejar-se des de la perspectiva global del 

centre i la seva participació prioritària en entorns ordinaris, per tant ha de formar part de la nostra 

planificació. 

 

La Llei Orgànica 2/2006 d'Educació abandona el model de "integració" escolar a favor d'un model de 

"inclusió", en el qual ja no es tracta que l’infant s'ajusti al sistema educatiu en el qual se li pretén integrar, 

sinó d'ajustar el propi sistema educatiu a la diversitat dels infants. 

 

En el marc dels principis generals de l'educació inclusiva, l'atenció als infants ha de tenir lloc, sempre que per 

les seves característiques sigui possible i adequat, en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport 

necessari per fer possible la participació en les activitats generals i els aprenentatges escolars així com 

l'assoliment de les competències bàsiques. 

 

Per tant per una atenció a la diversitat ben gestionada ens és necessari: 

 

1. Assumir que les diferències dels infants constitueixen un principi general de l’acció educativa que ha 

d’entendre la diversitat d’una manera enriquidora per tal que fomenti la tolerància, el respecte i la 

convivència dintre del marc escolar i aplicable en qualsevol context social i familiar. 

 

2. Conèixer que les diferències individuals tenen el seu origen en la interrelació de l’infant amb el seu 

medi social i cultural, ens ajudarà a tenir idees menys estàtiques i deterministes sobre les seves 

possibilitats d’aprenentatge. 

 

3. Establir unes estratègies generals per tal que el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ajusti a les 

diferents necessitats educatives dels infants dintre d’un entorn el més ordinari possible. 
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4. Tenir una actitud integradora que ha de travessar i impregnar tots els plantejaments del centre per 

donar una resposta educativa adient als tots els infants des de les opcions generals (Documents 

Generals del Centre), fins a l’actuació i coordinació entre els diferents professionals que intervenen en 

un grup (nivell, comunitat, EAP, Serveis i Programes externs). 

 

 

A l’escola Octavio Paz aquest document recull i regula tots els aspectes relacionats amb el tractament de la 

diversitat en qualsevol de les seves modalitats. A més, constitueix la línia directriu per unificar criteris a nivell 

de centre en relació a la tasca a desenvolupar amb els infants que tenen algun tipus de dificultat en el procés 

d’aprenentatge.  

 

L’objectiu és tractar l'atenció a la diversitat d’una manera integradora i des de la interacció de tot l'infant de 

l'escola. És per això que es proposen mesures d'intervenció que impliquin la totalitat dels infants del mateix 

cicle i de la mateix comunitat. 

 

Per tant com a escola inclusiva, enfoquem el Pla d’Atenció a la Diversitat, tenint en compte aquests pilars: 

 

● Principi d’inclusió: Tots els infants poden aprendre junts. 

 

● Principi de normalització: Tots els infants tenen un programa educatiu personalitzat i adequat a 

les seves característiques, evitant les actituds compassives o sobreprotectores. 

 

● Principi de personalització: tots els infants són iguals, tenint en compte, especialment les seves 

característiques personals. 

 

● Principi d’igualtat d’oportunitats: Cal donar a tots els infants els recursos que els facin falta per 

poder assolir els objectius d’aprenentatge. 
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2. DIVERSITAT DE CENTRE: NESE  i NEE 

 

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu dels infants s'identifiquen i s’avaluen amb la finalitat de 

poder oferir-los les mesures i els suports addicionals i/o intensius que els calguin per poder garantir el seu 

èxit educatiu. 

Es considera amb el nou decret d’inclusió 150/2017 que tots els infants que necessitin un suport addicional 

i/o intensiu se’ls anomena infant amb NESE (necessitat específica de suport educatiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s’identifiquen i avaluen tenint en compte el 

funcionament de l’infant  dins el seu propi context educatiu. Aquesta avaluació té com a objectiu principal 

identificar necessitats i proporcionar-li els suports necessaris per afavorir el seu procés d’aprenentatge. Les 

NESE han de basar-se en les fortaleses de l’infant, les competències que ja té adquirides, el seu estil 

d’aprenentatge i les característiques personals o socials que el condicionen. Tot això s’ha d’avaluar en relació 

a les exigències del currículum que li pertoca per nivell. 
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Dins les NESE, podem determinar situacions d’infants que tenen unes Necessitats Educatives Especials (NEE), 

ja que presenten un decalatge important entre les seves capacitats i les exigències del context, quedant 

afectat el procés d’aprenentatge i desenvolupament personal. 

 

La valoració d’infant NESE es realitza per part de l’EAP, amb la col·laboració dels professionals de l’escola i 

la família. 

 

Els infants amb NESE poden venir ja detectats i amb informes per part de l´EAP quan inicien l’escolaritat (Ed 

Infantil) o si arriben d´una altra escola. Moltes vegades és el mestre/a de referència qui detecta que alguna 

cosa està passant i l’infant no pot fer front a l'aprenentatge dels continguts curriculars. En aquest moment el 

mestre/a comparteix aquesta situació amb la Mestra d’Educació Especial (MEE), que en farà una primera 

valoració de l’infant. Depenent d’aquesta valoració, el mestre/a conjuntament amb la MEE completarà el full 

de demanda d’intervenció perquè la psicopedagoga de l´EAP atengui el cas i pugui identificar les actuacions 

específiques que caldrà dur a terme . 

 

*Veure annex  “Fulll de demanda d´observació a l´EAP” i “Consentiment de la família per l’observació 

a l’EAP” 

 

Les mestres d'educació especial faran l´atenció directa als infants amb necessitats educatives especials greus 

i donaran suport als mestres en la participació d´aquests infants a l'aula ordinària. 

 

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels infants amb NEE ha de seguir el mateix procés que la resta 

dels infants. Els plans individualitzats, per a aquells infants que en disposin, han d´esdevenir el referent per a 

l´avaluació d´ells, tenint en compte en el marc dels objectius del curs, del cicle i etapa- l'assoliment de les 

competències bàsiques, l'autonomia personal i social (adaptació a l'aula ordinària, grup específic, grup 

reduït) i l'adquisició d'hàbits de treball i d´aprenentatge. 

 

Per als infants amb NEE que disposin d'un pla individualitzat, els resultats de les avaluacions es referiran a 

aquest pla, i a l'apartat d'observacions de l´acta d´avaluació es resumirà la informació que sigui rellevant 

sobre els objectius del pla de l’infant.  

 

La comissió d´avaluació, amb la col·laboració de l´EAP, ha de fer el seguiment dels aprenentatges dels infants 

i adoptar les decisions que corresponguin en relació amb l'atenció educativa que se li dona, procurant 

sempre la màxima participació en entorns i grups ordinaris. 

 

La implicació de les famílies i l'enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten i els acords que es 

prenen seran essencials per poder fer el seguiment de l'evolució de l’infant 

 

En els documents oficials d'avaluació hi han de constar les mesures d'atenció a la diversitat adoptades i el pla 

individualitzat, quan escaigui. 
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DETECCIÓ I ACTUACIONS Detecció de casos Estudi de casos Seguiment de casos Relació amb les famílies 

Infants amb NESE Ve donada per la designació 

de dictàmens realitzada per 

l’EAP 

EE-EAP Reunions EAP-EE-Cap 

d’estudis-mestres 

Mestres de referència-EE-EAP 

si es creu convenient la 

presència d’un o tots en 

l’entrevista.  

Infants que no han plantejat 

fins ara cap actuació concreta 

El mestre de referència es qui 

detecta els nous casos, els 

comenta a la reunió amb 

l’EAP, omple el full de 

demanda, el lliura a la Cap 

d’estudis  

Mestre de referència-EE-EAP 
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3. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) és el màxim òrgan decisiu pel que fa a l'organització de les 

mesures d'atenció a la diversitat a l'escola. 

 

Objectius generals: 

 

● Avaluar, analitzar i prioritzar les demandes fetes des les Comissions d'avaluació, EAP i Aula 

d'Educació Especial. 

 

● Prendre la decisió de quina atenció requereix l’infant 

 

● Establir els objectius i continguts mínims de cada curs que permetin l’elaboració de les estratègies 

de treball pels infants amb més dificultats d'aprenentatge. 

 

● Establir els criteris per la repetició i acceleració de curs dels infants. 

 

● Aprovar i fer seguiment dels PI. 

 

● Establir els criteris de coordinació amb els professionals externs a l’escola. 

 

● Seguir i avaluar les mesures que s’adoptin a la CAD. 

 

● Avaluar el funcionament de la pròpia comissió. 

 

● Recollir els acords presos i fer-los extensius al claustre. 

 

La nostra Comissió d’Atenció a la Diversitat, està formada per: Cap d’Estudis, la psicopedagoga de l’EAP i la 

mestra d'Educació Especial  

 

La coordinació entre mestres de referència i els especialistes d’aula d’acollida o educació especial és 

important degut a l’intercanvi d’opinions, visions o experiències pròpies dels infants per tal de treballar en un 

mateix camí i així donar a l’infant un seguit de pautes clares que entengui i l’ajudin a afrontar aquelles 

mancances o dificultats que presenta. Aquestes coordinacions es porten a terme cada final de trimestre, 

però també sempre que es cregui convenient haver-se de fer. 

 

En totes les CAD’s s’aixeca acta dels temes tractats i dels acords presos.  
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OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS RESPONS/TEMPO INDICADOR 

1. Concretar els criteris i les 

prioritats per a l’atenció a la 

diversitat dels infants 

1.1. Revisió del document de 

previsió d’atenció a la diversitat 

elaborat pels mestres 

1.2. Detecció de necessitats per part 

dels mestres  

1.3. Priorització de les demandes 

d’exploració d’infants per part 

de l’EAP. 

1.1 .1 Junta d’avaluació a final del 

curs anterior. Cap d’estudis a 

l’inici de curs 

1.2 .1 Mestres al llarg del curs 

1.3 .1 EE-EAP-Cap d’estudis al llarg 

del curs 

 

 

1.1 Graella de recollida de tipus 

d’atenció a la diversitat de tots 

els grups de referència 

1.2  Graella de casos per grup de 

referència 

1.3 Graella de diferents casos 

1.4 Calendari d’atenció dels 

diferents casos 

2 Organitzar l’ajustament i el 

seguiment dels recursos de que 

disposa el centre i de les mesures 

adoptades 

2.1 Organització dels recursos 

humans, documentals, espais i 

recursos disponibles 

2.2 Concreció de les estratègies 

organitzatives que hauran de ser 

diverses i adequades a les diferents 

tipologies d’infants 

2.3. Identificació de la metodologia 

més adient per a cada modalitat 

organitzativa 

2.4 Establiment de reunions 

periòdiques per a la coordinació de 

tots els que participen en l’atenció a 

la diversitat 

2.1.1 Equip directiu a l’inici de curs 

2.2.1 Mestres de referència a l’inici 

de curs 

2.3.1 Cap d’estudis a l’inici de curs 

2.4.1 Equip directiu setmanalment 

2.1, 2.2, 2.3 Documents FTG 

2.4 Distribució horària dels recursos 

humans 

2.5 Plans mensuals 

3 Fer el seguiment periòdic de 

l’evolució dels infants amb NESE 

3.1 Establiment de reunions 

periòdiques 

3.2  Seguiment de l’atenció externa 

dels infants i de la relació amb la 

família 

3.1.1  CAD-comunitats al llarg del 

curs 

3.2.1 CAD-EE-Cap d’estudis 

3.1 Pla mensual 

3.2 Graella de recollida d’informació 

en acabar el curs 
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4 Establir una avaluació dels infants 

a final de curs 

4.1 Concreció i supervisió dels criteris 

d’avaluació 

4.2 Valoració de la CAD del procés 

seguit al llarg del curs per 

orientar i preveure les 

estratègies a tenir en compte de 

cara el curs vinent. 

4.1.1 EE- mestres 

4.2.1 CAD-EE-Cap d’estudis-mestres 

4.1 Proves d’inici de curs 

4.2 Acta de les CAD 
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4. COMISSIÓ SOCIAL 

 

La Comissió Social és un espai interdisciplinari, que sorgeix de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i on es 

recullen les demandes detectades a l’escola o en altres serveis, sobre problemàtiques socials que s’hi 

manifesten, i on es fa una anàlisi i reflexió per tal de consensuar el diagnòstic, delimitar la intervenció i 

establir un procés de seguiment. 

 

No és un simple traspàs d’informacions, de demandes o derivacions, sinó que es tracta d'un model de 

corresponsabilitat entre els diferents professionals implicats. 

 

Objectius generals: 

 

 Donar suport a la tasca socio-educativa. 

 

 Recollir i compartir informacions respecte situacions socials i familiars que afecten el 

desenvolupament integral i escolar de l’infant, analitzant conjuntament aquestes situacions. 

 

 Acordar i planificar la intervenció dels professionals de la comissió per afavorir la millor 

escolarització dels menors en situacions socials i/o familiars desfavorides i/o de risc social. 

 

 Fer un seguiment de les actuacions portades a terme. 

 

 Planificar accions preventives individualment, en grup i/o comunitat. 

 

 Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents ( plans educatius 

d’entorn, EAIA, comissions d’absentisme...) i altres agents socioeducatius del territori. 

 

 Tenir criteris per a la priorització dels ajuts i beques. 

 

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) recull les propostes per treballar a la Comissió Social del conjunt 

de situacions socials que els mestres han detectat dins de l’escola. 

La resta dels participants de la Comissió Social ( Serveis Socials Bàsics, EAP, Salut...) també aporten propostes 

per treballar a la Comissió. La Comissió Social les analitza, estableix objectius i planifica la intervenció de les 

reunions amb els centres educatius. 

 

La nostra Comissió Social, està formada per: director de l’escola, professionals dels serveis educatius de 

zona: psicopedagog/a i/o treballador/a social dels serveis educatius, ELIC,..., i professionals dels serveis 

socials bàsics municipals de Garcilaso i de Clot. 

 

Es fa  arribar una llista als participants, amb antelació, sobre els casos d’interès per treballar a la comissió, 

que s’ha consensuat en les comunitats i les CAD.  En totes les reunions de Comissió Social  els representants  

de Serveis Socials aixequen acta dels temes tractats i dels acords presos. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS ACTUACIONS RESPONS/TEMPO INDICADOR 

1. Tenir informació precisa i 

actualitzada dels infants amb risc 

social 

1.1 Participar en les reunions 

periòdiques convocades per 

representants de Serveis Socials 

Serveis socials- EAP- director, al llarg 

de tot el curs 

- Nombre de reunions realitzades 

- Nombre de casos identificats i la 

seva continuïtat en la comissió 

- Acta de cadascuna de les 

reunions aixecada pels Serveis 

Socials 

- Valoració final a la memòria de 

centre 

 

2. Identificar els diferents tipus de 

necessitats i problemes dels 

infants per tal que puguin rebre 

l’atenció en aquesta comissió 

2.1 Valorar la informació donada 

pels mestres de referència. 

2.2 Valorar les informacions dels 

professionals que participen a la 

comissió 

2.3 Creació d’un protocol de 

detecció de casos que puguin ser 

susceptibles de ser duts a la 

comissió 

Mestres de referència- membres de 

la comissió, al llarg del curs 

3. Fer un seguiment dels infants per 

donar resposta a les seves 

necessitats 

3.1 Identificar els infants amb 

absentisme escolar i fer-ne el 

seguiment 

3.2 Incloure els infants que es vagin 

incorporant al centre al llarg del 

curs en aquesta comissió 

3.3 Fer el seguiment dels infants 

que preocupen però que encara 

no son atesos per serveis socials. 

Serveis socials- mestres- comissió, al 

llarg del curs 

4. Revisar protocols d’actuació 4.1 Revisió del Pla de convivència i 

els protocols que fan referència a la 

tasca de la comissió 

Comissió  
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5. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT. MESURES I SUPORTS 

 

Les mesures d’atenció a la diversitat s’engloben en tres grups: 

 

5.1  MESURES I SUPORTS UNIVERSALS 

 

Accions i pràctiques de caràcter educatiu, preventiu i proactiu. Adreçades a TOTS els infants. Són aquelles 

mesures que permeten al centre crear contextos educatius inclusius: 

- Centre educatiu 

- Diversitat a l’aula 

- Mesures transversals 

- Mesures organitzatives i d’accés 

- Mesures metodològiques 

 

- Desdoblament de grups (sense criteris d’homogeneïtat) per tal de permetre una major atenció 

individualitzada a cada infant així com el desenvolupament d’activitats que, per les seves 

característiques, són difícils de dur a terme en gran grup. El fet de treballar amb un grup més reduït 

d’infants permetrà plantejar situacions més participatives, interactives i la proporció de més ajuts i 

de més qualitat per part del mestre o la mestra.  

Aquesta estratègia s’utilitzarà en tots els grups  

 

- Atenció de la M.E.E amb infants amb P.I. dins de l'aula ordinària. 

 

- Treball conjunt de dues mestres a l'aula per tal de garantir una adquisició de l’aprenentatge i tenir 

un suport addicional a l’hora de realitzar activitats més dinàmiques. 

 

- Seguiment de tots/es aquells/es infants que presentin algun tipus de dificultat o de risc de patir-ne, 

ja sigui amb entrevistes periòdiques amb les mestres de referència o amb observacions directes a les 

diferent aules on es trobin. 

 

- Treball cooperatiu i per projectes: La línia general d’escola és treballar de manera cooperativa, 

fomentant el treball en grups heterogenis i l’ajuda entre iguals. També es treballa els continguts per 

projectes per tal de fer l'aprenentatge més significatiu. 

 
- Acció tutorial: Els mestres de referència seran els encarregats d’assegurar el bon funcionament de 

l’aula aprofitant les sessions d’inici del dia d’assemblees i del divendres tarda. En el Pla personal de 

cada infant especifica els objectius i les actuacions que l’ajudaran a desenvolupar-se a partir 

de dos eixos fonamentals: l’autoestima i l’autoconeixement. Es tracta de dos aspectes 

importants per tal de participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i de 

creixement personal.   

 

- Avaluació formativa i formadora. 
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- Configuració de grups heterogenis: Majoritàriament es treballarà amb grups heterogenis per tal de 

que hi hagi varietat d’infants i es fomenti l’aprenentatge entre iguals. 

 

- Noves tecnologies: L’escola proporciona tablets i d’altres dispositius per facilitar l'accés als 

continguts. Amb el Google Classroom 

 
 

5.2 MESURES I SUPORTS ADDICIONALS 

 

Actuacions educatives que permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible i temporal. Adreçades a 

infants que tenen circumstàncies personals singulars o de vulnerabilitat (permanents o transitòries). 

 

Es determinen a partir de la detecció de les necessitats.  

 

- Avaluació psicopedagògica. 

- Mesures d’acció tutorial específiques. 

- Suport del MEE 

- Suport lingüístic i social. 

- Projectes específics de suport a l’audició i el llenguatge. 

- Atenció domiciliària. 

- Atenció al poble gitano. 

- Aules hospitalàries. 

- Unitats docents en els centres educatius de Justícia Juvenil. 

- Unitats docents dels centres residencials de la DGAIA. 

- Mestra d’Educació Especial (MEE): Els infants amb Dificultats en l’Aprenentatge tindran un suport dins 

de l’aula per part de la MEE i unes adaptacions consensuades amb el mestre de referència. La mestra 

haurà de vetllar per la inclusió a l’aula i donarà suport en tot moment. 

- Aula d’acollida: Els infants nouvinguts tindran un suport dins de l’aula per part de la mestra assignada i 

unes adaptacions consensuades amb la mestra de referència. 

- Atenció en petit grup a l´aula de reforç o educació especial amb nens i nenes nouvinguts del cicle mitjà i 

superior d'educació primària que formen part del projecte d´immersió lingüística i que necessiten un 
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suport específic i progressiu. D'aquesta manera volem facilitar un bon procés d'integració que 

afavoreixi una introducció coherent i progressiva a la dinàmica ordinària de l'aula. 

 

- Atenció individual i/o en petit grup a infants amb NESE dins de l’aula ordinària. 

 
 

5.3 MESURES I SUPORTS INTENSIUS 

 

Actuacions educatives EXTRAORDINÀRIES adaptades a la singularitat dels infants amb NESE i poden 

comportar l’elaboració d’un PI. 

 

- SIEI (Suports intensius per a l’escolarització inclusiva). Antigues USEE. 

- UAL ( Unitats d’Audició i llenguatge).SIAL 

- AIS ( Aules Integrals de Suport). 

- CEEPSIR ( Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos). 

- CEE (Centre d’Educació Especial). 

- La reducció de la durada d’alguna etapa educativa per als infants de AACC. 

- Adaptacions horàries dels infants. Augment o detriment d’hores de determinades matèries. 

- El CREDA, té un paper fonamental en els casos més greus d’alteració del llenguatge i de la parla. Farà 

atencions individualitzades en aquells casos prèviament seleccionats i valorats. A part de les diferents 

estratègies d'atenció a l'infant esmentades s´han de realitzar reunions de coordinació que ens permetin 

dur a terme un seguiment i control acurat de l'evolució dels i de les diferents infants i anar adaptant el 

procés d'ensenyament-aprenentatge a les seves necessitats i així poder garantir-ne una resposta 

educativa de qualitat. 

- Serveis externs (CREDV, CREDA, CSMIJ, CDIAP) 
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6 PLA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT 

 

Un PI és una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per donar resposta l’infant que 

presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars i complexes perquè pugui  

aprendre i participar en la vida del centre. 

 

La decisió de fer un PI ve derivada de les indicacions que es fan en el dictamen per l’escolarització que fa 

l’EAP o quan la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre considera que un infant, sense dictamen de 

l’EAP, manifesta necessitat d’un programa personalitzat o de suport addicionals. 

 

Quan el PI ve motivat per un dictamen recent d’escolarització de l’EAP, o quan l’infant ja ha disposat d’un PI 

en els cursos anteriors, el PI s’ha de fer en els dos `rimers mesos del curs; en altres casos en que no hi ha un 

coneixement suficient sobre les necessitats de l’infant, es pot disposar d’un mes més per concretar-lo. 

 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre decideix si es fa un PI, estableix  qui ha de formar part 

de l’equi`educatiu responsable de la seva elaboració i quina serà la persona encarregada de coordinar-lo. 

  

El PI ha d'incloure les mesures i els suports adreçats a l'infant referents als àmbits, les àrees o matèries que 
afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i els criteris d'avaluació que se li han assignat, 
superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, i qualsevol altra decisió de l'equip 
docent quant a la resposta educativa. 

Els elements del Pla de suport individualitzat serien:  

 Dades personals 

 Dades escolars 

 Breu justificació del PI 

 Proposta educativa. El punt de partida per a la proposta educativa que ha de quedar detallada al PI 
és la programació d’aula (formada per les unitats didàctiques o projectes) del grup on es troba inclòs 
l’infant. Segons aquesta programació s’adaptaran els criteris d’avaluació dels àmbits o àrees que 
pertoquin. 

 Avaluació. Criteris d’avaluació 

 Temporització 

 Mesures i suports 

 Conformitat del pla de suport individualitzat 

 Seguiment del PI 

*Veure annex “Model de Pla de suport individualitzat per Primària” i “Model de Pla de suport 
individualitzat per Infantil” 
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7 ATENCIÓ A INFANTS NOUVINGUTS 

 

Es considera nouvingut aquell infant que s’ha incorporat per primera vegad al sistema educatiu, en un 

moment posterior a l’inici de l’educació primària, sigui en els darrers 24 mesos o els darrers 36 mesos, en 

casos excepcionals en què la procedència és d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del català. 

 

El centre ha d’afavorir el seguiment del currículum amb normalitat i l’adquisició d’autonomia dins de l’àmbit 

escolar o social el més ràpidament possible. 

Per aconseguir aquest objectiu, particularment pel que fa a l’infant nouvingut, el centre educatiu ha de: 

 Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a Catalunya: 
funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a l’abast, possibilitat de 
sol·licitud d’ajuts, procés d’integració de l’infant/a al centre, assoliment dels aprenentatges… 

 Garantir una comunicació eficient amb la família, utilitzant el servei de traducció si escau, per 
tal de copsar les necessitats de l’infant/a (físiques, afectives, emocionals, cognitives, 
socials…). El centre pot sol·licitar la presència d’un traductor/intèrpret quan l’infant/a i la 
seva família desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya. Tant les 
entrevistes inicials com el seguiment poden fer-se en sessions individuals o en grup. A la web 
del Departament d’Educació hi ha una llista actualitzada d’entitats i professionals que 
proporcionen serveis de traducció i d’interpretació. 

 Fer l’avaluació inicial de l’infant/a en la llengua familiar o d’escolarització prèvia, en la 
mesura que sigui possible. 

 Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al nivell que correspon a 
l’edat cronològica. 

 Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent. 

 Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos 
migratoris i reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar 
i/o laboral necessària. 

El recurs de l’aula d’acollida es considera per aquells infants a partir dels 8 anys o 3r de primària 

prioritàriament, però es convenient que atengui també aquells infants  de cicle inicial que desconeixen el 

català i necessiten un suport extra per comprendre i parlar aviat la llengua vehicular del centre. 

Es un complement del treball al grup classe, cal respectar els espais per compartir amb la resta de 

companys/es. 

Cal anar disminuint l’assistència a l’aula d’acollida progressivament, a mesura que avancin els aprenentatges. 
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