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0. GLOSSARI
AC: Altes capacitats.
ACI: Adaptació Curricular Individual.
ACS: Adaptació Curricular Significativa.
AL: Audició i Llenguatge.
ANEE: Alumne amb Necessitats Educatives Especials.
CCC: Concreció Curricular de Centre.
CCP: Comissió de Coordinació Pedagògica.
CP-HP: Condicions Personals - Història Escolar
DEA: Dificultats Específiques d’Aprenentatge
DIAC: Document Individual d’Adaptació Curricular.
EADISOC: Equip d’Avaluació per les Dificultats de Socialització i Comunicació.
EAP: Equip d’Atenció Primerenca
EAC: Equip d’Alteració de la Conducta
EMIF: Equip Municipal d'Intervenció Familiar.
EOEP: Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica.
IT: Incorporació Tardana
NCC: Nivell de Competència Curricular.
NEE: Necessitats Educatives Especials.
NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
OE: Orientació Educativa.
PAT: Projecte Acció Tutorial.
PGA: Programació General Anual.
PT: Pedagogia Terapèutica.
PTSC: Professora Tècnica de Serveis a la Comunitat.
SEDIAP: Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
SIF: Servei d’Infància i Família.
UCSMIA: Unitat de Ciutat de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència
UDIAP: Unitat de Diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca
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0. INTRODUCCIÓ
La diversitat és una característica intrínseca dels grups humans. Per això, en tant que és una realitat social i educativa,
ha de ser considerada en sí mateixa un element enriquidor i no un factor de desigualtat.
Dins els grups educatius hi ha una variabilitat natural que ha de trobar una resposta educativa de qualitat al llarg de
tota l’escolaritat, més enllà de la visió que associa el concepte de diversitat exclusivament a col·lectius amb
peculiaritats que requereixen el diagnòstic i l’atenció de professionals especialitzats. La resposta educativa adequada a
tots els alumnes es concep a partir del principi d’inclusió i s’entén que únicament d’aquesta manera es garanteix el
desenvolupament de tots ells, s’afavoreix l’equitat i es contribueix a una cohesió social real. L’atenció a la diversitat és
una necessitat que abraça totes les etapes educatives i tots els alumnes. És a dir, es tracta de tenir en compte la
diversitat dels alumnes com a principi, i no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns quants.
Per tant, és necessari atendre la diversitat dels alumnes i contribuir de manera equitativa als nous reptes i a les
dificultats que aquesta diversitat genera. Es tracta que tots els centres sostinguts amb fons públics assumeixin el seu
compromís social amb l’educació, facin una escolarització sense exclusions i desenvolupin processos
d’ensenyament-aprenentatge adaptats als grups i als alumnes, sempre dins els principis d’autonomia pedagògica. A
canvi, han de rebre de les diverses administracions els recursos materials i humans necessaris per complir les seves
tasques.
L’atenció a la diversitat és una tasca col·laborativa del professorat, que ha de ser present en tots els àmbits i que s’ha
de fonamentar en el reconeixement dels diferents elements que componen aquesta diversitat. Un dels àmbits més
importants és l’organització i metodologia en totes les seves vessants (recursos, materials, ajudes, temps,...).
Dins del marc del Projecte Educatiu com a referència, des de les directrius del PAT, i des del CCC s’han d’elaborar les
programacions didàctiques des de la perspectiva de l’atenció a la diversitat.
Es tracta que les mesures que es prenen afavoreixin la normalització del context educatiu o principi d’inclusió de
l’alumnat amb necessitats educatives especials i a la vegada també que sigui facilitador dels aprenentatges per a la
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resta d’alumnes que en major o menor grau poden tenir algunes dificultats en l’aprenentatge, sempre tenint en compte
les seves característiques.
Assumir el repte d’una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats per a tots l’alumnat, implica identificar-ne les
necessitats tan aviat com sigui possible per tal d’iniciar de manera immediata l’atenció educativa que puguin requerir.
La finalitat és que tots puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals.
La tasca d’atendre la diversitat, és una tasca de tots/es els professionals del centre educatiu. Cada un -segons les seves
funcions i/o assignacions- assumirà unes tasques més concretes o específiques, però volem que tots tenguin
consciència de treball col·lectiu i cooperatiu amb tot l'alumnat en cada moment del dia: classes, patis, sortides i les
diferents activitats proposades.
Per a la realització d’aquesta complexa tasca en el centre, cada inici de curs es planifiquen les sessions de treball, els
suports, els desdoblaments, de la millor manera possible, tenint com a referència les anotacions fetes en les revisions
NESE del curs anterior. Per aquest motiu, l’equip de suport a final de curs, elaborarà una graella recollint les principals
observacions fetes a les revisions NESE.
El pla d’atenció a la diversitat té com a finalitat adequar la intervenció educativa a les característiques i necessitats de
tots els alumnes.
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1.RESUM VALORATIU DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I DEL SEU
ENTORN PER A LA DETECCIÓ DE NECESSITATS.
El CEIP Francesc d'Albranca és un centre de titularitat pública que depèn directament de la Conselleria d'Educació i
Universitat del Govern de les Illes Balears.
És l’únic centre educatiu des Migjorn Gran que atén fillets i filletes d’entre 3 i 12 anys. L’estiu de 2016 es va fer una
revisió de la tipologia de centre i a partir de llavors consta com un centre educatiu de tipologia E, cosa que significa que
compta amb menys de nou unitats.
Som una escola petita, acollidora i familiar. La ràtio d’alumnes sol oscil·lar entre els 8 i els 19 alumnes per aula.
Aquesta característica fa que destaquin aspectes ben beneficiosos per als processos d’ensenyament i aprenentatge: bon
coneixement de l’alumnat, acompanyament individualitzat, proximitat i confiança amb les famílies, facilitat per treballar
innovant, etc. Tot i així, l’experiència ens demostra que a vegades els grups reduïts i permanents són font de relacions
excloents i poc sanes. Els fillets i filletes que formen un grup des dels 3 anys (o fins i tot abans dels 3 anys amb
l’escolarització a EI Xibit) fins a sisè, sempre són els mateixos, exceptuant casos concrets d’ incorporacions tardanes o
provinents d’altres centres o municipis. Açò significa que el ventall de possibles relacions es veu molt reduït.
Es Migjorn és un poble petit (al darrer cens es comptaven menys de 1500 habitants) i aquesta característica fa que a
les activitats extraescolars que s’organitzen (especialment de caire esportiu i musical) s’hi trobin els mateixos grups de
persones.
Dins del nostre Projecte Educatiu hem fet palès que volem ser una escola acollidora, participativa i inclusiva. Per tant,
ningú no ha de sentir-se exclòs ni poc valorat.
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2.DETERMINACIÓ D’OBJECTIUS
Les principals finalitats d’aquest Pla són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crear un marc i un eix conjunt en la intervenció a l’atenció a la diversitat del centre.
Adequar la intervenció educativa a les característiques i necessitats de tots l’alumnat.
Donar a conèixer el funcionament i les tasques de l’equip de suport.
Establir unes pautes de treball conjunt que marquin l’estratègia a seguir pel Centre per atendre als alumnes
respectant la seva diversitat.
Donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat perquè puguin assolir els objectius i les competències
bàsiques en les diferents etapes educatives.
Establir una organització de recursos humans i materials per poder desenvolupar les mesures d’atenció a la
diversitat més eficients.
Marcar unes directrius de treball i organització respecte l’Acció Tutorial per atendre als alumnes amb necessitats
ordinàries i específiques de suport.

Per tot això, els principis que regeixen l’atenció a la diversitat a la nostra escola són:
1.

L’atenció a la diversitat s’ha de regir pels quatre principis bàsics del model d’escola inclusiva que són:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Principi d’inclusió: Tots l’alumnat pot aprendre junt.
Principi de normalització: Tot l’alumnat reb un programa educatiu
adequat. Cal tractar tothom segons les seves necessitats, evitant les
actituds compassives o sobreprotectores.
Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord
amb les seves característiques personals.
Principi d’equitat: garantir la igualtat de drets i oportunitats, donar a
aquells que més necessiten els recursos que els facin falta per poder
assolir els seus objectius d’aprenentatge. Tots els/les alumnes es
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beneficien de la cooperació i la col·laboració entre l’escola, la casa i la comunitat.
2.

Ha d’inserir-se en l’organització del centre.

La resposta educativa a les necessitats de l'alumnat requereix una flexibilitat en la proposta de modalitats
organitzatives.
3.

Ha d’estar inclosa en el currículum.

A l’hora de desenvolupar el currículum, els centres han d’afavorir el tractament de la diversitat i han de tenir present la
pluralitat que s’aprecia a l’aula.
4.

S’ha de basar en la reflexió conjunta i en la col·laboració entre professorat i famílies.

5.

Ha d’integrar els recursos que li ofereix l’entorn i al mateix temps ha d’obrir-se i oferir-se a les institucions,
famílies i associacions per enriquir-se mútuament.
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3.MESURES ORDINÀRIES I ESPECÍFIQUES DE SUPORT QUE ES DETERMININ
Són mesures ordinàries d’atenció a la diversitat (Annex 1) les estratègies organitzatives i metodològiques que
possibiliten l’adequació del currículum al context sociocultural del centre i a les característiques de l'alumnat, amb
l’objectiu d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació.
La decisió d’adoptar una o determinades mesures ordinàries de suport a un grup o un/a alumne/a correspon a l’equip
docent, i, si cal, al servei d’orientació educativa.

3.1. Adaptacions curriculars no significatives
Parlarem d'adaptacions curriculars no significatives quan les modificacions no afectin als objectius, continguts i criteris
d’avaluació considerats bàsics (mínims) i per tant permetin a l’alumne assolir els objectius del cicle (mínims exigibles).
Aquestes modificacions podran anar referides als diferents elements del currículum.
Les adaptacions curriculars s’incorporen dins l’Informe NESE corresponent i són responsabilitat dels mestres tutors i
especialistes que integren l’equip docent, així com de fer-ne el seguiment i avaluar-les. Durant el 1r trimestre es farà
un equip docent amb la finalitat d’elaborar aquests informes. Es pot comptar amb l’assessorament del servei
d’orientació educativa si és necessari. Trimestralment, l’equip docent revisarà i ajustarà, si escau, les mesures
adoptades, el grau d’eficàcia i la seva continuïtat. Tot això quedarà reflectit en l’informe individual de l’alumnat NESE i
serà signat per la família i els professionals implicats, segons indiqui la normativa vigent.
Durant el 3r trimestre, es farà un equip docent en el qual es puguin elaborar les revisions NESE i es puguin fer
propostes per al curs que ve.
A la pàgina d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’educació, podem trobar el document NESE vigent:
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http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/serveis_orientacio/
S’ha de tenir en compte que com més oberta sigui la metodologia, com en el cas dels ambients o els projectes de
treball, permet molta més flexibilitat tant a l’hora de realitzar activitats com a l’hora d’avaluar-les.
3.1.1. Adaptacions en els procediments i/o instruments d’avaluació.
Serà necessari adaptar els procediments i/o instruments d’avaluació d’aquells/es alumnes que tenen greus dificultats, a
fi de que no condicionin els seus resultats obtinguts. En determinats casos, no es tracta tant de reduir el nivell
d’exigència o consecució esperat, sinó de cercar aquells procediments que ens puguin ajudar a conèixer el que
l’alumne/a ha après.
Alguns exemples podrien ser: fer l’avaluació oralment, valorar més el contingut que el format de les produccions, ...
3.1.2 Adaptacions en la metodologia.
Per tal de donar resposta a la diversitat, les programacions d’aula han de ser obertes i flexibles. Quantes més mesures
d’atenció a la diversitat es contemplin des d’aquesta programació inicial, menys seran les adaptacions curriculars
individuals que caldrà dur a terme per donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat. Algunes consideracions
a tenir en compte:
- Proposar situacions d’aprenentatge generals i comuns per a tot l’alumnat, però plantejant distints graus d’assoliment i
activitats diferents atenent a les competències, necessitats, habilitats de cadascun d’ells.
- Flexibilitzar objectius i continguts i criteris d’avaluació.
- Preveure mesures d’atenció i reforç: ajuda prèvia, anticipació dels continguts, reforç simultani dins l’aula, seguiment
de les tasques, ajuda posterior per assegurar la comprensió dels continguts.
Altres exemples serien: aclarir dubtes de manera individualitzada, potenciar l’aprenentatge multisensorial, emprar
correctors de text, controlar l’ús de l’agenda, complementar les activitats amb gràfiques o dibuixos, ...
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3.1.3 Adaptacions en els continguts.
A vegades per a determinats/des alumnes amb un ritme de treball més lent, es poden fer modificacions en la
seqüenciació prevista dels continguts, sense que això suposi renunciar a l’aprenentatge dels mateixos. En altres, es
podrà optar per prioritzar aquells continguts que es consideren més bàsics o rellevants i, en ocasions, podrem decidir
eliminar-ne alguns no considerats mínims, per tal que l’alumne/a pugui aprofundir més en aquells que es consideren
essencials i, evitar així, que es “despengi” del ritme de la classe.
Alguns exemples podrien ser: pactar errades ortogràfiques, adaptar llibres de lectura, …

3.2. Mesures organitzatives
A partir de l'organització es poden oferir diferents situacions per donar millor atenció a l’alumnat.
3.2.1. Desdoblament de grups.
A l'hora d'organitzar i dissenyar els horaris es prioritzen els desdoblaments de grup, principalment heterogenis, per tal
de treballar aspectes del currículum en un grup més reduït. Així es pot atendre millor a la diversitat de situacions i
d'alumnat i es poden realitzar tasques més específiques i amb petit grup. Les tasques corresponents a cada un dels
docents es distribuirà entre els mateixos mestres.
3.2.2. Ambients de cicle.
Cada cicle organitza durant tot el curs ambients relacionats amb
diferents àrees del currículum. En aquests ambients es van
agrupant alumnes de tots els nivells de cada cicle i tots els/les
mestres d’aquell cicle són responsables d’un dels ambients. El
nombre d’alumnes per ambient serà semblant al del grup aula i
es trobaran a un espai on s’afavorirà la interrelació i el
coneixement entre els alumnes d'un mateix cicle. Les mestres de
l’equip de suport també es poden fer càrrec d’un ambient
determinat o organitzar el suport als ambients quan calgui.
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3.2.3. Suport a grups ordinaris o ambients.
Dins de l'organització de les classes, hi ha moments en què les mestres de
suport fan activitats reforcen les activitats d’aula. Es pot optar per la
metodologia del tipus parella educativa, on l’actuació de dues mestres dins
d’una mateixa dinàmica afavoreix l’atenció a la diversitat. La finalitat
d’aquesta modalitat de suport és que els infants percebin que el suport va
dirigit a totsi totes i no només a aquells que presenten NEE. Les tasques
corresponents a l’equip docent implicat es consensuarà entre les mateixes
mestres.
També es pot optar per desenvolupar tasques concretes dirigides a tot el
grup, tipus racons de feina (botiga, càlcul mental, lectura, concentració, agilitat visual, escriptura,…).
A la nostra escola i amb l’objectiu d’optimitzar, es distribueixen les mestres especialistes en cicles, segons la tipologia
de l’alumnat que hi hagi en aquell moment. Per altra banda, qualsevol mestra del claustre també pot tenir hores de
suport als diferents grups.
Excepcionalment, es podran adoptar les següents mesures de suport:
● Petit grup: El/a professor/a de la matèria durant la sessió resta amb el grup més nombrós i la mestra de suport
treballa amb un grup reduït de característiques similars per poder incidir en les dificultats més concretes i adaptar
els continguts i procediment al seu nivell.
● Treball individual o amb 2/3 alumnes: Treball específic amb els alumnes d’incorporació tardana o que presenten
desfasament important, perquè vagin assolint els objectius adaptats i progressivament -si és possible- puguin
rebre suports més grupals.

4.3. Mesures d’accés al currículum
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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 (necessitats d’accés físic)
b) Utilització de sistemes o codis distints/complementaris (suports lingüístics específics)
Alguns exemples d'aquestes mesures són: seure a prop de la mestra, seure a prop de la pissarra, organització i
estructuració de l'aula, cartells visuals, il·luminació, sonorització, introduir la llengua de signes, …
Quan les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat no són suficients per poder donar ajuda l’alumnat que m’es ho
necessita, s’ha de recórrer a les mesures específiques (Annex 1). Aquestes s’entenen com a respostes
personalitzades als/les alumnes. Se n’ha d’informar les famílies o tutors/es legals i deixar-ne constància escrita.
El servei d’orientació educativa ha d’oferir assessorament a l’hora de dissenyar mesures i programes específics de
suport, sota la coordinació del tutor, i ha de col·laborar amb l’equip docent i el personal de suport per desenvolupar-los
i avaluar-los.
L’aplicació de mesures específiques no exclou l’aplicació de mesures ordinàries quan siguin necessàries. Cal donar les
respostes educatives més adients a cada situació i a cada moment i evitar associar necessitats específiques a
determinades mesures o a l’inrevés.
Dins d’aquestes mesures específiques podem utilitzar bàsicament les següents: flexibilització
d’escolarització i adaptacions curriculars significatives, quan hi ha un desfasament de 2 cursos.

del

període

4.4. Flexibilització del període d’escolarització
La normativa té previst, que si un/a alumne/a no pot aconseguir els objectius d’un nivell escolar, es pugui tenir
flexibilitat en el període d’escolarització i se li permet romandre un curs més en el mateix nivell.
A l’etapa d’Educació Infantil és una mesura excepcional, només reservada a alumnes NEE i amb unes instruccions molt
concretes per poder-se dur a terme.
A l’etapa d’Educació Primària, quan acaba nivell i a conseqüència del procés d’avaluació es decideix sobre la promoció al
curs següent. La decisió de quedar un any només es pot adoptar una vegada durant tot l’ensenyament de primària.
El tutor/a, juntament amb l’equip docent i l’equip de suport, és qui en finalitzar el curs adoptarà aquesta mesura,
12

sempre argumentant la decisió i valorant les ajudes i reforços que haurà de rebre l’alumne. Sempre s’ha de comunicar
a la família aquesta decisió, mitjançant una reunió on se li dóna un full de coneixement que han de signar.

4.5. Adaptacions curriculars significatives ACS
Les AC són significatives quan, a causa de les modificacions dels diferents elements curriculars, es modifiquen
significativament els objectius, continguts i criteris d’avaluació i, per tant, el grau de consecució de les capacitats del
cicle corresponent. Aquest currículum varia del que fan els altres companys de l’aula però sense deixar de treballar-se
els mateixos continguts. Són, per tant, una mesura excepcional que pot posar en qüestionament la possibilitat d’assolir
tots els objectius de l’educació obligatòria i la consegüent titulació.
Quan s’adopta la mesura de fer ACS, les famílies o els tutors legals han d’estar informats sempre de l’abast d’aquesta
mesura, especialment en els canvis d’etapa i de centre, de la qual cosa s’ha de deixar constància escrita.
Les ACS les han d’elaborar els/les mestres de l’equip docent que s’encarreguin de l’àrea en concret, i s’han de concretar
en el Document Individual d’Adaptació Curricular (DIAC) establert pel centre, que ha de formar part de l’expedient
acadèmic de l’alumne. En l’Annex 2 podem veure un resum de les principals característiques i procés que ha de seguir
aquest document. També incloem el model del nostre centre.

4.6. Adaptacions d’ampliació (alumnes d’altes capacitats)
L’objectiu d’aquest enriquiment curricular és donar resposta als/ a les alumnes amb NESE associades a condicions de
sobre-dotació intel·lectual. Les mesures d’enriquiment curricular d’ampliació (Annex 1) es duran a terme quan en
l’avaluació psicopedagògica es valori que l’alumne/a té un rendiment excepcional algunes d’àrees o quan malgrat tenir
un rendiment excepcional i continuat a totes les àrees es detecta desequilibri amb els àmbits afectius i d’inserció social.
L’adaptació individual del currículum recollirà 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.
A la pàgina d’Atenció a la diversitat de la Conselleria podem trobar el model establert:
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/serveis_orientacio/
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4.ORGANITZACIÓ
DELS
RECURSOS
HUMANS
I
MATERIALS
DESENVOLUPAR LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PER

4. 1. Composició i funcions de l’equip de suport.
Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i psicopedagògica del centre (orientador
EOEP), els mestres de suport i tots els mestres que dediquin una part important del temps lectiu a tasques de suport.
La directora participarà com a coordinadora en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir també les funcions de
coordinació amb l’equip directiu i l’equip de suport.
Les funcions de l’equip de suport són:
a. Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació curricular de l’alumne amb
necessitats educatives especials.
b. Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques
c. Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials curriculars adients per atendre la diversitat.
d. Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies
e. Col·laborar en la detecció i anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat
f. Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Pel que fa a l’organització dels recursos humans, es fa molt difícil establir un sol model fixe, ja que depèn dels recursos
humans de què disposa el centre.
Així i tot, se seguiran els següents criteris per organitzar el suport:
-

Definir si alguna de les mestres de suport haurà de dedicar part del seu horari a fer un ambient, tutoria, ...
Repartir els mestres de suport per cicles, per tal d’optimitzar els recursos.
Prioritzar si hi ha alumnat amb necessitats específiques d’AL.
Definir les hores de suport a les tutories i ambients, en funció de les necessitats d’aquests, i especificar com
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-

s’organitzarà la feina (desdoblament, racons, dos mestres a l’aula, …). Aquest horari s’ha de donar juntament
amb l’horari de tutoria per tal que aquesta tengui en compte quines hores tindrà suport i així completar l’horari
d’aula.
S’afegiran les hores que puguin donar suport la resta de mestres de l’escola.

4. 2. Coordinacions
4.2.1. Coordinacions de l’equip de suport
Les mestres de suport i la directora es reuniran amb l’orientadora, de manera quinzenal, el dia que aquesta tengui
atenció al centre.

4.2.2. Coordinacions de l’equip de suport amb la tutoria
Les coordinacions entre l’equip de suport i la tutoria es faran en horari d’exclusives, o si és possible, dins l’horari lectiu.
Les dates s’especificaran en el calendari que s’inclou dins la PGA, a principi de curs. En aquestes reunions s’aprofitarà
per fer el seguiment dels alumnes, revisar la tipologia del suport, elaborar o definir material que es necessiti, valorar
alguna nova demanda, revisar els documents, ...

4.2.3. Coordinació suport amb famílies
Les mestres de suport podran participar de les reunions de tutoria amb les famílies sempre que sigui possible o la
tutoria consideri important la seva presència.
En el cas de l’orientadora, aquesta haurà de convocar les famílies el dia que té atenció a l’escola.

4.2.4. Coordinació amb serveis externs
L’orientadora serà l’encarregada de coordinar-se de manera periòdica amb els serveis externs que atenen als/a les
alumnes del centre. Es compartirà la informació a les reunions quinzenals de l’equip de suport.
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Quant a l’organització i gestió de la documentació, els models de referència estaran penjats al Google Drive del
centre compartits amb tot el professorat de l’escola, a la carpeta de tutoria de Informació de principi de curs. També hi
haurà una còpia al servidor de l’escola, dins la carpeta Professorat.
Cada any es revisaran i actualitzaran els models oficials segons la normativa en vigor.
En finalitzar el curs escolar, una de les tasques a tenir en compte serà desar els DIACS, informes específics de les
mestres PT i AL i altres documents digitalitzats al pen drive de l’equip de suport, a més d’una còpia en paper a la
carpeta de l’alumnat.
Aquest pendrive s’organitzarà per cursos, i seguidament pel nom de l'alumnat.
Els informes NESE i els DIAC també es guarden als pendrive del curs corresponent de l’alumne.
La documentació serà acumulativa i quan l’alumne finalitzi l’escolarització es tindrà tota la seva documentació
digitalitzada i en paper.

5.PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL
La nostra escola té el Pla d’Acció tutorial pendent d’elaboració.

16

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.
Al CEIP Francesc d’Albranca entenem el Pla d’acollida d’una manera més àmplia que la referida als alumnes que
provenen d’altres països i que han de portar a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua.
Volem tenir en compte tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol
circumstància. I també volem incloure en aquest pla, l’acollida als mestres, alumnes de la Universitat en procés de
pràctiques i fins i tot als nous membres del Consell escolar, de l’AMPA i al personal no docent. Tots ells contemplats des
d’una mirada inclusiva.
El nou Pla d’Acollida (aprovat el mes de juny de 2017 i inclòs dins el Pla de Convivència) es posa en marxa el curs
2017-2018.
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7.ORGANITZACIÓ DE LA DETECCIÓ, LA IDENTIFICACIÓ I LA VALORACIÓ DE
LES NECESSITATS, AIXÍ COM EL SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ DELS
ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.
El centre disposa d’un Protocol d’avaluació psicopedagògica i actuació (Annex 3) per quan es detecta un possible cas
d’alumnat que pugui tenir dificultats. Hem fet un esquema d’aquest protocol per fer més fàcil i entenedora la seva
aplicació.
Una volta s’han valorat les necessitats i s’ha elaborat l’informe d’intervenció o l’informe psicopedagògic, juntament amb
el dictamen d’escolarització, es faran arribar les conclusions a la tutora i a la família.
Si es confirma que l’alumne s’inclou en el programa com a alumne NESE (veure annex 4), l’equip docent, sota la
coordinació de la tutora, ha d’elaborar els documents corresponents:
Informe
Psicopedagògic
(orientadora)

Dictàmen
d’escolarització
(orientadora)

Informe NESE
(equip docent)

Necessitats Educatives
Especials

X

X

X (si no hi ha ACI
significativa)

Altes capacitats

X

X

Informe
d’avaluació

Pla d’enriquiment
individualitzat
(equip docent)

Document Individual
d’Adaptació Curricular
(equip docent)

Revisions
NESE

X (si hi ha ACI
significativa)

X

X

X

Dificultats
Específiques
d’Aprenentatge

x

X

X (si hi ha ACI
significativa)

X

Condicions Personals
– Història Escolar

x

X

X (si hi ha ACI
significativa)

X

x

X

X (si hi ha ACI
significativa)

X

Incorporació Tardana
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L’equip docent es reunirà durant el primer trimestre, o si escau, en el moment en què es confirmin les dificultats
específiques de l’alumnat.
Al tercer trimestre es reunirà l’equip docent per revisar les mesures adoptades i fer les propostes per al curs que ve,
com la resta d’alumnat NESE.

8.AVALUACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
El Pla d’Atenció a la Diversitat es revisarà segons els terminis que contempla dins la normativa vigent i sempre que hi
hagi la necessitat de modificacions substancials en el contingut del mateix.

9.NORMATIVA, LEGISLACIÓ, INSTRUCCIONS.
● Decret 110/2002, de 27 de setembre pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques
d’educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària
http://boib.caib.es/pdf/2002120/mp17237.pdf
● Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres
educatius no universitaris i sostinguts amb fons públics. http://boib.caib.es/pdf/2011067/mp7.pdf
● Instruccions
pels
equips
d’orientació
educativa
i
pedagògica
(agost
2018)
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/serveis_orientacio/archivopub.do?ctrl=MCRST4325ZI259298&id=259298

Aprovat Data Pel Claustre 23-01-19
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10. ANNEXES
ANNEX 1. ESQUEMA DE MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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ANNEX 2. DIAC CEIP FRANCESC D’ALBRANCA i MODEL.
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ANNEX 3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
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ANNEX 4. ESQUEMA TIPOLOGIA D’ALUMNAT
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