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 RESPOSTA EDUCATIVA A LA

              INCLUSIÓ

                                                     REMEI GALIANA ROIG

                                                     INSPECTORA D’EDUCACIÓ
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                              LEGISLACIÓ

DECRET  104/2018,  de  27  de  juliol,  del  Consell,  pel  qual es  desenvolupen  els  
principis  d’equitat  i  d’inclusió  en  el  sistema educatiu valencià. 

ORDRE  20/2019,  de  30  d’abril,  de  la  Conselleria  d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, per la qual es regulal’organització  de  la  resposta  educativa  per  a  la  
inclusió de  l’alumnat  en  els  centres  docents  sostinguts  amb  fonspúblics del 
sistema educatiu valencià.

● RESOLUCIÓ  de  24  de  juliol  de  2019,  de  la  Secretaria Autonòmica  d’Educació  i  
Formació  Professional,  per  la qual es dicten instruccions per a l’aplicació d’alguns 
delsprincipals  procediments  previstos  en  l’Ordre  20/2019,  de 30  d’abril,  de  la  
Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regula  
l’organització  de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres  
docents  sostinguts  amb  fons  públics  del sistema  educatiu  valencià,  i  es  
publiquen  els  formularis  referits a  l’avaluació  sociopsicopedagògica,  l’informe  
sociopsicopedagògic,  el  pla  d’actuació  personalitzat  (PAP)  i  eldictamen per a 
l’escolarització.
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   ORGANITZACIÓ DE LA RESPOSTA EDUCATIVA 
PER A LA INCLUSIÓ 

● Nivells de resposta a la Inclusió.
● El Pla d’Actuació Personalitzat, PAP.
● Adequacions curriculars
● Adaptacions curriculars significatives, ACIS
● Dictamen d’escolarització
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                         CANVI DE PARADIGMA

                        
                    PASSAT

                    
                   ACTUALITAT

INTEGRACIÓ

DISCAPACITAT

ITE

ACIS

INCLUSIÓ

DIVERSITAT FUNCIONAL

INFORME SOCIOPSICOPEDAGÒGIC

ADEQUACIONS CURRICULARS:

       -ACIS
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                  IMPLICACIONS DE LA INCLUSIÓ

                                PRESÈNCIA

                                PARTICIPACIÓ

                                PROGRÉS
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         1r NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

ADREÇAT A:  Tota la comunitat educativa i entorn 
sociocomunitari.

● CONSTIUÏT PER: Processos de planificació, gestió 
general  i organització dels suports del centre.

● ACORDAT AMB: Entitats externes i agents implicats.
● APROVAT PER:  Òrgans de govern del centre.
● CONCRECIÓ DOCUMENTAL:  PEC i PAM.
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       2n  NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● ADREÇAT A:   Tot el grup-classe
● CONSTITUÏT PER: Equip docent. Coordina la tutoria
● PLANIFICACIÓ DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ: 

de les programacions de les unitats didàctiques.
● SUPORTS: Ordinaris
● ASSESSORAMENT: Servei d’orientació i professorat 

especialitzat de suport.
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            2n NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● Organització inclusiva del grup-classe: Criteris.
● El grup-classe com a eix de la inclusió
● Aspectes emocionals implicats
● Aspectes motivacionals
● Llenguatge de l’ètica i llenguatge del desig.
● Autoestima escolar: acceptació i competència
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       2n NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● Metodologies inclusives.
● Diferents nivells de consecució
● Tipologia d’avaluació
● Estratègies inclusives en l’elaboració de controls
● La inclusió com a factor de prevenció de 

l’assetjament escolar
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           3r NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● ADREÇAT A:   Alumnat que requerix mesures 
diferenciades.

● PLANIFICACIÓ DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ: 
de mesures específiques referides al currículum 
ordinari.

● SUPORTS: Ordinaris addicionals
● ASSESSORAMENT: Servei d’orientació i professorat 

especialitzat de suport.
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          3r NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

COL·LABORACIÓ: Professorat especialitzat de suport.
● RESPOSTA EDUCATIVA: Diferenciada, individualment 

o en grup.
● PLANIFICACIÓ DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ: de 

les mesures educatives específiques. S’inclouen 
activitats de reforç o enriquiment.

● MESURES TRANSITÒRIES: Per malaltia, desprotecció, 
mesures judicials, etc.
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           3r NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● CONCRECIÓ DOCUMENTAL:  PADIE, PAT I PAM
● GRAU DE SUPORT 1:  Personal no especialitzat, si 

cal, per alguna àrea  o en algun moment de la 
jornada escolar setmanal. Article 7 de l’Ordre 
20/2019. Informe sociopsicopedagògic.

● GRAU DE SUPORT 2:  Personal  especialitzat en 
algunes àrees  o en algun moment de la jornada 
escolar setmanal. Article 7 de l’Ordre 20/2019. 
Informe sociopsicopedagògic
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          4t NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

● ADREÇAT A:   Alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu.

● PRECEPTIU: Avaluació, informe sociopsicopedagògic i PAP
●  RESPOSTA PERSONALITZADA: ACIS, adaptacions d’accés, 

materials singulars.
● SUPORTS:  Especialitzats addicionals. 
● FLEXIBILITZACIÓ: Repeticions extraordinàries, 

flexibilització de l’escolarització, pròrrogues de 
permanència extraordinària.
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          4t NIVELL DE RESPOSTA EDUCATIVA

●  Article 7 de l’Ordre 20/2019
● GRAU DE SUPORT 2:  Cal suport especialitzat  en 

algunes àrees o entorns durant una part de la 
jornada escolar setmanal.

● GRAU DE SUPORT 3:  Cal suport especialitzat  en 
algunes àrees o entorns durant més de la meitat de 
la jornada escolar setmanal.
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        PLA D’ACTUACIÓ PERSONALITZAT, PAP

● PAP: És un document personalitzat que regula les 
mesures de resposta educativa. Ordre 20/2019, de 30 
d’abril, Article 8 i 9.

● CARACTERÍSTIQUES:  És descriptiu i forma part de 
l’expedient de l’alumne.

● TEMPORALITZACIÓ: Caràcter anual, es realitza a l’inici 
de curs, i s’avalua trimestralment.

● ELABORAT PER: Equip docent. Coordina la tutoria
● SUPORTS:  Especialitzats addicionals. 
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             PAP. ORDRE 20/2019 DE 30 D’ABRIL

● Les decisions i modificacions  cal que siguen 
col·legiades. S’hi fan constar en el PAP.

● Cal  traslladar la informació a les famílies, que 
tenen dret a tindre una còpia del PAP i de les 
modificacions pertinents que es duguen a cap.
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      PLA D’ACTUACIÓ PERSONALITZAT, PAP

● CARÀCTER PRESCRIPTIU: en els següents supòsits
●  Accessibilitat personalitzada amb mitjans 

específics o singulars.
●  ACIS a l’ensenyament obligatori.
●  Enriquiment curricular alumnat altes capacitats.
● Sempre que calga la intervenció de suports 

personals especialitzats.
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      PLA D’ACTUACIÓ PERSONALITZAT, PAP

●  Programes específics en cas d’alteracions greus de 
conducta. 

● Plans terapèutics per alumnat amb problemes 
greus de salut mental.

● Programes d’acompanyament davant supòsits de 
violència i desprotecció.

● Itineraris formatius personalitzats.
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ADAPTACIONS CURRICULARS SIGNIFICATIVES

● REQUISITS:
● Desenvolupament competencial inferior a dos o més 

cursos.
● Cal plantejar els objectius com  a competències 

funcionals.
● Cal vincular els aprenentatges al context.
● Cal generalitzar en diversos contextos
● Incloure continguts individualitzats en els punts febles.
● Generalització a diversos contextos
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ADAPTACIONS CURRICULARS SIGNIFICATIVES

● COMPETÈNCIA: de l’equip educatiu.
●  COORDINA: la tutoria
● ASSESSORAMENT: dels Serveis Especialitzats 

d’Orientació.  SEO
● PARTICIPACIÓ:  participació de l’alumnat i de la 

família, dins del marc PCP. (Planificació Centrada en la 
Persona)

● El currículum adaptat cal que seguisca l’estructura de 
les àrees i matèries del currículum ordinari.
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REQUISITS  ADAPTACIONS CURRICULARS

● Planteament dels objectius com a competències 
funcionals.

● Vinculació dels aprenentatges al context.
● Incloure continguts individualitzats en els punts 

febles.
● Propiciar la máxima participación.
● Facilitar la transició a la vida adulta.
● Generalització a diversos contextos.
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ADAPTACIONS CURRICULARS SIGNIFICATIVES

● Selecció de  materials, vinculats amb el context, 
coeducatius i que fomenten el respecte al medi 
ambient.

● Incorporació dels principis dirigits a l’eliminació de 
prejudicis
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ASPECTES IMPLICATS

● Les programacions didàctiques de l’aula ordinària 
han d’incorporar les adequacions que calguen.

● En l’organització de temps i espais de l’aula 
ordinària, cal considerar el nivell d’autonomia, 
interessos, motivacions…

● Quan calguen materials individuals de suport  la 
direcció del centre ha de fer la sol·licitud.
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