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CENTRES INCLUSIUS

https://coralelizondo.wordpress.com/2017/09/03/medidas-para-dar-

respuesta-al-derecho-a-la-inclusion-la-revolucioninclusiva-esta-en-marcha/

Mesures per donar

resposta al dret a la

inclusión:

(Tot allò que hem de

fer en el centre

educatiu, en l’aula,

per garantir una

educació inclusiva,

equitativa i de qualitat

per a tot l’alumnat)

https://coralelizondo.wordpress.com/2017/09/03/medidas-para-dar-respuesta-al-derecho-a-la-inclusion-la-revolucioninclusiva-esta-en-marcha/


CENTRES INCLUSIUS: 

MESURES METODOLÒGIQUES

• L’escola inclusiva no és l’escola tradicional. 

• En el procés d’ensenyament/aprenentatge es fa ús d’altres 

metodologies (innovadores!!!???): 

• Aprenentatge Basat en Projectes 

• Aprenentatge Basat en Problemes o Reptes

• Aprenentatge Servici

• Treball per ambients o racons

• Aprenentatge cooperatiu

• Tertúlies dialògiques

• Etc

http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2014

http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2014


CENTRES INCLUSIUS: 

MESURES METODOLÒGIQUES

• Estas metodologies insisteixen en que siga l’alumnat qui

construïsca el coneixement partint d’un repte, una pregunta o

una situació problemàtica.

• Es fomenta el traball en equip i permeten la transferència dels

coneixements a altres situacions (competències).

• Els propis alumnes com a suport:

✓els sistemes d'aprenentatge en grup cooperatiu (heterogeni)

✓els sistemes d'aprenentatge recolzats en les tutories entre

companys (Ovejero, 1990; Pujolas, 2001)

http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2014

http://creena.educacion.navarra.es/moodle/mod/resource/view.php?id=2014


CENTRES INCLUSIUS:

MESURES CURRICULARS

• Disseny Universal 

d’Aprenentatge (DUA)

• Ensenyament multinivell

• Paisatges d’aprenentatge

• Avaluació inclusiva



DUA
El Disseny Universal per a l’ Aprendizaje  es basa en 

fonaments neurocientífics, relaciona las tres xarxes neuronals 

amb tres principis i les respectives pautes.



DUA
Es tracta de fer les programacions d’aula 

ajustades a tot l’alumnat, per a no fer adaptacions 

curriculares posteriors.

https://coralelizondo.wordpress.com/2018/01/08/diseno-universal-

para-el-aprendizaje-una-respuesta-inclusiva/

https://coralelizondo.wordpress.com/2018/01/08/diseno-universal-para-el-aprendizaje-una-respuesta-inclusiva/


DUA

https://coralelizondo.wordpress.com/2018/01/08/diseno-universal-

para-el-aprendizaje-una-respuesta-inclusiva/

https://coralelizondo.wordpress.com/2018/01/08/diseno-universal-para-el-aprendizaje-una-respuesta-inclusiva/


CENTRES INCLUSIUS:

MESURES SOCIALS

• Sentiment de pertinença.

• La creació d'entorns saludables, amables, acollidors i 

segurs.

• Escola oberta i participativa.

• Es tracta de cuidar als altres: 

benestar



CENTRES INCLUSIUS:

MESURES ORGANITZATIVES

- Desdoblaments

- Agrupaments flexibles

- Suports dins de l’aula

- Grups interactius

- Ambients d’aprenentage

- LA DOCÈNCIA COMPARTIDA



CENTRES INCLUSIUS:

MESURES ORGANITZATIVES

LA DOCÈNCIA COMPARTIDA

➢Treball conjunt de 2 mestres en l’aula.

➢Pot ser realitzada pel professorat de suport especialitzat 

(Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge…) o no.

➢Es poden planificar els suports amb restes horàries d'altres 

professors/es o amb voluntariat (p.e. alumnes en pràctiques)

➢L'equip directiu ha de, inicialment, proposar i planificar 

aquests temps de docència.



CONEIXEMENTS PREVIS

Pràctica 1ª, en grups de 3:

• Heu participat d’alguna experiència de DC?

• Quina ha estat la vostra “sensació”?

• Per què vos pareix interessant aprendre sobre la 

DC?

• Penseu que és possible portar-la a terme en la 

vostra escola?



LA DOCÈNCIA COMPARTIDA

• Es tracta de planificar, programar, implementar (les

pràctiques d’aula) i avaluar conjuntament.

• El SUPORT es fa dins de l’aula per al benefici de tot

l’alumnat.

• L'objectiu de la DC és:

➢Desenvolupar pràctiques educatives eficaces per a tot

l'alumnat d'un mateix grup.

➢Generant al mateix temps espais de desenvolupament i

aprenentatge professional per als docents implicats.



PREJUDICIS

• Amb quins prejudicis penseu que es troba la DC?



PREJUDICIS



AVANTATGES

• Per a l’alumnat:

• L'ajuda està a disposició de tots/es, tant per a qui la

necessita constantment com per a qui la necessita

ocasionalment.

• Al mateix temps, l’alumnat amb més necessitat d'ajuda no

queda etiquetat (no ha d'eixir fóra) i manté com a

referent al professor/a de l'aula.

• Facilita l'autonomia de l'alumnat en entorns ordinaris, i

heterogenis (diversitat de l’aula).

• Millora la convivència i el clima escolar notablement.



AVANTATGES

• Per al professorat:

• La possibilitat de compartir i elaborar nous materials o

metodologies de treball; compartir l'avaluació i el

seguiment dels alumnes.

• Donar-se suport mutu front les dificultats afavorint la

gestió de l'aula i el clima de treball.

• L'ampliació de coneixements que suposen les reflexions

conjuntes que els 2 mestres poden elaborar a partir de

la seua pràctica.



(CONT.)

• El mestre/a d’aula (tutor/a) comparteix el protagonisme

amb un altre mestre/a i d'aquesta manera s'agilitzen les

decisions i a voltes flueixen improvisacions que sorgeixen

de tindre presents els interessos de l’alumnat.

• El mestre/a de suport (PT/AiLl) comparteix el seu

coneixement amb el mestre/a generalista i uneixen els

seus sabers per a millorar la docència i l'atenció a tot

tipus d'alumnat.

• La DC facilita i fa posible les bones pràctiques inclusives.



DIFICULTATS

• La idea, encara generalitzada, que els suports s'han de 

donar fora de l'aula i als xiquets/es que tenen 

“dificultats” (perspectiva clínica)

• La cultura individualista que té la professió docent, la por 

a ser jutjat/a... (Huguet, 2011)



L'ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA COMPARTIDA

Les estructures organitzatives del centre, faciliten espais i temps per a 
la coordinació i la presa de decisions conjuntes.

Tipologies de docència compartida (Friend, Reising i

Cook,1993):

1. Lead and support: Un docent lidera i l'altre va ajudant.

Exemples: un ensenya i l'altre fa d'observador (arreplega

dades); un ensenya i l'altre està pendent d'alguns alumnes que

poden presentar dificultats.

2. Station teaching: Cada docent es prepara una part del tema,

parteixen el grup i ho treballen, després canvien de grup. El

docent està fix en un espai, primer passa mitja classe i després

l'altra mitja.



(CONT.)

3. Parallel teaching: Desdoblament del grup-classe, però

els 2 docents ensenyen el mateix, cadascun s'encarrega

d'un grup

4. Alternative teaching: Un docent ensenya a la majoria

del grup-classe, l'altre atén a un grup menut amb més

dificultats.

5. Team teaching: Planifiquen, ensenyen i avaluen els 2 al

mateix temps.



VÍDEO SÍNTESI 
DEL QUE HEM PARLAT

• https://www.youtube.com/watch?v=Co4wHFJhnoM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Co4wHFJhnoM&feature=youtu.be


PER POSAR-HO EN PRÀCTICA:
EXEMPLES CONCRETS DE DC

• Pràctica: el Puzzle de Aronson sobre tipus de DC. 

• Fem grups de 5 membres (5’)

• Fem grups d’experts de cada tipus de DC (15’) 

• En què consisteix i un exemple real

• Tornem al grup primari, on cada membre que s’ha convertit 

en un expert, explica la sessió de DC segons el seu tipus 

(10’)

• Entregar la pràctica en moodle (???)



LA DOCÈNCIA COMPARTIDA FACILITA 
LES BONES PRÀCTIQUES INCLUSIVES

• Escoltem a Coral Elizondo:

• https://www.youtube.com/watch?v=WH_waQd0A88

• Els propis alumnes com a suport:

✓els sistemes d'aprenentatge en grup cooperatiu

(heterogeni) i 

✓els sistemes d'aprenentatge recolzats en les tutories

entre companys

(Ovejero, 1990; Pujolas, 2001)

https://www.youtube.com/watch?v=WH_waQd0A88


PRÀCTICA PER A CASA

• A partir dels dos articles de la 

Revista AULA de Innovación

Educativa (a la plataforma 

virtual) i fixant-nos en el 

quadre,

• Poseu un exemple de bones 

pràctiques inclusives de DC 

entre PT/AiL i Tutor/a.

• Entregar-la en moodle.



MESURES I SUPORTS PER A L’ATENCIÓ EDUCATIVA

15%

100%



CANVIS QUE PROVOCA FER EL SUPORT
DINS DE L’AULA

• A nivell d’aula: 

• Canvis metodològics a l’aula 

• Planificació conjunta sessions 

• Prevenció i detecció de dificultats a l’ aula 

• Interacció entre els 2 mestres dins i fora de l’aula



CANVIS QUE PROVOCA FER EL SUPORT
DINS DE L’AULA

• A nivell de l’ alumne: 

• Inclusió: sentir-se un més dins el grup. 

• Afavorir autonomia i aprenentatge en entorns ordinaris 

• No delegació en l’especialista per part del tutor i dels 

altres mestres 

• Major coneixement compartit per part dels professors



CANVIS QUE PROVOCA FER EL SUPORT
DINS DE L’AULA

• A nivell de centre

• Aprenentatge entre iguals 

• Més interacció i suport entre professors 

• Resolució de problemes 

• Necessitat de coordinació i col·laboració 

• Afavoreix la innovació i la millora a les aules 



EL DOCENT DE SUPORT: PT I AL

• Donar suport a l’equip docent dins l’aula per promoure

la participació i els aprenentatges dels alumnes amb

necessitats específiques de suport educatiu.

• Preparar activitats i materials didàctics que faciliten la

participació i l'aprenentatge dels alumnes i el treball

específic en el grup classe ordinari.

• De forma excepcional, oferir suport individual (o en

altres formes d’agrupament) dins o fora de l’aula, quan

els objectius i continguts així ho requeresquen.
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