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Característiques de l’institut 

 Institut públic 

 Curs 2018-2019 

ESO 

1r ESO 
N, O, P, Q 

120 alumnes 

2n ESO 
N, O, P, Q 

120 alumnes 

3r ESO 
N, O, P, Q 

120 alumnes 

4t ESO 
N, O, P, Q 

120 alumnes 

Batxillerat 

1r batxillerat 
A, B 

70 alumnes 

 

2n batxillerat 
A, B 

55 alumnes 

 



Línia pedagògica 

El projecte pedagògic del centre se sustenta sobre els eixos següents: 

 Els aprenentatges individuals  o personalitzats que desenvolupin les capacitats, 

les habilitats i les actituds de l’alumnat per adaptar-se a un món cada cop més 

canviant amb l’autonomia necessària i amb atenció específica a les 

necessitats educatives especials. 

 L’aprenentatge adquireix una dimensió més completa si es fa en grup. Sempre 

que sigui possible, cal familiaritzar l’alumnat en dinàmiques de grup que l’ajudin 

en la presa de decisions i de responsabilitats col·lectives dins un marc de 

col·laboració amb els altres companys i els professors. 

 L'educació  ha de contribuir a l’adquisició de coneixements i hàbits de treball –

individuals i col·lectius- que combinin la teoria i la pràctica, el treball i l’estudi, 

l’esperit crític, en un marc d’actituds, valors i normes basades en el respecte i 

la solidaritat, el pluralisme i els valors democràtics i la lluita contra les 

actituds sexistes, racistes o xenòfobes. 
 

(Extracte del PEC) 

 



El tractament de la diversitat 

a l’institut 

Distribució 
en grups 

•Grup ordinari (tutoria) 

•Distribució en grups heterogenis (nou model a Llengua Catalana) 

•Distribució en grups homogenis (Llengua estrangera) 

•Grups de reforç (Llengua Castellana / Matemàtiques) 

•Grups d’interès (MOP) 

•Agrupaments heterogenis no ordinaris (TS) 

•Grups de NESE 

•Aula d’acollida 

•Aula 7 (SIEI) 

Suports 

• SIEI 

• Vetllador/a 

• Educador/a 

• Codocència 

Organismes i 
estructura 

organitzativa 

• Equip directiu 

• EAP 

• Orientació educativa 

• CAD plenària 

• CAD Permanent 

• Comissió Social 

• Serveis externs 



Estructura organitzativa 

Equip directiu 

Direcció 

Prefectura d’Estudis 

Secretaria 

Coordinació Pedagògica 

CAD 

Comissió Social 

Coutories 
específiques 

Aula d’acollida 

SIEI 

Equips docents 
específics 

Coordinacions  

de cicle 

 

Tutories ordinàries 

 

Equips docents 

Orientació 
Educativa 

EAP 

Alumnat 
(Diversitats) 



Històric del tractament de casos TEA a 

l’institut (1)  

 Abans del curs 2013-2014: el cas P (TEA) 
 Desconeixement inicial 
 Falta de detecció 
 Disseny d’un protocol d’emergència 

 2013-2014 / 2016-2017: els casos C, V, J, E (TEA) 
 Tractament des l’USEE 
 Dictamen previ: informes detallats 
 Traspàs primària-secundària 
 Infraestructura pensada 
 Personal i mesures de suport específics 

 Després del curs 2017-2018 
 Mateixes mesures que en el període anterior. 
 Canvi filosofia i concepció de la diversitat i de la inclusió. 
 Canvi USEE per SIEI. 



Nova filosofia i concepció  

de la diversitat i de la inclusió 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc del sistema inclusiu. 

 Nova taxonomia de les mesures i els suports: 

 Mesures i suports universals 

 Mesures i suports addicionals 

 Mesures i suports intensius 

 

 

 

 











Atenció educativa de l’alumnat TEA  

a l’institut en l’actualitat. 

 Curs 2018-2019 

 

 B (1r ESO) 

 Mesures universals o addicionals que beneficien tot el grup. 

 Dificultats especials en l’àmbit lingüístic: es mira de reforçar amb 
mesures diverses. 

 

 C (2n ESO) 

 Mesures universals o addicionals que beneficien tot el grup. 

 Reforços àrees instrumentals 

 





















Atenció educativa de l’alumnat TEA  

a l’institut actualment. 

 L (2n ESO)  

 Mesures universals i addicionals 

 Mesures intensives (SIEI) – hores a l’aula 7 / hores d’inclusió amb 
acompanyament o sense 

 Té un PI 



Atenció educativa de l’alumnat TEA  

a l’institut actualment. 
 

 G (4t ESO) 

 Mesures universals i addicionals. 

 Té un PI des de 2n d’ESO. 

 Mesures essencialment metodològiques. 

 Consens centre – família – alumne. 







Atenció educativa de l’alumnat TEA  

a l’institut actualment. 
 

 E (1r batx.) 

 Sense mesures específiques. 

 Treball previ de sensibilització d’equip docent i grup. 

 Se’l proveeix d’estratègies. 

 Referents adults per SOS. 



Reptes i estratègies en la gestió dels 

casos TEA  

 

 Identificació de casos TEA 
 Definició del perfil 

 Elements concomitants: casos amb implicacions familiars, socials, etc. 

 

 Connexions amb la família: recances freqüents 
 «El meu fill és Sheldon Copper» 

 «El meu fill és molt intel·ligent, però no sap fer amics» 

 «El meu fill és TEA» 

 «Se’n sortirà?» 

 

 Disseny del pla d’inclusions 
 Disseny acurat de pla d’acció tutorial: confecció grups, tutoria compartica 

 Planificació i organització de mesures i suports per atendre a l’alumnat TEA 

 El marc horari d’un alumne TEA amb SIEI dins dels horaris d’un institut. 

 

 El rol dels professionals de l’educació 
 Els professionals d’educació especial 

 Les inclusions a l’aula ordinària des de la perspectiva de la resta de professional 

 Coordinacions amb EAP, Orientació i serveis externs 

 

 Gestió de les crisis 
 

 Orientació acadèmica 
 «I després, què?» 

 

 

 
 

 

 



Guanys des de la perspectiva de 

centre  
 

 

 Guany de l’educació en la diversitat 

 Creació de materials específics 

 Espais taller 

 Sinergies amb altres grups flexibles (necessitats educatives 

especials) 

 Incorporació de metodologies útils per a tot l’alumnat: anticipació, 

treball per projectes... 

 Dos professionals a l’aula 

 Aprofitament currículums adaptats, plans individualitzats... 

 

 

 



MOLTES GRÀCIES 


