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1. Resum valoratiu de les característiques del centre i del seu entorn 
per a la detecció de necessitats. 

El centre és una col·legi de titularitat pública d’Educació infantil i primària. És un centre d’una 
sola línia que, puntualment té algun curs desdoblat.

El règim de permanència al centre és de jornada continuada essent l’horari lectiu de 9 a 14 
hores.

La zona d'influència del centre és una zona perifèrica de la població, separada del centre urbà 
per  un accident  geogràfic  natural,  un barranc,  que acaba al  port  de Ciutadella.  Abarca les 
barriades de Dalt Es Penyals, Sa Quintana i la urbanització de Cala'n Blanes. 

Les edats de l’alumnat del centre van des del 3 anys complerts dins l’any natural corresponent 
fins els 13 (cas d’alumnat repetidor d’algun curs).

La  major  part  de  l’alumnat  resideix  a  la  zona  d’influència  del  centre,  destacant  que  un 
percentatge molt elevat: el 39% viu a la urbanització de Cala’n Blanes, la part més pròxima de 
la qual es troba a més de tres quilòmetres del centre urbà.

2. Determinació d’objectius

Les mesures d’atenció a la diversitat en Educació infantil i primària, amb la seva posada en 
pràctica, aniran dirigides a la consecució dels següents objectius:

•Facilitar  a  l’alumnat  el  màxim  desenvolupament  possible  de  les  capacitats  personals  i 
l’adquisició  de  les  competències  bàsiques  i  dels  objectius  del  currículum  establerts  per  a 
l’Educació infantil i primària.

•Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat i minimitzar les situacions de fracàs escolar.

•Establir els mecanismes adequats i les mesures de suport i reforç precises que permeten i 
superar  el  retard  escolar  que  pogués  presentar  l’alumnat,  així  com  el  desenvolupament 
intel·lectual de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

•Detectar, identificar i valorar  les necessitats educatives dels alumnes que ho requereixin.

•Donar  pautes d’actuació en la tutoria quan un tutor/a ho sol·liciti.
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• Donar orientació educativa a les famílies per recolzar el procés educatiu dels seus fills i filles.

•Vetllar per l’aplicació del Pla d’acollida del centre a l'alumnat i famílies nouvingudes.

•Garantir el traspàs d’informació de l'alumnat que per les seves condicions ho requereixin, entre 
l’Equip de suport i el professorat del centre amb els Equips d’orientació externs (EAP o EOEP) 
o  departaments d’orientació dels centres d'Educació secundària.

•Establir  objectius  d'actuació  conjunta  amb  serveis  externs  (psicòloga,  logopeda,  serveis 
socials, SIF...)

3.Mesures ordinàries de suport i mesures específiques de suport que 
es determinin.

Les mesures curriculars que es podran adoptar per donar resposta a la diversitat aniran sempre 
des de les més ordinàries fins a les més extraordinàries.

3.1.Mesures ordinàries: la programació d'aula.

3.1.1. Orientacions per a l’elaboració de les programacions didàctiques o d’aula:

● Les programacions d’aula han de ser obertes i flexibles.
● Anar  de  les  mesures  més  ordinàries  a  les  extraordinàries,  per  tal  de  fer  el  mínim 

d’adaptacions curriculars individuals possibles. 
● Proposar  situacions d’aprenentatge generals  i  comuns,  però plantejant  distints graus 

d’assoliment  i  activitats  diferents  atenent  a  les  necessitats,  habilitats,...    de  cada 
alumne/a

● Aplicar mètodes d’avaluació diversificats (tant els procediments com els instruments), a 
fi que l’alumnat pugui demostrar el que realment sap.

● Fer ús d’una varietat de metodologies didàctiques. No necessàriament tots han de fer 
les mateixes activitats o propostes didàctiques al mateix temps, al mateix ritme o amb el 
mateix nivell de dificultat.

● Flexibilitzar  els  objectius  i  els  continguts.  Tenir  presents  els  objectius  i  criteris 
d’avaluació i partir d’aquests. 

● Preveure mesures de reforç ordinari:
• Reforç/ajuda previ a l’explicació de les tasques en el grup- classe o a la  seva 

realització.
• Reforç/ajuda simultani dins l’aula (el tutor/a i el mestre/a de suport a l’aula)
• Reforç/ajuda posterior a la tasca realitzada en el grup classe.
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3.2. Mesures específiques per a l´atenció a la diversitat

3.2.1. Les adaptacions dels elements curriculars

“Les  adaptacions  curriculars  són  ajustaments  o  modificacions  que  es  duen  a  terme sobre 
elements  d’accés  al  currículum  o  sobre  els  elements  bàsics  del  currículum  (objectius, 
continguts, competències bàsiques, avaluació i metodologia), per respondre les necessitats de 
l’alumnat Per tant, mitjançant l’adaptació curricular s’adequa el currículum a les necessitats de 
l’alumne/a amb la finalitat que pugui desenvolupar al màxim les capacitats establertes en els 
objectius generals de l’etapa i participar dels entorns generals i comuns.”

En  aquest  sentit  diferenciam  entre  adaptacions  curriculars  no  significatives/d'accés  i 
adaptacions curriculars significatives. 

a) ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES i D'ACCÉS
Quan les  modificacions  no afecten als  objectius,  continguts  i  criteris  d’avaluació  i  per  tant, 
permeten a l’alumnat assolir els objectius del cicle i les competències previstes. 

Aquestes modificacions poden anar referides als diferents elements del currículum:

● Adaptacions en  els  procediments  i/o  instruments  d’avaluació.  A fi  que  aquests  no 
condicionin els resultats obtinguts per l’alumnat 

● Adaptacions en  la  metodologia.  Ajuda  més  individualitzada,  presentació  dels 
continguts  mitjançant  canals  diferents,  metodologies  diverses  per  afavorir  la 
comprensió...

● Adaptacions en  els  continguts.  Es  poden  fer  modificacions  en  la  seqüenciació, 
prioritzar aquells que es consideren bàsics.

● Adaptacions en els objectius.  Per ser considerades no significatives, s’ha de tenir en 
compte que permetin assolir els objectius finals de cicle.

Les  adaptacions  d'accés  són  adequacions  adreçades  a  facilitar  l’accés  amb  normalitat  al 
currículum. Aquestes adequacions poden ser:

a) Mesures d’adequació de l’espai, el mobiliari, els recursos didàctics (per compensar 
necessitats d’accés físic).

b) Utilització de sistemes o codis distints/complementaris, suports lingüístics específics 
(per compensar necessitats de comunicació).
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b) ADAPTACIONS SIGNIFICATIVES

Les adaptacions curriculars són significatives quan s'aparten significativament dels elements 
del currículum i per tant afecten el grau de consecució dels objectius i competències bàsiques.

Abans  de  l'elaboració  d'una  adaptació  curricular  significativa  s'han  d'haver  esgotat  altres 
mesures per donar resposta a les necessitats de l’alumne/a. 

Les  adaptacions  curriculars  significatives  tenen  com  a  resultat  un  currículum  que  s’aparta 
significativament del que fan els altres companys i companyes de l’aula. Són, per tant, una 
mesura excepcional que pot posar en qüestió la possibilitat d’assolir els objectius de l’educació 
obligatòria i la conseqüent titulació.

Per  tal  de  donar  resposta  a  l'alumnat  amb  necessitats  associades  a  condicions  d’altes 
capacitats, tenim les ADAPTACIONS CURRICULARS D’AMPLIACIÓ. L’adaptació individual del 
currículum  recull  l’enriquiment  dels  objectius  i  continguts,  la  flexibilització  dels  criteris 
d’avaluació,  i  la  metodologia  específica  que  convé  utilitzar  tenint  en  compte  l’estil 
d’aprenentatge i el context escolar.

3.2.2 Flexibilització del període d´escolarització

La permanència un any més en el cicle o a l’etapa:

a)  A  l’etapa  d’educació  infantil:  Excepcionalment,  un  infant  amb  necessitats  educatives 
especials  pot  romandre  escolaritzat  un  any  més  al  llarg  de  l'etapa  quan  el  dictàmen 
d'escolarització ho aconselli, amb la conformitat de la família i amb autorització prèvia de la DG 
d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

b)  A l’etapa  d’educació  primària:  al  finalitzar  cada cicle,  i  com a conseqüència  del  procés 
d'avaluació, l'equip docent de cada grup pren les decisions corresponents sobre la promoció de 
l'alumnat tenint especialment en compte la informació i el criteri del tutor tutora. 
L'alumnat  accedeix  al  cicle  educatiu  següent  sempre  que  es  considera  que  ha assolit  els 
objectius i el grau de maduresa adequat, segons els criteris de promoció establerts pel centre.  
Quan una alumne/a no s'han assolit  els  objectius ni  el  grau de maduresa  adequat   podrà 
romandre  un any més en el mateix cicle. Aquesta mesura, que es pren al finalitzar el cicle, es 
pot adoptar una sola vegada al llarg de l'educació primària i ha d'anar acompanyada d'un pla 
específic de reforç o recuperació.

En relació a l'alumnat amb necessitats educatives especials i sense perjudici de la permanència 
d'un curs més en el mateix cicle, l'escolarització es pot perllongar un any més en l'etapa sempre 
que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. Aquesta decisió la pren l'equip de nivell, 
assessorat per l'orientadora, després d' haver escoltat als pares o tutors. 

L'escolarització de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es flexibilitza en els termes que 
determina la normativa vigent, de manera que es pot anticipar un curs la incorporació d'aquest 
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alumnat a l'etapa o reduir la durada, quan es preveu que una d'aquestes mesures és la  més 
adequada   per  al  desenvolupament  de  l'equilibri  personal  i  la  socialització  d'aquest  tipus 
d'alumnat.

3.3. Mesures metodològiques

Qualsevol tipus de mesura que es prengui a nivell metodològic haurà d’anar encaminada cap a 
la inclusió (integració + participació)  de tot  l’alumnat en totes les activitats organitzades pel 
centre i, conseqüentment, els suport no són una excepció.

Tipologia dels suports

a) Desdoblament:  Dos mestres atenen el grup desdoblat en espais diferents. S´afavoreix 
l'atenció més individualitzada de l´alumnat, amb més oportunitats d'atenció personal i un 
treball més adaptat.

Realitzam diferents tipus de desdoblaments:
-  Desdoblament   heterogeni  del  grup  classe(  distribuir  equitativament  el  número 
d'alumnes amb NESE, amb dificultats d'aprenentatge, problemes de conducte..) portant 
a terme la mateixa àrea. 
- Desdoblament  heterogeni del grup classe portant a terme diferents àrees.

b) Tot un grup amb dos mestres a la mateixa aula: l´actuació de dos mestres dins d’una 
mateixa dinàmica d'aula afavoreix l´atenció a la diversitat. 

c) Atenció individualitzada o en petit grup: atenció específica i temporal a un alumne/a o 
petit grup d'alumnes. L' objectiu es afavorir el seu progrés i la seva posterior integració a 
la dinàmica general del grup- classe.

4. Organització dels recursos humans i materials per desenvolupar 
les mesures d'atenció a la diversitat.

4.1. Recursos humans
L'atenció a la diversitat és una necessitat que abraça a totes les etapes educatives i a tots els 
alumnes.  L'objectiu de les mesures d'atenció a la diversitat  ha de ser donar resposta a les 
necessitats educatives dels alumnes perquè puguin anar assolint els objectius i si és el cas les 
competències bàsiques de les diverses etapes educatives. És per aquest motiu que tots els 
professionals del centre i altres agents externs són responsables i han de cooperar i elaborar 
les mesures d'atenció a la diversitat. 
A  més el  centre  compta  amb uns professionals  especialistes  d'Atenció  a  la  Diversitat  que 
formen l'Equip de suport.

4.1.1. Composició de l'equip de suport

•Una mestra d’educació especial. 
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•Una mestra d’educació especial (plaça habilitada)

•Una mestra d’Audició i Llenguatge.

•Una mestra d'Atenció a la Diversitat.

•Dos  membres de l'EOEP (Orientadora i Treballadora social)

•Una auxiliat tècnica educativa 

•La mestra addicional

•La cap d'estudis (assumeix les funcions de coordinació amb l'equip directiu)

Al llarg del curs els/les mestres de l’Equip de suport es coordinen amb tutors i tutores, mestres 
d’àrea, resta de membres de l’Equip de suport i EOEP.

A principi  de curs,  els/les mestres de l'Equip de suport  es reuneixen amb els especialistes 
(Música, Llengua anglesa, Educació Física i Religió)  per tal d'informar de les característiques i 
necessitats  de l'alumnat nese, així com establir línies i acords d'actuació per dur a terme al 
llarg del curs.

L'equip  de suport   també  manté  reunions  i  contactes amb serveis  externs (SIMEFA,  SIF, 
logopedes, mestres de repàs...)
L' Equip de suport, a excepció de l'ATE , es reuneix  ens sessions de coordinació setmanal. A 
més, els/ les mestres d'aquest equip  formen part dels Equips de cicle que es reuneixen amb 
una periodicitat quinzenal. Els criteris d'adscripció als cicles són:

• Un mestre/a especialista per cada cicle
• L'alumnat que atén l’especialista en el cicle.
• El nombre de mestres que integren el cicle.

El coordinador/a de suport és el/la representant de l'Equip  de suport a les reunions de la CCP.
 
A la tasca de suport, a més de la intervenció específica d'els/les mestres de l’equip de suport, 
s’hi  dediquen el/les mestres que no cobreixen les seves hores lectives després de la seva 
adscripció a grups, àrees i coordinacions, ja sigui mitjançant desdoblaments o suports puntuals 
dins l’aula. 

A principi de curs es realitza una reunió amb l'equip de suport i l'equip directiu del centre on 
s'acorda el pla d'actuació de l' EOEP per aquell curs i els objectius prioritaris d'intervenció. A 
final de curs es redacta la memòria de l' EOEP en atenció al centre on es realitza l'avaluació de 
les actuacions dutes a terme i les propostes de millora del proper curs. 

El  CEIP  Pintor  Torrent  és  un  centre  d’atenció  preferent  per  part  de  l’Equip  d’Orientació 
Educativa  i  Psicopedagògica  (EOEP)  .  L’EOEP  és  un  servei  extern  d’assessorament  en 
l’Atenció a la Diversitat. La periodicitat  de l’atenció que ofereix l’EOEP al centre depèn dels 
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recursos humans disponibles. Generalment l’atenció és quinzenal per part de la Treballadora 
Social i setmanal per part de l’Orientadora Educativa. Actualment l'orientadora acudeix al centre 
un dia i mig a la setmana  i la treballadora social ho fa amb una periodicitat quinzenal.
A principi de curs es realitza una reunió amb l’Equip de Suport i Equip Directiu del centre on 
s’acorda el pla d’Actuació de l’EOEP per aquell curs i els objectius prioritaris d’intervenció. A 
final de curs es redacta la Memòria de l’EOEP en atenció al centre, on es realitzat l’avaluació 
de les actuacions dutes a terme i les propostes de millora per al pròxim curs. 

4.1.2.      Funcions de l'Equip suport  

EOEP:

Les principals funcions de l' EOEP en l'assessorament especialitzat al centre són:

1.Assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre.

• Participació en les comissions de coordinació pedagògica.

• Participació en l'equip de suport del centre

• Col·laboració en la comissió de convivència

2.Atenció i seguiment de l'alumnat nese

• Avaluació psicopedagogia de l'alumnat amb possibles NESE

• Col·laboració en el seguiment del NESE

• Assessorament  al  professorat  en  l'adopció  de  mesures  específiques  de  reforç  i/o 

adaptacions per altres alumnes o grups que ho requereixen.

3.Promoure l'apropament i la cooperació entre els centres educatius i les famílies:

• Prevenció de l'absentisme escolar.

• Detecció i intervenció en aquells casos en que es detectin situacions familiars de risc o poc 

adequades pel desenvolupament integral de l'alumne.

• Assessorament  a  les  famílies  que  sense  ser  de  risc,  necessitin  orientacions  quan  a 

aspectes educatius.

• Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals. 
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 PT :

1. En relació als mestres

• Col·laborar en l’elaboració i revisió dels DIAC, ACI i informes NESE i d'avaluació, així com 

seguir el procés de l'alumne.

• L’orientació en relació a les adaptacions metodològiques i organitzatives de l’aula, així com 

també en relació als materials didàctics i als recursos personals adequats.

• L’elaboració de materials específics per aquells alumnes amb NESE que ho precisin. 

• Col·laborar en l’avaluació i promoció de l'alumnat amb NESE i l'orientació en relació amb la 

sortida del centre. 

2. En relació als alumnes.

• Establir juntament amb el tutor/a i/o mestre/a d'àrea  el nivell de competència curricular de 

l’alumnat amb NESE.

• Atendre directament als alumnes amb NESE dins o fora de l’aula ordinària.  

• Propiciar que l’alumnat amb NESE participi del grup en la mesura de les seves possibilitats.

• Afavorir l'adquisició de les competències bàsiques. 

3. En relació al centre.

• Participar en l'elaboració i revisió dels documents generals (PEC, PCC,...).

• Sensibilitzar  a totes les persones que formen part de la Comunitat  Educativa, perquè la 

integració de l’alumnat amb NESE sigui un fet real.

• Crear un aula de recursos amb material específic necessari per a l'alumnat i on es guardin 

els materials creats per l’equip de suport.

• Participar en les reunions i decisions del cicle al qual estiguin inscrits, així com en les de 

l’equip de suport. 

• Coordinar-se amb altres serveis externs al centre que intervenen amb els alumnes amb 

NESE.

4. En relació amb les famílies.

• Col·laborar  amb el  tutor/a  en  el  procés  d’informació,  comunicació  i  en  l’establiment  de 

canals de comunicació amb els pares dels alumnes amb NESE.

AL: 
La mestra d’AL assumirà amb caràcter  prioritari  l’atenció logopèdica a alumnat  amb 

deficiència auditiva, trastorns en la comunicació, trastorns de la parla i trastorns del llenguatge.
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1.  En relació als mestres  .  

• Col·laborar en l’elaboració i revisió dels DIAC, ACI i informes NESE i d'avaluació, així com 

seguir el procés de l'alumne.                                                                      

• L’elaboració de materials específics (de llenguatge) per aquells alumnes amb NESE que ho 

precisin. 

• Col·laborar en l’avaluació continua del procés d’aprenentatge en l’àrea de llenguatge.

• Orientar en les adaptacions necessàries del procés educatiu de l' alumnat amb NESE. 

• Col·laborar en la detecció i valoració dels problemes de llenguatge i audició, recollint les 

demandes i retornant la informació.

2.  En relació als alumnes

• Detectar  les  alteracions  lingüístiques,  avaluar-les  i  definir  els  casos  que  necessitin 

intervenció.

• Atendre  les  dificultats  fonològiques,  semàntiques,  morfosintàctiques  i  pragmàtiques  que 

presenti l' alumnat  amb problemes de llenguatge.

• Estimular el llenguatge oral  amb l’objectiu de millorar les dificultats de parla i  afavorir el 

procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura.

• Observar i valorar els progressos que dur a terme l’alumne/a com a conseqüència de la 

intervenció educativa, a fi de continuar o donar per acabat el programa previst.

• Elaborar  i  dur  a  terme un  programa d’estimulació  del  llenguatge  i/o  parla,  com a  eina 

preventiva a educació infantil.

• Dissenyar i aplicar un programa d’intervenció per cada cas.

• Potenciar l'adquisició de  la competència en comunicació lingüística. 

3. En relació al centre  .  

• Participar en l'elaboració i revisió dels documents generals (PEC, PCC,...).

• Sensibilitzar  a totes les persones que formen part de la Comunitat  Educativa, perquè la 

integració de l’alumnat amb NESE sigui un fet real.

• Crear un aula de recursos amb material específic necessari per als alumnes i on es guardin 

els materials creats per l’equip de suport.

• Participar en les reunions i decisions del cicle al qual estiguin inscrits, així com en les de 

l’equip de suport. 

• Coordinar-se amb altres serveis externs al centre que intervenen amb els alumnes amb 

NESE.
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4. En relació a les famílies

• Informar sobre el procés d’ensenyament - aprenentatge , sobretot de l’àrea de llenguatge.

• Implicar a la família en la intervenció, facilitant als pares pautes i orientacions.

Mestra/e d’atenció a la diversitat: 

• Afavorir la inserció de l’alumnat que presenta dificultats respecte a l’accés, la permanència i 

la promoció en el sistema educatiu a causa de les seves condicions personals, escolar i/o 

lingüístiques. 

• Ajudar i donar suport a la consecució dels objectius educatius a l’alumnat de NESE derivat 

de condicions personals o història escolar. 

• Establir  activitats  relacionades  amb  l’adquisició  de  competències  comunicatives  de  la 

llengua d’acollida i amb l'adquisició i suport d’aprenentatges instrumentals bàsics.

• Dins l’àmbit de la seva competència, posar en pràctica el projecte lingüístic per a l'alumnat 

NESE i d'incorporació tardana. 

Mestra/e addicional:

• Donar  suport  a  Educació  Infantil  i  Primària  i  fer-se  càrrec  d'alguna  àrea  a  Educació 

Primària.

• Col·laborar,  si  és necessari,  en la planificació,  l’elaboració,  el  seguiment  i  l’avaluació de 

l’ACI de l'alumnat NESE.

• Coordinar-se amb els/les respectius/ves tutors/es dels infants que atenen, amb la finalitat 

d'actuar de forma consensuada (a nivell de pautes, continguts i línia metodològica a aplicar 

en cada cas).

ATE:

1. En relació als alumnes amb NESE

• L’assistència de l'alumnat amb NESE en les activitats de la vida diària que no puguin fer 

amb autonomia, com són: la higiene personal, l’alimentació, els desplaçaments... 

• Col·laborar amb el personal docent en la vigilància dels moments d’esplai.

• Col·laborar  en  les  sortides  escolars  o  activitats  complementàries  sempre  sota  la 

responsabilitat del mestre/a-tutor/a.

• Col·laborar en els programes de control de esfínters. 
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2. En relació als mestres: 

• Facilitar informació rellevant al tutor/a en relació als aspectes que treballa.

• Participar de forma coordinada amb el personal docent i professionals dels alumnes amb 

NESE que requereixin la seva intervenció. 

NOTA: Tot i ser aquestes les principals funcions dels membres de l'equip de suport 

establertes per normativa, és tenen en compte les característiques i les necessitats 

del nostre centre  a l'hora d'organitzar els suports als grups-classe.

4.1.3 Horari per l´organització de l´equip de suport.
Durant  el  mes  de  setembre  l´Equip  de  suport  disposa  d'un  horari  flexible,  que  li  permet 
elaborar el seu horari en funció de les necessitats de l´alumnat i dels diferents horaris dels 
tutors/es. Un mestre/a de l'Equip de suport, durant el període d'adaptació dels fillets/es de 4t 
d'Educació Infantil, fa suport al grup.
Les característiques més importants de  l’organització de l’Equip de suport  es basen en els 
següents punts:

● Assignar un mestre/a de l’equip a cada cicle, a excepció de l' AL. 
● Realitzar, sempre que és possible, l'atenció dins l'aula.
● Establir entre el mestre/a de suport i el tutor/a o mestre/a especialista una coordinació 

fixada dins l'horari lectiu o d'obligada permanència.
● Realitzar els horaris de l'equip en funció de les necessitats de cada grup.

Atendre, sempre que és possible, a l 'alumnat  que presenta algun tipus de dificultat, tot i 
no ésser alumnat amb NESE 

4.2. Recursos materials

Al   centre es disposa de dues aules de suport,  una a l'edifici  d'educació  infantil  i  l'altra  al 
d'educació  primària.

En quant als recursos materials de que disposa l’escola per a l’atenció a la diversitat per a les 
activitats d’ensenyament - aprenentatge són molt amplis i diversos. El material es troba a l'aula 
de suport d'educació primària i està a l'abast de tot el professorat del centre. És de destacar el 
material  específic  per  a  l'aprenentatge  de les  llengües:  jocs  de descripcions,  d'atenció,  de 
consciència fonològica, d'ortografia, de lèxic, de paraules i frases, de seqüències...;  cartrons 
d'imatges, dictats muts, dòminos de síl·labes, material nouvinguts, abecedaris de fusta, llibres 
de lectura i consulta i quaderns (cal·ligrafia, ortografia, comprensió lectora, alteracions lecto-
escriptura i eficiència lectora).
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Mitjançant una graella es controlen les entrades i sortides del material de l'aula suport.

Cada especialista de l’equip de suport ha anat durant el transcurs dels anys ampliant i millorant 
el material per  tal de facilitar i millorar la tasca educativa. 

A més a més, s’ha anat recollint material en format digital a una carpeta compartida a l’abast de 
tot el professorat on hi ha força recursos per a imprimir. 

5. Principis i organització de l’acció tutorial 

Aquest punt està desenvolupat  en el Pla d’acció tutorial del centre (PAT).

6.  Pla d’acolliment per facilitar la integració dels alumnes que 
s’incorporin al centre procedents d’altres centres docents o d’altres 
països o que s’escolaritzin per primera vegada. 

Aquest punt està desenvolupat d’en el Pla d’acollida del centre.

7.Organització de la detecció,  la identificació i la valoració de les 
necessitats,  així com del seguiment de l’evolució dels alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu. 

● El mestre/a que detecta dificultats en un alumne/a ho posa en coneixement del mestre 
de l'Equip de suport de referència. 

● El procés s'inicia amb una resposta educativa que comença amb mesures ordinàries 
dins l'aula.

● Si les dificultats de l'alumne/a persisteixen, s'obra un procés de demanda al membre de 
l' EOEP pertinent (orientadora o treballadora social) o a la logopeda.

● El  full  de  demanda   es  recull  a  secretaria  i  una  vegada  omplert  es  lliure  a  la  cap 
d'estudis que a la vegada el  lliure a l'  EOEP o a la mestra d'AL.  A les reunions de 
coordinació de l'Equip de suport  s'analitzen i   es valoren les demandes i  s'estableix 
l'ordre de prioritats.

Quan es comença un procés d’avaluació  per part de l' EOEP  o AL s’ha d’informar a la 
família. 

● L'orientadora / treballadora social/ logopeda juntament amb l’equip de suport valoren la 
demanda i comencen el procés d’observació, recollida de dades, proves...  
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● La  mestra  d'AL  atén  prioritàriament  les   demanes  de  l'alumnat  amb  dificultats  del 
llenguatge i/o audició  que   afecten el seu procés d’aprenentatge. 

● Una vegada finalitzada l'exploració, es redacta un informe que es transmet al tutor/a i 
als altres implicats en el procés d’ensenyament- aprenentatge, s'informa també a les 
famílies. 
En  funció  dels  resultats  de  la  intervenció  de  l'EOEP  es  redacten  diferents  tipus 
d'informes. L'orientadora és la responsable de realitzar el Dictamen d'Escolarització i 
l'Informe  Piscopedagògic  en  aquell  alumnat  on  es  detecten  Necessitats  Educatives 
Especials  o  Altes  Capacitats.  D'altra  banda,  tant  l'Orientadora  com  la  Treballadora 
Social realitzen informes d'intervenció de tots els casos en els que han treballat.  En 
aquell alumnat on es diagnostiquen NESE  ( DEA, CP-HE, IT...), el tutor/a conjuntament 
amb l'equip de suport  realitzen l'informe individual NESE pertinent.  A més a més, el 
tutor/a,  juntament  amb  l'equip  de  suport,  realitza  el  DIAC  (Document  Individual 
d'Adaptació  Curricular)  de  l'alumnat  amb  NEE  i  les  ACIS  d'aquell  alumnat  que  ho 
requereix.  

● S’acorden  les  mesures  d’atenció  a  la  diversitat  que  es  duran  a  terme (actuacions, 
suports...). 

● Abans d’iniciar qualsevol actuació diferent de les ordinàries es comunica la família la 
modalitat de suport que es vol iniciar. 

● Aquestes mesures es van revisant i adequant a partir del seguiment de l’evolució de 
l’alumnat.

8.Avaluació i seguiment del pla

La revisió del Pla d’Atenció a la diversitat es de dur a terme periòdicament, s'actualitza  segons 
les Instruccions anuals de la Conselleria d’Educació i Cultura i la normativa vigent, i  s'aprova 
pel Consell Escolar.

Quan es porta a terme l’ avaluació del Pla d’Atenció a la diversitat es tenen en compte els 
següents aspectes:

• Aportació de recursos i materials a les aules ordinàries. Materials per al tractament de la 
diversitat.

• Suport realitzat dins les classes.
• Participació en les reunions d’Equips docents.
• Participació Comissió Coordinació Pedagògica
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• Traspàs  d’informació  de  1r  cicle  EI  a  2n  cicle  d'  EI,  d’  EI  a  EP,  d’  EP  a  ESOS: 
dictàmens, alumnat amb greus dificultats d’aprenentatge i/o problemàtica social...

•  Adaptacions curriculars.
•  Modalitat d’intervenció
• Coordinació professorat
• Treball amb les famílies
• Seguiment i/o revisió dels casos a final de curs
• Treball dels mestres de l’equip de suport:
• Atenció  alumnes  amb  NESE:  nombre  d’alumnat, treball  realitzat,  material  emprat  i 

propostes.
• Coordinació amb la resta del professorat
• Treball amb les famílies
• Assistència i participació en grups de treball, jornades, etc.
• Valoració del treball.
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