
ACCÉS O PRESÈNCIA PARTICIPACIÓ
Adequació dels entorns d’aprenentatge 
organitzant els elements d’accés al currículum de 
forma “personalitzada”.

Selecció d’estratègies específiques que permeten 
la participació de tot l’alumnat en la tasca 
comuna, proporcionant suport personal i social 
mentre la realitza.

Adaptar els elements bàsics de la programació
de les unitats didàctiques (objectius, continguts, 
metodologia i avaluació) de la programació d’aula 
perquè tot l’alumnat aprenga en la mesura de les 
seues possibilitats.
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COL·LABORACIÓ DE LES 
FAMÍLIES I/O L’ENTORN

Totes les famílies de l’alumnat estan informades i poden 
col·laborar de la forma prevista? 
Les institucions i organismes de l’entorn estan informats 
i preparats per a la participació de tot l’alumnat en la pràctica 
social de la tasca?

Està organitzat l’acompanyament i la col·laboració que podrien 
realitzar altres membres de la comunitat educativa (no docents) 
per a millorar la participació de tot l’alumnat i potenciar les 
interaccions dins de l’aula?

CONCRECIÓ CURRICULAR Els elements curriculars són adequats i estan organitzats per a 
programar i avaluar els aprenentatges de tot l’alumnat?

DIMENSIONS DE LA INCLUSIÓ

ITINERARI FORMATIU PER A LA PROGRAMACIÓ
I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

TASCA O PROJECTE Té tot l’alumnat possibilitats físiques, materials i econòmiques 
per a accedir a totes les activitats que es realitzen dins i fora 
del centre? 
Té tot l’alumnat possibilitats per a accedir a la informació que 
se li proporciona per a la realització de totes les activitats 
i exercicis? 
Es proporcionen exemples suficients i adaptats a totes les 
possibilitats de l’alumnat?

Opcions de percepció
Opcions per al llenguatge, les expressions matemàtiques 
i els símbols 
Opcions per a la compressió

Tot l’alumnat se sent capaç i està motivat per a realitzar la tasca? 
Les activitats generen emoció i plaer a tots?
S’ha dedicat suficient de temps per a acordar amb l’alumnat 
pautes, individuals i col·lectives, per a regular el comportament i 
les emocions negatives (frustració, cansament, desatenció, 
desànim, falta de comprensió...) que puguen sorgir en la tasca?
Les activitats són diverses i promouen diferents tipus 
d’interaccions entre l’alumnat i amb altres membres de la 
comunitat educativa?
Es combinen activitats grupals amb el treball independent?
Les activitats promouen la reflexió i la indagació individual i 
col·lectiva?
L’alumnat pot participar en la selecció d’aprenentatges necessaris 
per a realitzar amb èxit la tasca? 

El producte final es pot realitzar amb diferents graus de 
complexitat?
La pràctica social és útil i funcional en els contextos en què es 
produeix per a tot l’alumnat? 
Totes les activitats de la seqüència didàctica es poden realitzar 
a diferents nivells de complexitat?
Les activitats eixamplen i enriqueixen l’aprenentatge de tots?
La selecció d’exercicis consolida els aprenentatges bàsics 
i de reforç en el cas d’àrees de màxima càrrega horària?
Es pot adaptar la dificultat dels exercicis a diferents nivells de 
concreció curricular?

Què i per a què?

DESPLEGAMENT DIDÀCTIC Compten amb els escenaris organitzats i equipats perquè tot 
l’alumnat puga realitzar la proposta didàctica amb facilitat i 
comoditat? 
Tot l’alumnat té accés als materials necessaris per a la tasca? 
Els materials didàctics ofereixen diferents opcions d’accessibilitat? 
Els materials estan adaptats als nivells de concreció curricular 
de tot l’alumnat? 
S’hi adapten de forma flexible els temps i els espais? 
Està organitzada la col·laboració del professorat de suport? 

Els agrupaments afavoreixen la participació de tots i l’ajuda mútua 
i la col·laboració?
S’ha previst el moment i la manera precisa de l’acompanyament 
personalitzat (dels companys, professors o altres membres de la 
comunitat) que necessita l’alumnat per a realitzar la tasca? 
S’ha proporcionat suficient informació a l’alumnat sobre el procés
de desenvolupament de la tasca, els possibles errors i les 
dificultats a superar i les ajudes que podrien sol·licitar?

Els processos que contenen les activitats poden mobilitzar 
continguts de diferents nivells de dificultat?
Les estratègies metodològiques i didàctiques que s’utilitzen són 
adequades perquè tot l’alumnat puga realitzar totes les activitats?

Estratègies metodològiques i didàctiques
Recursos materials 
Escenaris
Agrupaments

AVALUACIÓ DELS 
APRENENTATGES

Les proves d’avaluació ofereixen diferents opcions d’accessibilitat? 
Les proves d’avaluació estan adaptades als nivells de concreció 
curricular de tot l’alumnat?
Està organitzada la col·laboració del professorat de suport per 
a l’acompanyament en les proves d’avaluació? 
S’han normalitzat els formats per a comunicar els resultats 
de l’avaluació de tot l’alumnat?
S’ha fet accessible el contingut i el format dels informes 
d’avaluació a tot l’alumnat i les seues famílies?

L’alumnat coneix amb detall els resultats esperats i les condicions 
per a les proves d’avaluació?
L’alumnat ha participat en la presa de decisions sobre el procés 
d’avaluació (què, com, quan, amb què)?
Tot l’alumnat està familiaritzat amb els instruments 
d’autoavaluació/coavaluació que utilitzarà? 
S’ha previst el moment i la manera precisa de l’acompanyament 
personalitzat que necessita tot l’alumnat per a realitzar les proves 
d’avaluació de la tasca? 
Els resultats de l’avaluació s’expressen en termes positius 
i motivadors?

Les proves i els instruments d’avaluació promouen la reflexió 
sobre el procés d’aprenentatge realitzat i orienten les millores 
a realitzar? 
Les proves d’avaluació són adequades per a tot l’alumnat i tenen 
en compte les seues diferències i necessitats?
Els instruments d’avaluació comú serveixen per a obtindre 
evidències de l’aprenentatge de tot l’alumnat?

De cada alumne i alumna i del grup
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