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QUÈ ÉS?

ESPAI 
OBERT

FOMENTA LA PARTICIPACIÓ

DEBATIM

ARRIBEM A CONSENS

S’ARREPLEGUEN TOTES LES VEUS



ORGANITZACIÓ

GRUPS 10 persones.

1 PORTAVEU

4 BLOCS TEMÀTICS

BARRERES I 
ACCESSIBILITAT

PERSONAL DE 
SUPORT I 

PARTICIPACIÓ

AVALUACIÓ 
SOCIOPSICOPEDAGÒGICA

PLA D’ACTUACIÓ 
PER A LA 
MILLORA

REPARTIM CÀRRECS

1 CONTROLADORA DEL TEMPS



FASE 1:  Organització dels grups  i treball per blocs temàtics.

➢ Triar 1 portaveu en cada grup               Anota les 
respostes.

➢ Triar un Timer              Controla el temps amb el 
cronòmetre.

➢ Una vegada distribuïts els càrrecs             Debatim 
i responem a les preguntes

45 min



FASE 2: Consens per blocs

15 min

➢ Formem un nous grup: els portaveus de cada grup 
es reuneixen.

➢ Triem càrrecs:un portaveu de portaveus i un timer
➢ Unifiquem respostes.



FASE 3: Exposició de les conclusions

20 min

➢ Presentem el treball consensuat al gran grup



COMPARTIM 
CONCLUSIONS



● QUINES BARRERES MÉS SIGNIFICATIVES TENIU IDENTIFICADES AL VOSTRE CENTRE?

- Físiques:    són    les    més    visibles....   
- Sensorials:    sobreestimulacions,    visuals,    auditives...    
- Cognitives:    no    multinivell,    metodologia    de    treball    homogènea,    

desconeixement    de    l’estil     d’aprenentatge    i    coneixement    previs,    
llibres    de    text...   

- Emocionals:    etiquetatge,    historia    personal,    autoestima    acadèmica,    
falta    d’empatia…

BARRERES I ACCESIBILITAT. Aportacions participants.



● DE QUINA MANERA S’ ACONSEGUEIX QUE EL VOSTRE CENTRE, LA VOSTRA AULA, 

EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE SIGA MÉS ACCESIBLE?

- Organització    flexible    dels    suports.    
- Programació    multinivell.    Document    pont.    
- Agrupaments    flexibles/ Desdoblaments.    
- Metodologies    actives.    
- Cotutories.    
- Distribució    flexible    de    l’aula/ Grups    heterogènis    
- Adaptació    d’examens

BARRERES I ACCESIBILITAT. Aportacions participants.



Pictos de Sergio Palao

Als contextos 
d’aprenentatge poden 

haver barreres que 
limiten l’accés a la 

informació i/o bloquejar 
l’aprenentatge. 

DISSENY UNIVERSAL
Accesibilitat en tots els 

àmbits

ACCESSIBILITAT 
FÍSICA

ACCESSIBILITAT 
SENSORIAL

ACCESSIBILITAT 
COGNITIVA

ACCESSIBILITAT 
EMOCIONAL

Desplaçaments 
autònoms, 

participació a les 
activitats en tots els 
espais, manipulació 

de materials 
d’aprenentatge. 

Accedir mitjançant 
els sentits a la 

informació 
necessària per a 

realitzar activitats, 
manipular objectes 
i desplaçar-se pels 

entorns. 

Entendre les 
activitats, 

comprendre els 
entorns i l’ús dels 

objectes. 
Comprensió, 

Predicció

Sentir-se competent, 
segur i acollit als 

entorns, les activitats 
i amb els objectes i 

persones. 
Tolerància a l’errada. 

Mábel Villaescusa



ACCESSIBILITAT EMOCIONAL

Afecta a:

● Capacitat de raonament.
● Presa de decisions.
● Memòria.
● Actitud.
● Disposició per aprendre.

Un entorn emocionalment accessible:

És amable i comprensible
Dona oportunitats d’èxit i participació
La errada és una oportunitat
Demanda el màxim de potencial



● És necessari crear PUNTS D’ACCÉS A L’APRENENTATGE PER A 
TOTS.

● ACTIVITATS DIDÀCTIQUES, AULES I ESCOLES dissenyades per a 
tots i totes.

Robson Square in Vancouver, BC



● QUÈ VOL DIR QUE EL PAM ÉS LA PART PEDAGÒGICA DE LA PGA?

- Document    on    es    fan    constar    els    ajustos    metodològics,    
organitzatius,    didàctics    que    es    porten    a    terme    per    a    millorar    
el    procés    E/A    durant    el    curs    escolar.    

- Analitza    fortalesses,    debilitats    i    barreres    i    mobilitza    recursos    
per    a    millorar    la    qualitat    educativa   d’una    perspectiva    inclusiva    
i    afavorir    l’èxit    a    tot    l’alumnat.

PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA
Resum aportacions participants.



● QUINES LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL DECRET 104/2018 DESENVOLUPEU AMB ELS 

RECURSOS ASSIGNATS AL PAM DEL VOSTRE CENTRE ?

- Identificació    i    eliminació    de    barreres    
- Mobilització    de    recursos    per    a    la    resposta    a    la    diversitat    
- Coherència    i    continuïtat    de    les    actuacions    
- Relacions    amb    l’entorn    
- Cultura    i    valors    de    l’educació    inclusiva    
- Currículum    per    a    la    inclusió

PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA
Resum aportacions participants.



I
Detecció i 

eliminació de 
barreres

II
Cultura i 
valors 

inclusius

III
Mobilització 
de recursos 

IV
Curriculum per 

a la inclusió

Línies d’actuació
(Decret)



Adaptació a partir del 
model de Resposta a 
la Intervenció (RTI): 

Procés d’avaluació i 
intervenció i de seguiment 
sistemàtic del progrés de 
l’alumne/a i la presa de 

decisions al voltant de la 
necessitat de 

modificacions d’instrucció 
o suports cada vegada 

més intensificats  
(Mellard y Johnson, 2008).

Mábel Villaescusa 2018





Nivell I i II 

● Dinamitzar estratègies pensant en tot l’alumnat per afavorir la PRESÈNCIA, 
PARTICIPACIÓ I APRENENTATGE.

● Donem resposta a un 80% de l’alumnat.
● Son mesures que impliquen:

○ PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ concretades al PEC I 
PAM 



Nivell III

● Suport focalitzat.
● Alumnes que precisen un suport individual, amb actuacions en xicotets 

grups.
● Actuacions dirigides a aconseguir objectius específics.



Nivell  IV:
 

● Mesures: Per a alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu.

● Requereix: resposta personalitzada i individualitzada de caràcter 
extraordinari.

● Implica: suports especialitzats addicionals.



● QUÈ ÉS EL SUPORT?
Mesures    o    actuacions    a partir    dels    recursos    personals,    materials,    organitzatius    de    
centre    que    contribueixen    a    minimitzar    problemes    per    a    l’accés,    la    participació    
i    l’aprenentatge    que    faciliten    l’èxit    educatiu    de    tot    l’alumnat    per    arribar    al    
màxim    de    les    seues    possibilitats.

● QUINES PERSONES S’ENCARREGUEN?
Tots    els    agents    socials    i    educatius    de    la    comunitat    educativa    que    acompanyen    
a    l’alumnat    en    el    procés    d’ensenyament    aprenentatge.

PERSONAL DE SUPORT I PARTICIPACIÓ. 
Resum aportacions participants



● QUINES ACTIVITATS DE SUPORT FEU AL CENTRE?AMB QUINS RECURSOS?

- NIVELL    I:    Organització    d’horaris,    PAM    –PADIE.    
- NIVELL    II:    Programa    d’estimulació    del    llenguatge,    grups    interactius,    

desdobles,    docència    compartida,    lectura    fàcil,    grup    flexibles,    tertúlies    
dialògiques,    parella    lectora,    ambients    d’aprenentatge,    racons    tallers,    
aprenentatge    cooperatiu,    projectes    de    treball,    aprenentatge    servei,    tutoria    
entre    iguals,    programa    d’acollida   ….

- NIVELL    III:    Programes    específics,    atenció    domiciliària    
- NIVELL    IV:    PAP,    ACIS,    Aula    CyL,    fisioterapèutes,    interprets    de    llengua    de    

signes.

PERSONAL DE SUPORT I PARTICIPACIÓ. 
Resum aportacions participants



TIPUS DE SUPORT

Generals: nivell de resposta  I i  II

Personalitzats: nivell de resposta  III

Especialitzats: nivell de resposta IV

PERSONAL

Atenció ordinària 
per a tot 

l’alumnat: 

TOTA 
la comunitat 

educativa

Atenció especialitzada a 
alumnat amb NESE:

• Pedagogia 
Terapèutica

• Audició i Llenguatge
• No docents (educadores, 

fisioterapeutes, 
treballadores socials, etc) 

• Serveis d’Orientació (DO, 
SPE, GPM)

• CEFIRE
• CEE
• Centres educatius 

ordinaris especialitzats 
• Altres (p.ex. Centres 

d’escolarització preferent))

DE SUPORT
ESPECIALITZAT DE 

SUPORT
SERVEIS I EQUIPS DE 

SUPORT

Suport
(Decret i Ordre)



AVALUACIÓ SOCIOPSICOPEDAGÒGICA
Resum aportacions participants

● QUINS PASOS PREVIS ES REALITZEN EL VOSTRE CENTRE 
ABANS DE SOL·LICITAR L’AVALUACIÓ 
SOCIOPSICOPEDAGÒGICA?

- Equip docent esgota mesures de NIVELL I, II i III.
- Reunions d’equips docents més orientadors/es per a 

valorar les mesures que s’han portat a terme.
- Reunions amb la família.



● QUÈ ENS APORTA L’AVALUACIÓ 
SOCIOPSICOPEDAGÒGICA A DIFERÈNCIA DEL PARADIGMA 
ANTERIOR?

- Grau de suport i nivell de resposta
- S’especifica la tasca a realitzar pels suports tant ordinaris com els 

especialitzats
- L’informe dona més informació.
- Procura eliminar les etiquetes.
- Es tenen en compte les fortaleses.
- Augmenta la burocràcia (efecte negatiu).

AVALUACIÓ SOCIOPSICOPEDAGÒGICA
Resum aportacions participants



ARTICLE 4.Punt 7

Tenint en compte la detecció realitzada, l’equip educatiu, coordinat per la tutora o el tutor i, si escau, 

l’assessorament del servei especialitzat d’orientació, ha de planificar i aplicar les mesures i els suports més 

adients i incidir especialment en el nivell de resposta II i en les mesures de nivell III que no requereixen una 

avaluació sociopsicopedagògica, d’acord amb el que especifica l’article 6 d’aquesta ordre, i valorar-ne la seua 

efectivitat.



ARTICLE 5
L’avaluació sociopsicopedagògica és el procés sistemàtic, planificat i rigorós de recollida i valoració 
de la informació rellevant, mitjançant el qual el personal dels serveis especialitzats d’orientació, de 

manera coordinada i col·laborativa amb els equips educatius, la família o els representants legals, els 
serveis socials i sanitaris, les entitats d’iniciativa social implicades en la resposta educativa i altres agents 
significatius, identifica de manera precisa les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat. 

Aquesta informació justifica i orienta les decisions sobre les mesures de resposta educativa 
proposades i l’aplicació d’aquestes. 



MOLTES GRÀCIES 
i 

BONA ACTITUD


