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PROGRAMA INDIVIDUALITZAT COMUNICACIÓ LLENGUATGE I PARLA  
 

 

ÀMBIT X Suport al procés d’ensenyament-aprenentatge 

X Resposta educativa a la inclusió / Atenció a la diversitat 

 Igualtat i convivència 

 Acció tutorial 

 Orientació acadèmica i professional 

 

INTRODUCCIÓ 

BREU DESCRIPCIÓ El programa empra les àrees curriculars d’àmbit lingüístic, incloent objectius i continguts 

específics de l’especialitat d’audició i llenguatge. Es tracta d’un programa individualit zat  

basat en les característiques i necessitats concretes de l’alumne. On es desenvoluparan 

les capacitats i fortaleses de l’alumne i s’oferiran eines que l’ajuden al desenvolupament  

integral afavorint la integració de social de l’alumne. Es tracta d’un programa 

complementari al programa de nivell III que s’aplica a l’aula ordinària junt a la resta de 

l’alumnat. 

 

JUSTIFICACIÓ 

(del programa) 
Com a personal docent especialitzat de suport d’Audició i Llenguatge el programa es 

centra prioritàriament en l’àmbit de la comunicació, el llenguatge i la parla des d’una 

perspectiva educativa inclusiva i vinculada al currículum, emprant les àrees de llengua 

valenciana i castellana, geografia i historia com a eina transversal per a donar resposta  

les necessitats educatives de l’alumnat NESE, afavorint així  la millora de la competència 

comunicatiu-lingüística de l’alumne. Oferint d’aquesta manera un suport  a l’alumnat amb 

necessitats específiques de suport educatiu i facilitant al mateix temps el progrés educatiu 

de tot l’alumnat; afavorint el procés de transformació del centre educatiu cap a un model 

inclusiu, contribuint a la dinamització pedagògica, la qualitat i a la innovació educativa 

des de la meua especialitat.  

COMPETÈNCIES/ 

ÀREA/ES 

CURRICULAR/S 

RELACIONADES 

_ CCLI Comunicació lingüística 
_ CD. Competència Digital. 
_ CAA. Competència per Aprendre a Aprendre. 
_ CEC. Consciència i Expressions Culturals. 
_ SIEE Sentit d’Iniciativa i Esperit Emprenedor. 
_ CSC. Competències Socials i Cíviques 
 

FUNCIONS DE LA 

MESTRA AL 

- Col·laborar amb els equips docents en la personalització de les programacions 

didàctiques i en l’accessibilitat dels entorns, materials didàctics i curriculars per a facilitar 

l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu. 
 - Col·laborar amb els equips docents en la planificació, desenvolupament i avaluació de 

les adaptacions curriculars individuals significatives i els plans d’actuació personalitzats 

de l’alumnat amb què intervinc. 
 - Col·laborar amb l’especialista en Orientació Educativa en el procediment d’avaluació 

sociopsicopedagògica i aportar la informació i els coneixements relatius al meu àmbit de 

competències. 
- Donar suport personalitzat individualitzat a l’alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu, d’acord amb els criteris establerts en el Pla d’actuació personalitzat. 
- Donar suport al grup classe per a millorar la competència comunicatiu-lingüística. 
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- Preparar activitats dinàmiques fent ús de metodologies ac tives que fomenten la 

participació activa de l’alumne i afavorisquen l’aprenentatge significatiu. 
- Elaborar informes de valoració i seguiment de l’alumnat al qual done suport. 
- Col·laborar amb les tutores i els tutors en les reunions amb les famílies o representants 

legals, per a informar sobre els objectius de la intervenció, les mesures dutes a terme i 

el progrés de l’alumnat, i orientar, si escau, sobre els aspectes que cal treballar des de 

l’àmbit familiar, demanant la seua opinió i fomentant-ne la participació. 
- Participar en els processos de coordinació i intercanvi d’informació amb els agents, 

institucions i entitats socioeducatives i sanitàries implicats en la resposta educativa de 

l’alumnat al qual done suport. 
 

DESTINATARIS Alumnes nivell IV amb recurs de l’especialista d’AL.  

 

RECURSOS PERSONALS I MATERIALS. 

RECURSOS PERSONAL I 

AGENTS IMPLICATS 

Mestra d’audició i llenguatge.  

RECURSOS MATERIALS I 

TECNOLÒGICS 

Ordinador. Material d’elaboració pròpia. Material editat. Material adaptat. 

ESPAIS Aula ordinària, aula PT i pati. 

 

SEQÜENCIALITZACIÓ 

 Es realitzaran dos sessions individuals o en xicotet grup fora de l’aula ordinària per a treballar objectius específics 

de manera aïllada i dos sessions inclusives dins l’aula ordinària contemplades dins de les mesures nivell III per 

a afavorir la transferència d’aprenentatges. El criteri serà flexible i queda obert  modificació en funció de l’evolució 

de l’alumne.  

 

CONTINGUTS GENERALS 

▪ Atenció,  memòria i percepció: són prerequisits dels llenguatge 

▪ Lèxic - semàntica 

▪ pragmàtica: 

▪ Educació en valors: la cura del material de classe i el respecte pels mestres i els companys, la col·laboració 

en les tasques de casa per part de tots els membres de la família, el respecte pel desenvolupament  

professional d’homes i dones, l’educació per a la salut, (alimentació i esports) i educació cívica, etc  

▪ Elements transversals: La programació, inclou a més, el treball sobre els elements transversals que es 

treballaran de manera tant directa com indirecta a cada una de les unitats didàctiques proposades, i que són 

els següents: comprensió lectora, expressió escrita i, oral (perquè el nostre treball es fonamentalment oral) 

comunicació audiovisual i TIC (perquè emprem molts recursos audiovisuals com l’ordinador), emprenedoria i 

educació cívica i constitucional (perquè fomentem l’autonomia, la presa de decisions i com no la educació en 

valors). Tot adaptat al nivell i capacitat de l’alumne. 

 

 

 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

SEGUIMENT Registre diari de les sessions i registre d’autoavaluació/compromís setmanal de l’alumne. 

Reunions de coordinació amb professors, mestra de PT i equip d’orientació. 

AVALUACIÓ Es realitzarà una avaluació trimestral amb la col·laboració dels professors i la mestra de 
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PT. 

CRITERIS A) ÀREA PREVERBAL 

1. ATENCIÓ 

- Estar assegut 

- Extingir conductes negatives 

- Modelar conductes noves 

- Mirar objectes 

- Mirar a la mestra 

 

       2.COMUNICACIÓ GESTUAL COMPRENSIVA 

1 Interpretar adequadament gestos funcionals 

 - Mirar en direcció a qui crida la seua atenció 

 - Mirar a objectes o persones assenyalats 

 - Aturar la seua activitat davant el gest NO 

 - Acostar-se davant el gest VINE 

 - Donar davant el gest DÓNA’M 

 - Agafar davant l’acció de TE 

 - Aturar l’activitat davant el gest PARA/PROU 

 - Seguir ordres expressades per una seqüència de 2 o més gestos 

 - Reproduir seqüències de 4/5 gestos expressats en il·lustracions 

 

2 Interpretar adequadament gestos facials 

 - Continuar una activitat davant el somriure d’aprovació 

 - Cessar l’activitat davant el gest de desagrad 

 - Imitar gestos i reaccionar adequadament : plorar, riure, dormir, menjar.... 

 

2. COMUNICACIÓ GESTUAL EXPRESSIVA 

1 Utilitza adequadament gestos funcionals 

 - Moure la mà o el braç per cridar l’atenció 

 - Moure la mà per dir adéu en resposta a un gest 

 - Assenyalar objectes, persones o llocs que desitja 

 - Reproduir accions senzilles: menjar, beure... 

 - Expressar que no desitja quelcom mitjançant el gest NO 

 - Avisar mitjançant el gest de les seues necessitats 

 - Indicar a un altre que s’acoste mitjançant el gest VENEN 

 - Indicar a un altre que s’allunye mitjançant el gest VES-TE’N 

 - Expressar necessitats de fam, son, set, pipi... 

 - Expressar estats d’ànim 

 - Utilitzar gestos de cortesia 

 - Reproduir seqüències de dos gestos 

 - Dirigir-se als altres amb seqüències de dos gestos 

 

2 Utilitza adequadament gestos facials 

 - Somriure en resposta al somriure d’altres 

 - Fer gest de desagrad davant situacions desagradables 

 

3 Utilitzar adequadament gestos emotius 

- Emetre crits d’alegria davant situacions agradables 

-  Emetre crits de desagrad davant situacions desagradables 

 

B) ÀREA LEXIC-SEMÀNTICA 

 1  LÈXIC 

 1.1  SINÒNIMS I ANTÒNIMS: Compren i utilitza: 

 

 1.2  DIFERÈNCIA EL SIGNIFICAT DE PARAULES HOMÒNIMES 

 

 1.3  FAMÍLIES LÈXIQUES: Identifica i forma famílies lèxiques 

 

 2  SEMÀNTICA 

 2.1  COMPRENSIÓ D’ORDRES: Executar ordres que: 

 

- Dues o més accions no relacionades 

- Impliquen selecció d’objectes 

 

 2.2  COMPRENSIÓ D’UNA NARRACIÓ 

                    - Contesta adequadament a preguntes sobre una historia llegida: 
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Qui? Què? 

Quan? On? 

Com? De qui? 

Per a qui? Quant? 

   - Capta pel context paraules desconegudes 

   - Descriu objectes, historietes i accions de la seua vida 

quotidiana 

   - Classifica objectes formant categories 

 

 2.3  DIFERÈNCIES I SEMBLANCES 

Estableix diferències i semblances entre un parell de paraules donades 

 

 

C) ÀREA PRAGMÀTICA 

 

 1  SALUTACIONS I COMIATS 

-Contactar amb la mirada en saludar 

- Somriure com a resposta a la salutació 

- Respondre gestualment a la salutació: besar, abraçar... 

- Dir formules de cortesia: bon dia, hola, fins demà 

 

 2  SOL·LICIT DESITJOS I NECESSITATS BÀSIQUES 

- Demanar pipi, caca... 

- Demanar aigua, menjar... 

- Dir si té fred, calor... 

 

 3  REQUERIMENTS D’ACCIÓ 

- Directes: dóna’'m, ... 

-Indirectes: m’agradaria... 

 

 4  RECLAM ATENCIÓ 

-De forma gestual 

-Amb vocalitzacions 

- Amb confirmacions d’acció 

- Amb partícules interjectives 

 

 5  EXPRESSIÓ PLAER, EMOCIÓ O REBUIG 

- Dir SI/NO gestual i verbal 

- Expressar dolor, tristesa, alegria... 

- Donar les gràcies 

- Demanar perdó 

- Emetre enunciats que expressen disconformitat  

 

6 SOL·LICITUD INFORMACIÓ 

Utilitzar interrogants en context 

 

Què Qui 

On Quan 

Puc De qui 

Per a qui Per on 

Per què ... 

 

7 IMAGINACIÓ 

- Fer com si... 

- Si jo fora 

 

8 CONTESTACIÓ A PREGUNTES TANCADES I OBERTES 

- Contestar preguntes sobre les seues necessitats bàsiques 

-  Contestar preguntes sobre dades personals 

-  Contestar preguntes sobre el seu entorn familiar 

-  Contestar preguntes sobre el seu entorn escolar i social 

- Contestar preguntes relatives a la seua ubicació espai-temporal 
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9 DENOMINACIÓ 

 

10 PARTICIPACIÓ EN UNA CONVERSA 

- Esperar torn 

- Escoltar a l’altre 

- Respondre preguntes de forma coherent  

- Fer aportacions sobre temes 

- Mantenir diàleg 

- Usar adequadament el telèfon 

 

11 DESCRIPCIÓ 

- Descriure objectes, persones, animals...del seu entorn 

- Descriure accions que realitzen les persones en un determinat context  

 

12 NARRACIÓ 

- Contar un conte o història davant imatges 

- Contar experiències 

- Anticipar esdeveniments 

 

 

13 RELAT  D’UNA HISTORIA AMB I SENSE IMATGES 

- Narrar un conte o historia amb o sense suport d’imatges 

 

14 DEMANDES DE CONFIRMACIÓ O NEGACIÓ 

- No puc 

- Ho sent 

- Per favor 

- Formula demanada explícita 

 

INSTRUMENTS Proves estandarditzades adaptades de l’AO.  

Registre de seguiment i evolució de l’alumne. Proves d’avaluació del llenguatge (CELF 5) 

Graella Nivell IV. 

 

ADEQUACIÓ AL PLA DE CONTINGÈNCIA I POSSIBLES ESCENARIS 

PRECAUCIONS, 

CONSIDERACIONS I/O 

ASPECTES RELATIUS AL 

PLA DE CONTINGÈNCIA 

En tots el entorns mantindrem la distància de seguretat. 

Es farà ús de la mascareta. 

Tindrem cura de la ventilació de les aules. 

Es desinfectarà el mobiliari i els materials utilitzats cada vegada. 

ADAPTACIÓ A LA 

SEMIPRESENCIALITAT/ 

NO PRESENCIALITAT 

En cas de no poder assistir presencialment al centre, col·laboraré en les adaptacions dels 

temes i oferiré propostes d’activitats relacionades amb els continguts treballats. A més a 

més proporcionaré a professors enllaços, activitats i materials específics per a treballar el 

llenguatge. 

 


