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1. INTRODUCCIÓ
El PEC del centre és el document que defineix els objectius generals que guien la nostra tasca educativa i, en
general, totes les activitats i actuacions que es puguen dur a terme al centre. El CEIP Carles Salvador, entre altres
idees-força enumerades al nostre PEC, està fortament compromés amb els principis d’equitat, inclusió i no
discriminació com a base del seu projecte.
Assumir el principi d’inclusió educativa i l’educació per a totes i per a tots vol dir posar el focus d’atenció sobre
cada alumne o alumna i les seues circumstàncies, ja siga atenent a l’àmbit de la discapacitat, de la vulnerabilitat o
del risc d’exclusió educativa i social (per raons d’origen, ètnia, llengua, situació econòmica i social, orientació
sexual, identitat de gènere o característiques sexuals, capacitat i competència; etc.); per situacions de
desconsideració, discriminació o violència; per causes emocionals, funcionals, de convivència i participació o per
raó d’inadaptació amb el context educatiu, siga quina siga la causa. El més important és detectar les situacions de
possible exclusió i les barreres en l’accés, la presència, la participació i l’aprenentatge que puguen aparèixer en el
context escolar.
Educar en la diversitat és reconéixer que cada alumna i cada alumne té necessitats úniques que poden requerir
suports en diferent nivells d’amplitud, intensitat i durada. El punt de partida és canviar la nostra forma de mirar la
realitat, abandonar la perspectiva tradicional en favor de la inclusiva, i reflexionar sobre la tasca educativa en
general, sobre l’atenció a l’alumnat i la resposta que des del centre cal oferir a cada persona en funció de les
seues necessitats. L’escola inclusiva requereix l’aplicació de múltiples recursos de naturalesa distinta: funcionals,
organitzatius, curriculars o personals, per a atendre un ampli ventall de situacions i alumnat, però, sobre tot,
requereix un canvi de perspectiva i mentalitat.

2. MARC LEGAL
•

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió al
sistema educatiu valencià.

•

Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual es regula
l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat als centres docents sostinguts amb
fons públics 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 dels principals 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 el dictamen
per a l'escolarització.

•

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el
desplaçat, als centres educatius de la Comunita

Aquesta normativa recull en els seus respectius preàmbuls altra legislació de referència a nivell estatal i
autonòmic, així com diversos convenis i declaracions internacionals que, sobre aspectes d’inclusió i no
discriminació, han subscrit l’estat i la Generalitat Valenciana.

3. PRINCIPIS GENERALS
1. Cada alumna i cada alumne té necessitats úniques, i aquesta diversitat és un valor positiu que millora i enriqueix
el procés d’aprenentatge i ensenyament.
2. Cal donar una resposta educativa que afavorisca el màxim desenvolupament de tot l’alumnat i lluite contra totes
les formes d’exclusió, desigualtat i vulnerabilitat, tenint en compte un model coeducatiu, en un entorn segur,
saludable, sostenible i democràtic, en què totes les persones siguen valorades per igual.
3. Cal garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat en un context
comú i compartit.
4. Cal analitzar i reflexionar sobre les barreres que generen desigualtats, la planificació de les actuacions de
millora, l’aplicació dels canvis de manera eficaç i l’avaluació del seu impacte, des de la perspectiva que el camí
cap a la inclusió és un procés de millora continu.

5. Cal que el model d’educació inclusiva estiga present en tots els plans, programes i actuacions que el centre
desenvolupe.
6. Cal treballar en la prevenció, la detecció i intervenció primerenca sobre les situacions que generen exclusió, des
d’una perspectiva que pose l’èmfasi en les necessitats i oportunitats de la persona i de l’entorn.
7. Cal fomentar la participació de tota la comunitat educativa per donar coherència al treball del centre,
desenvolupar les competències socials i emocionals, l’ajuda mútua i la resolució pacífica de conflictes, que seran
objecte de treball explícit i sistemàtic.
8. Cal demanar la col·laboració de tots els recursos i persones disponibles, des de l’àmbit de la salut, benestar
social i altres serveis de protecció a la infància i l’adolescència.
9. Cal que els espais, serveis, processos, materials i productes puguen ser utilitzats per tot l’alumnat i per les
persones membres de la comunitat educativa sense cap tipus de discriminació i s’hi incorporen les condicions que
asseguren l’accessibilitat física, cognitiva, sensorial i emocional.
10. Cal aplicar de forma flexible múltiples recursos –organitzatius, curriculars, materials i personals– per a atendre
les situacions en què l’alumnat necessita algun tipus de suport, ja siga de manera transitòria o al llarg de tota
l’escolaritat, optant sempre que siga possible per actuacions ordinàries, sense perjudici que determinat alumnat
puga requerir també mesures de caràcter més específic.

4. DIAGNÒSTIC DE L’ALUMNAT DEL CENTRE.
El Títol II de la LOE, modificada posteriorment per la LOMQE (articles 71 a 90) garanteix el principi d’equitat en
l’educació. En aquest títol s’identifica l’alumnat que requereix una atenció educativa diferent a l’ordinària per
presentar alguna necessitat específica de suport educatiu.
• S'entén per alumnat que presenta necessitats educatives especials aquell que requerisca, per un període
de la seua escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques
derivades de discapacitat física, psíquica o sensorial, o trastorns greus de conducta (articles 73 a 75).
• Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (articles 76 i 77).
• Alumnat que, per procedir d'altres països o per qualsevol altre motiu, accedeix de forma tardana al sistema
educatiu (articles 78 i 79).
• Alumnat amb dificultats d’aprenentatge, generals i específiques (article 79 bis).
• Alumnat que es troba en situacions desfavorables derivades de factors socials, econòmics, culturals,
geogràfics, ètnics o d'una altra mena (articles 80 a 83).
ALUMNAT OBJECTE D’ESPECIAL ATENCIÓ
Discapacitat
Necessitats
ALUMNAT AMB
educatives especials
Trastorn greu de conducta
NECESSITAT ESPECÍFICA
Dificultats d’aprenentatge
DE SUPORT EDUCATIU
Altes capacitats
(NESE)
Integració tardana en el sistema educatiu
ALUMNAT AMB
NECESSITAT DE
Persones, grups i àmbits en situacions desfavorides (factors
COMPENSACIÓ DE
socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o altres).
DESIGUALTATS
1. Anualment, la direcció d’estudis, amb la col·laboració del servei d’orientació educativa, l’equip de suport a
la inclusió i les tutores, revisarà el llistat d’alumnes que es troben en algunes d’aquestes categories. Hi
haurà d’estar registrat correctament (ITACA) tot aquell alumnat que haja de rebre atenció, amb el
diagnòstic corresponent, per tal de facilitar el disseny de la resposta educativa adequada en cada cas.
2. Al final de cada curs es realitzarà una previsió per al curs següent, especificant l’alumnat que ha de
continuar rebent atenció i l’alumnat pendent de valoració i/o revisió, així com les altes en l’atenció
especialitzada.
Sense perjudici d’aquestes consideracions sobre l’alumnat que ha de rebre especial atenció (segons les lleis
orgàniques de referència), els conceptes d’inclusió i equitat demanen un canvi de perspectiva:

•

Tot l’alumnat ha de ser objecte d’atenció, cadascun amb les característiques pròpies que defineixen la
seua personalitat, estil d‘aprenentatge i capacitats.

•

La identificació i valoració de les necessitats educatives de l’alumnat s’ha de dur a terme de la manera
més primerenca possible, a fi de determinar les mesures i els suports necessaris i iniciar la resposta
educativa tan prompte com siga possible.

•

La identificació i valoració de les necessitats educatives de l’alumnat ha de ser un procés continu, al llarg
de totes les etapes educatives, i, especialment, en els moments de canvi d’etapa, en els quals se solen

fer més evidents les barreres a la participació i a l’aprenentatge.

•

El professorat ha de realitzar, com a part de l’acció docent, la detecció de barreres i necessitats per a
l’aprenentatge, així com propiciar la participació de l’alumnat a partir de la informació obtinguda en el
mateix centre o que faciliten les famílies o els serveis sanitaris i socials. El procés de diagnòstic de les
característiques de l’alumnat del centre correspon a la tutora, treballant de forma coordinada amb la resta
de l’equip docent que atén l’alumnat en els diferents moments del treball escolar. Les reunions de
coordinació són els moments en què han de compartir-se observacions, problemes detectats,
comportaments significatius, conductes, etc., que ajuden el professorat a fer una anàlisi correcta de la
situació i consensuar respostes educatives.

5. PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI.
1.

Procediments per a la detecció i anàlisi de barreres per a la
inclusió: d’accés, de participació i d’aprenentatge.

L’avaluació de l’alumnat i la detecció de possibles barreres i vulnerabilitats forma part de la tasca docent. És un
procés continu al llarg de tota l’escolaritat, des del moment inicial d’arribada al centre fins a la finalització de l’etapa
de primària. Dins d’aquest continu temporal, s’han de tenir en compte diversos moments i situacions, què al seu
torn provocaran l’aplicació de diferents materials o protocols de resposta:

•

•

•

En un moment inicial, abans de l’arribada del nou alumnat que es matricula en l’etapa d’infantil, caldrà
analitzar:
▪ La informació general que proporcionen les famílies al centre en el moment d’efectuar els
processos de preinscripció i matrícula.
▪ La informació que es puga rebre des de centres d’educació infantil de primer cicle on
eventualment haja pogut estar matriculat l’alumnat.
▪ La informació que es puga rebre des d’altres organismes o institucions d’atenció educativa o
psicopedagògica especialitzada on l’alumnat haja pogut rebre atenció.
▪ Les informacions que la família proporciona en el moment de l’entrevista inicial amb la tutora.
En qualsevol moment al llarg de l’etapa d’infantil i primària , la tutora i els altres membres de l’equip docent
valoraran les necessitats de cada alumne o alumna al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Específicament, els membres de l’equip docent de suport a la inclusió (PT, AL i orientadora), a petició de
la tutora, podran realitzar les observacions destinades a informar a la resta de l’equip docent i, si escau,
proposar la realització d’una valoració psicopedagògica i/o l’adopció de mesures de resposta educativa
concretes.
En tot moment al llarg del procés de programació docent , i molt concretament en el moment de canvi de
tutora i transmissió d’informació, els membres dels equips docents tindran en compte els documents que
figuren en el PAT del centre per a analitzar i descriure l’alumnat de cada grup. S’hi han de registrar les
necessitats de l’alumnat per superar barreres d’accés, participació i aprenentatge. El document, que forma
part del PAT, està referenciat al document de descripció del grup que figura a continuació.

Les possibles barreres a l’aprenentatge poden estar localitzades en diferents àmbits o paràmetres de l’activitat
escolar i exigiran respostes a diferents nivells per superar-les:
ÀMBITS

NIVELLS DE RESPOSTA

D’informació i comunicació
D’ACCÉS

Materials
Personals
Econòmics i socials
De valors i normes

DE PARTICIPACIÓ

De motivació i autorregulació
De relacions interpersonals
D’interacció grupal
D’autonomia per a l’aprenentatge

D’APRENENTATGE

De currículum comú
D’adequació temporal
De currículum personalitzat

2.

Procediment d’avaluació sociopsicopedagògica per a la
identificació de les necessitats educatives de l’alumnat:

L’avaluació sociopsicopedagògica és un procés que s’inicia a partir de la demanda de detecció de necessitats de
suport educatiu d’un alumne, que es duu a terme en el context educatiu, amb la col·laboració dels docents i
d’altres agents educatius implicats.
L’avaluació sociopsicopedagògica té per finalitat la identificació de les fortaleses i competències de l’alumne, de
les barreres que li dificulten l’aprenentatge, així com l’orientació en la presa de decisions sobre la resposta
educativa que més afavorisca seu desenvolupament personal i d’aprenentatge.
La identificació de les necessitats específiques de suport educatiu correspon als serveis especialitzats d’orientació.
Quan l’alumnat requereix una resposta personalitzada i individualitzada que comporta mesures curriculars
extraordinàries o suports especialitzats, és preceptiu que els serveis especialitzats d’orientació n’efectuen una
avaluació sociopsicopedagògica i emeten l’informe sociopsicopedagògic corresponent, que ha de determinar la
intensitat i durada dels suports i aportar orientacions per a elaborar el pla d’actuació personalitzat (PAP). Els
models oficials dels documents, on han de constar les actuacions realitzades i les decisions que es prenguen des
de que s’inicia el procés d’avaluació sociopsicopedagògica, són els que s’estableixen a la Resolució de 24 de juliol
de 2019. (Veure Annex II: Protocol de valoració).
El procediment per dur a terme l’avaluació sociopsicopedagògica està clarament regulat en la legislació de
referència (Ordre 20/2019, de 30 d'abril), com es recull en el següent diagrama de flux, accessible des d’aquest
enllaç:
Avaluació sociopsicopedagògica. Diagrama de flux.

6. MESURES, ACTUACIONS, PLANS I PROGRAMES.
I.

Les mesures d’accés tenen com a objecte assegurar la presència de tot l’alumnat en totes les
experiències educatives que es desenvolupen en el centre, la qual cosa implica la planificació, provisió i
organització dels mitjans i els suports més adequats per a garantir l’accessibilitat física, sensorial,
comunicativa, cognitiva i emocional/actitudinal de l’alumnat, i la implementació d’actuacions per a
compensar les desigualtats en l’accés al sistema educatiu derivades de situacions personals, socials,
econòmiques, culturals, geogràfiques, ètniques o d’altre tipus.
II. Les mesures d’aprenentatge fan referència a l’organització de les mesures curriculars.
III. Les mesures de participació tenen com a objecte implementar la cultura i els valors de l’educació
inclusiva en les pràctiques educatives, cosa que implica el desenvolupament de mesures que promouen la
igualtat i la convivència, la prevenció i detecció de les situacions d’assetjament escolar i la intervenció
consegüent, la valoració de la diversitat cultural i ètnica, l’acollida i el sentit de pertinença de l’alumnat a la
comunitat global i local, al centre i al seu grup classe. La finalitat és aconseguir que l’escola siga un entorn
lliure, segur, sostenible, saludable i democràtic, on tothom se senta acollit, reconegut, valorat i respectat.
La resposta educativa a la inclusió s’articula en els quatre nivells de resposta que preveu el Decret 104/2018: Els
quadres següents formen un catàleg de possibles mesures a adoptar en cadascun dels quatre nivells i el
cadascuna de les dimensions (accés, aprenentatge, participació).
a) Primer nivell de resposta:
S’adreça a tota la comunitat educativa i a les relacions del centre amb l’entorn
sociocomunitari. El constitueixen les mesures que impliquen els processos de planificació, la
gestió general i l’organització dels suports del centre.
Els documents que concreten les mesures del primer nivell de resposta són el projecte educatiu
de centre i el pla d’actuació per a la millora (PAM).
b) Segon nivell de resposta:
S’adreça a tot l’alumnat del grup-classe. El constitueixen les mesures generals programades
per a un grup-clase que impliquen suports ordinaris. Les mesures en aquest nivell inclouen el
disseny i aplicació de programacions didàctiques que donen resposta la diversitat de tot l’alumnat
del grup, incloent-hi les activitats d’ampliació i reforç per al desenvolupament competencial i la
prevenció de dificultats d’aprenentatge, així com actuacions transversals que fomenten la igualtat,
la convivència, la salut i el benestar.
Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, coordinat per la tutoria del
grup, amb l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació, el professorat especialitzat de
suport i, si escau, la col·laboració d’agents externs, d’acord amb les seues competències. Les
mesures del segon nivell es determinen en les unitats didàctiques així com en el pla d’acció
tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en el projecte educatiu de centre i la seua
concreció en el pla d’actuació per a la millora.
c) Tercer nivell de resposta:
El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat que requereix una resposta diferenciada,
individualment o en grup, que impliquen suports ordinaris addicionals. Aquest nivell inclou
mesures curriculars que tenen com a referència el currículum ordinari i com a objectius que
l’alumnat destinatari promocione amb garanties a nivells educatius superiors. S’inclou
l’organització d’activitats d’enriquiment o reforç, les adaptacions d’accés al currículum que no
impliquen materials singulars, personal especialitzat o mesures organitzatives extraordinàries. Així
mateix, s’hi inclouen les actuacions d’acompanyament i suport personalitzat per a qualsevol
alumna o alumne que en un moment determinat les puga necessitar, tot incidint especialment en
les actuacions que l’impliquen emocionalment, reforcen la seua autoestima, el sentit de pertinença
al grup i al centre, i preparen per a interaccions positives en contextos socials habituals.
En aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures transitòries que faciliten la continuïtat del
procés educatiu de l’alumnat que, per malaltia, desprotecció, mesures judicials o que, per
qualsevol circumstància temporal es trobe en risc d’exclusió, requereix suports ordinaris en
contextos educatius externs al centre escolar al qual assisteix habitualment. Totes aquestes
mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip educatiu, coordinat per la tutoria, amb
l’assessorament dels serveis especialitzats d’orientació i la col·laboració del professorat
especialitzat de suport i, si escau, d’altres agents externs, d’acord amb les seues competències.
Les mesures del tercer nivell es determinen en el pla d’atenció a la diversitat, el pla d’acció
tutorial i el pla d’igualtat i convivència continguts en el projecte educatiu de centre i la seua
concreció en el pla d’actuació per a la millora.

d) Quart nivell de resposta:
El constitueixen les mesures adreçades a l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu que requereix una resposta personalitzada i individualitzada de caràcter
extraordinari que implique suports especialitzats addicionals. Atenent al caràcter
extraordinari d’aquest nivell, és preceptiu, en tots els casos, la realització d’una avaluació
sociopsicopedagògica i l’emissió de l’informe sociopsicopedagògic corresponent.
Les mesures extraordinàries inclouen les adaptacions curriculars individuals significatives, les
adaptacions d’accés que requereixen materials singulars, personal especialitzat o mesures
organitzatives extraordinàries, els programes específics que requereixen adaptacions
significatives del currículum, i els programes singulars per a l’aprenentatge d’habilitats
d’autoregulació del comportament i les emocions o habilitats de comunicació interpersonal i de
relació social en els contextos habituals i de futura incorporació.
En aquest nivell s’organitzen, igualment, les mesures de flexibilització de l’escolarització, les
pròrrogues de permanència extraordinària per a l’alumnat amb necessitats educatives especials,
la determinació de la modalitat d’escolarització o les mesures transitòries que faciliten la
continuïtat del procés educatiu de l’alumnat que, per les seues condicions de salut mental,
requereix suports addicionals especialitzats en contextos educatius externs al centre escolar al
qual assisteix habitualment. Aquestes mesures les planifica, desenvolupa i avalua l’equip
educatiu, coordinat per la tutoria del grup, amb l’assessorament dels serveis especialitzats
d’orientació. L’equip educatiu compta amb la col·laboració del professorat especialitzat de suport i,
si escau, del personal no docent de suport i d’altres agents externs, d’acord amb les seues
competències i segons determine l’avaluació sociopsicopedagògica preceptiva. En cas de
decisions extraordinàries d’escolarització, l’Administració educativa activarà el procediment adient.
El pla d’actuació personalitzat és el document que concreta les mesures d’aquest nivell de
resposta.

MESURES DE NIVELL 1

RESPONSABLES: Òrgans de govern,
coordinació didàctica i participació

ACCÉS O PRESÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

Registre i transmissió de la informació
educativa sobre l’alumnat assegurant la
protecció de dades i la
confidencialitat, en equips docents de
la informació i en òrgans col·legiats.

Concrecions curriculars d’etapa per a la
inclusió: extensió de formats integrats
de programació (UDIs):
Relacions entre els elements
curriculars amb les competències
clau.
Ús intensiu de les TIC a tots els
nivells i en totes les assignatures.
Foment de la prevenció, la
comunicació positiva i la resolució
dialogada dels conflictes i
eliminar qualsevol tipus de
violència.
Activitats de promoció del
reconeixement del treball de les
dones (en general) i,
específicament, de la seua
producció cultural i científica.
Coordinació metodològica per a
donar suport a l’aprenentatge i la
participació de tot l’alumnat a les
experiències educatives comuns i
per a la prevenció de dificultats
d’aprenentatge (mitjans i pautes de
motivació, representació i
expressió, metodologies actives,
tertúlies dialògiques, etc.)
Elaboració i selecció de materials
didàctics i curriculars accessibles
i amb valors inclusius.

Difusió de la informació institucional i
canals de comunicació bidireccional
accessibles amb les famílies, la
comunitat educativa i l’entorn. Relació
estreta amb l’AMPA i famílies.
Contacte i coordinació amb el PAEM
per previndre casos d’absentisme,
especialment de l’alumnat ja detectat
com a vulnerable.
Organització dels espais del centre
per afavorir la interacció i
comunicació, la seguretat, salut i
sostenibilitat.
Projecte de menjador que inclou
criteris de sostenibilitat i atenció
inclusiva a l’alumnat.
Pla d’emergència i evacuació adaptat
a la diversitat de l’alumnat.
Participació en activitats de
sostenibilitat participatives (Reciclem,
50/50).
Aplicació de mesures de flexibilització
en l’inici o durada de les etapes.

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Revisió dels principis del Projecte
Educatiu del Centre en coherència
amb els valors inclusius.
Normes de convivència del centre.
Organització de la participació de tots
els membres de la comunitat
educativa per consensuar les normes
del centre i revisar el seu compliment.
Activitats de sensibilització i
informació sobre els valors i els
continguts de l’educació inclusiva
dirigits al conjunt de la comunitat
educativa.
Actualització del Pla d’Igualtat i
Convivència, el Reglament de Règim
Intern i els protocols d’atenció que hi
figuren: sanitària, d’acollida, absentisme i
acompanyament a la identitat i expressió
de gènere.
Actualització de la documentació del
centre per incloure la promoció de la
igualtat, la convivència positiva i la
prevenció de conflictes i violència:
 Planificar dins del Pla d’Acció
Tutorial les actuacions de
prevenció i mediació per a la
resolució dels conflictes, així com

MESURES DE NIVELL 1
ACCÉS O PRESÈNCIA

Sol·licitar de l’administració les obres
necessàries per condicionar
l’accessibilitat física i cognitiva
d’espais, elements arquitectònics i
mobiliari.
Actualització dels recursos tecnològics
amb criteris de sostenibilitat.
Sol·licitud, organització i normes
d’utilització i manteniment.
Programa de reutilització de llibres i
materials curriculars que s’adapta a la no
utilització del llibre de text com a recurs
principal i opta per material d’elaboració
pròpia amb el suport de material imprés.
Productes de suport per l’accés al
currículum de l’alumnat amb
necessitats educatives especials
(tauletes i SAAC, implants auditius.)
Beques i ajudes (menjador). Suport i
acompanyament en el procés de
sol·licitud, de presentació de la
documentació, etc.
Recursos personals: sol·licitud de
recursos addicionals per atendre les
necessitats del centre (millora de
l’atenció de l’orientadora, AL a temps
complet). Organització inclusiva per al
suport preferent dins de l’aula
ordinària.
Estructures de coordinació: reunió
setmanal de l’equip de suport a la
inclusió, reunions periòdiques de
coordinació orientadora-cap d’estudis,
reunions de coordinació amb personal
no docent del centre, reunions de
coordinació amb agents externs.
Organització d’agrupaments
heterogenis de nivell i multinivell.
Activitats multinivell i grups flexibles.
Participació en activitats amb
institucions del barri, universitats,
ONGs i altres entitats.

RESPONSABLES: Òrgans de govern,
coordinació didàctica i participació
APRENENTATGE I ASSOLIMENT

Adaptació dels materials didàctics i
curriculars als sistemes de
comunicació augmentatius o
alternatius i els productes de suport
que utilitza l’alumnat de l’etapa.
Avaluació inclusiva dels
aprenentatges (ús de rúbriques)
Coordinació amb l’equip de
suport a la inclusió per al disseny
de les mesures curriculars i
l’organització dels suports per a
la inclusió.
Avaluació de forma coordinada
de les programacions didàctiques
i la pràctica docent.
Programacions didàctiques inclusives
pel desenvolupament de
competències clau per a cada nivell:
Coordinació de decisions en la
concreció curricular dels nivells i
assignatures: metodologia,
avaluació dels aprenentatges de
l’alumnat i de les programacions
didàctiques.
Programació de projectes
interdisciplinaris.
Ús intensiu de les TICs en els
projectes de treball.
Actuacions per a promocionar el
bon ús de les TIC.
Actuacions des de les tutories per
a promocionar la comunicació
positiva i la resolució dialogada
dels conflictes i prevenir i eliminar
qualsevol tipus de violència o
discriminació.
Presència en el currículum del
reconeixement de les dones i de la
seua producció cultural i científica.
Selecció dels materials didàctics i
curriculars amb criteris inclusius.

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

-

Atenció especial en les actuacions
dels plans de transició entre etapes
per coordinar aspectes metodològics i
d’avaluació, així com per a la
prevenció i detecció primerenca de
dificultats d’aprenentatge.
Planificació d’accions formatives
dirigides a tots els membres de la
comunitat educativa que donen suport
a la progressiva transformació cap a
la inclusió. (PAF)



línies d’actuació d’educació sexual
i activitats de sensibilització de
caràcter coeducatiu, igualitari i inclusiu.
Planificar i avaluar actuacions de
transició entre etapes, programes
preventius, projectes d’innovació,
projectes europeus i projectes de
disseny propi sobre continguts
d’educació inclusiva (igualtat,
socialització preventiva,
prevenció de la violència,
prevenció de l’assetjament i
ciberassetjament, comunicació i
relacions interpersonals positives,
educació dels sentiments i les
emocions, promoció i mediació
intercultural, etc..) com a part del
Pla d’Igualtat i Convivència del
centre.

Protocols d’acollida de l’alumnat
nouvingut i d’altres protocols d’acollida del
centre dirigits als nous membres de la
comunitat educativa (alumnat i les seues
famílies).
Promoció de la salut i la sostenibilitat.
Planificar i avaluar, fora i dins de
l’horari lectiu, programes preventius
interinstitucionals, projectes
d’innovació, projectes europeus i de
disseny propi sobre sostenibilitat
mediambiental, activitat física i esport,
alimentació saludable, educació vial,
etc.
Protocols d’atenció sanitària.
Planificar, desenvolupar i avaluar el
desenvolupament del protocol oficial.
Participació i implicació del professorat.
Organitzar el treball en col·laboració i
cooperació i l’ajuda entre companys pel
desenvolupament professional i la
innovació sostenible.
Participació i implicació de l’alumnat.
Organitzar la participació de l’alumnat
a la junta de delegats, equip de
sostenibilitat i altres (equips d’alumnes
ajudants, la tutoria entre alumnes,
pigmalions , observadors de la
convivència, cibertutors, TEI, Club de
deures, , DUADOS, biblioteca
tutoritzada, Club dels valents, etc).
Organitzar la participació de familiars en
activitats escolars i comunitàries formals i
no formals a les diferents actuacions,
plans i programes del PEC. Per exemple:
grups interactius, comissions mixtes,etc.
Participació i implicació de voluntaris,

MESURES DE NIVELL 1
ACCÉS O PRESÈNCIA

RESPONSABLES: Òrgans de govern,
coordinació didàctica i participació
APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

altres membres de la comunitat i l’entorn.
Establir relacions informals i formals
amb les persones voluntàries de la
comunitat, institucions/associacions
de l’entorn local i comunitari i entre
conselleries.

MESURES DE NIVELL 2

ACCÉS O PRESÈNCIA

RESPONSABLES: Tutor/a i professorat de cada
assignatura amb l’assessorament de l’equip docent
i altres agents externs. Cap d’estudis, persona
coordinadora d’igualtat i convivència i altres
persones coordinadores.
APRENENTATGE I ASSOLIMENT

Actualització cada principi de curs o
quan es produïsca una nova
incorporació de la informació educativa
sobre l’alumnat del grup classe
assegurant la protecció de dades i la
confidencialitat.

Inclusió en la programació docent
d’unitats didàctiques i projectes
interdisciplinaris que relacionen els
aprenentatges escolars amb el context
sociocultural local i global i
desenvolupen les competències clau de
tot l’alumnat del grup (aprenentatge
De forma coordinada i programada entre servei, investigació científica, salut i
les diverses tutories, realització d’un
sostenibilitat, creació de productes
sociograma per situar el clima de la
culturals i artístics, etc.)
classe i descobrir possibles situacions
de risc social en el grup (programari
Programació d’unitats didàctiques i
"Socioescuela")
projectes interdisciplinaris adequats a les
característiques, necessitats i nivells
Difusió accessible de la informació
d’assoliment de l’alumnat del grup classe
institucional entre l’alumnat del grup
mitjançant l’aplicació d’estratègies i
classe i les seues famílies.
tècniques metodològiques per a la
inclusió: programació multinivell, opcions
Control de l’assistència i prevenció de
múltiples d’implicació,representació i
l’absentisme com a part de la fase
preventiva del protocol en que participa expressió (DUA, veure Annex I),
metodologies centrades en l’alumnat que
en el centre.
promoguen la interacció i la cooperació,
Supervisió de l’accessibilitat física,
TIC per l’aprenentatge, tertúlies
sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari
dial·lògiques,etc)
de les aules i altres espais dins i fora del
centre on es desenvolupen les activitats Introducció en l’ensenyament
d’habilitats, comportaments i actituds
d'aprenentatge programades per a
que desenvolupen la implicació personal
l'alumnat del grup classe.
des de les UD mitjançant els continguts i
Adequació i accessibilitat dels recursos
criteris d’avaluació transversals que
tecnològics i dels materials didàctics i
formen part del currículum (D. 108/2014,
curriculars comuns que siguen coherents D. 87/2015).
amb els valors inclusius (que promoguen
Lideratge positiu i iniciativa,
la interacció, permeten diversos nivells
de participació i aprenentatge, utilitzen
Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu,
opcions múltiples de motivació,
Autoconfiança i fortaleses personals,
representació de la informació i
Planificació, desenvolupament i avaluació de
expressió i respecten els criteris
projectes personals i col·lectius,
d’accessibilitat, igualtat, no-discriminació
Identificació, expressió i autoregulació
i sostenibilitat.).
Desenvolupament amb l’alumnat del
grup classe de les activitats que
promoguen el valor pedagògic de la
reutilització de materials i llibres.
Informació accessible sobre beques i

d’emocions i sentiments,

-

Habilitats de comunicació interpersonal i
resolució dialogada de conflictes.

Ajustament dels procediments i
instruments d’avaluació a les
característiques i necessitats de tot

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Recordar, acordar i actualitzar les
normes de convivència del grup cada
inici de curs i, periòdicament, mitjançant
les assemblees de classe (PAT).

Participació de l’alumnat del grup classe
en accions de sensibilització i informació
que organitze el centre sobre el valors
de la inclusió.
Desenvolupament de les activitats per a
la participació de l’alumnat del grup
classe en les estructures de participació
del centre com la junta de delegats i
altres.
Activitats amb l’alumnat del grup classe
per a la promoció de la igualtat, la
convivència positiva i la prevenció de
conflictes i violència que comporten la
participació de l’entorn i la comunitat
educativa com a concreció del Pla
d’Acció Tutorial, del Pla d’Igualtat i
Convivència i de programes preventius
interinstitucionals, projectes d’innovació,
i projectes de disseny propi que es
desenvolupen en el centre, dins i fora de
l’horari lectiu .
Programació d’activitats de transició
entre etapes educatives en el marc dels
plans de transició que s’apliquen en el
centre.
Activitats d’acollida i integració al grup
classe, especialment als nous membres
(PAT)
Activitats amb l’alumnat del grup classe
que desenvolupen els programes
preventius per a la promoció de la salut,
prevenció de conductes addictives i
sostenibilitat mediambiental,dins i fora
de l’horari lectiu.
Si escau, implementació del procediment
d’administració de medicaments del

MESURES DE NIVELL 2

ACCÉS O PRESÈNCIA

ajudes econòmiques i indicacions per
sol·licitar-les.
Organització de la participació de
l’alumnat del grup classe en les
estructures de participació de l’alumnat
del centre com la junta de delegats,
l’equip de sostenibilitat, els equips
d’alumnes ajudants, etc.

RESPONSABLES: Tutor/a i professorat de cada
assignatura amb l’assessorament de l’equip docent
i altres agents externs. Cap d’estudis, persona
coordinadora d’igualtat i convivència i altres
persones coordinadores.
APRENENTATGE I ASSOLIMENT

l’alumnat del grup classe seguint els
principis de l’avaluació inclusiva (art. 15
Decret104/2018):

a) Tots els procediments d’avaluació són
complementaris, i ha d’haver-hi un
transvasament d’informació entre
aquests.
b) Tot l’alumnat té dret a participar en els
procediments d’avaluació.
Organització i participació en la
c) L’avaluació de l’alumnat amb criteris
coordinació de les actuacions i
inclusius contribueix a previndre la
programes preventius de promoció de la segregació, evita formes d’etiquetatge i
salut i la sostenibilitat dirigits a l’alumnat potencia la inclusió en els centres
del grup classe. Exemples: prevenció de ordinaris.
conductes addictives, campanyes i
d) L’avaluació ha de recollir únicament la
programes d’educació vial i prevenció
informació que siga funcional i pertinent i
d’accidents, salut, alimentació, educació s’ha de fer respectant la privacitat i
sexual, etc.
confidencialitat.
e) Les tècniques d’avaluació han de
Coordinació del tutor/a amb l’equip
docent i amb els professionals de suport permetre que cada alumna i alumne
puga demostrar els seus punts forts, la
interns i externs que realitzen
capacitat potencial d’aprenentatge, les
l’assessorament o participen en la
estratègies, les competències i el
programació d’activitats educatives
rendiment.
programades amb l’alumnat del grup
f) L’avaluació ajuda el professorat en la
classe.
seua acció docent i tutorial i, d’altra
banda, el centre en la millora de la seua
resposta a la inclusió.
g) L’avaluació no és un esdeveniment
aïllat, sinó que s’emmarca en la història
escolar de l’alumna o l’alumne i la té en
compte, així com té en consideració els
elements del context escolar, familiar i
social que hi intervenen i influeixen.
h) L’avaluació s’orienta també a la
identificació dels suports que l’alumnat
requereix en les diferents àrees.
i) L’avaluació contínua ha de permetre la
revisió de les mesures i dels ajustos
introduïts, d’acord amb els objectius
proposats, per a la seua modificació,
adaptació o introducció d’altres mesures
o ajustos, sempre amb la finalitat
d’aconseguir una educació inclusiva.
j) L’avaluació ha de facilitar, en última
instància, la titulació de l’alumnat o
l’acreditació de les competències
assolides, a fi de millorar les seues
possibilitats d’inserció sociolaboral.
Planificació personalitzada d’activitats
d’ampliació i reforç com a part de les
unitats didàctiques i projectes.
Aplicació de les actuacions i o
programes preventius de dificultats
d’aprenentatge acordades amb l’alumnat
del grup classe.

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

protocol d’atenció sanitària específica
amb l’alumnat del grup classe.
Activitats d’acció tutorial per eliminar les
barreres a la inclusió identificades
prèviament en el grup classe per la
tutora i l’equip docent (disparitat,
discriminació, intolerància, violència
entre iguals, violència de gènere,
addiccions, hàbits higiènics, etc)
Si escau, aplicació de les mesures de
les fases de detecció i primeres
actuacions dels protocols de prevenció i
intervenció davant supòsits de violènciai
desprotecció (O. 62/2014 de 28 de juliol)
i acompanyament a la identitat i
expressió de gènere amb el grup classe.
Aplicació del PAT pel que fa a la
programació de reunions de tutoria
personalitzada o tutoria compartida amb
qualsevol alumne o alumna del grup
classe i amb les seues famílies.

RESPONSABLES: Tutor/a i equip docent i

MESURES DE NIVELL 3
(A més de les mesures previstes en el nivell 2)

professorat que participa a les mesures
addicionals i, si escau la col·laboració del
professorat de suport i l’assessorament del
professorat d’orientació i altres agents externs.

ACCÉS O PRESÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Seguiment intensiu del control de
l’assistència i desenvolupament de les
actuacions específiques del protocol
d’absentisme que aplica el centre (fases
d’inici i manteniment).

Adequació personalitzada de les
programacions didàctiques: adequacions
metodològiques i per a l’avaluació dels
aprenentatges de les activitats i
materials de les unitats didàctiques.

Actuacions amb un grup diferenciat
d’alumnat d’un grup classe, dins i fora de
l’horari lectiu, pel desenvolupament
d’actituds de respecte i tolerància,
habilitats d’autoregulació del
comportament i les emocions i habilitats
de comunicació interpersonal i relació
social per a la interacció positiva en
diversos contextos.

Adequació i accessibilitat personalitzada
dels mitjans comuns (espais,mobiliari,
recursos tecnològics i materials didàctics
i curriculars) d’una actuació o programa
addicional d’aquest nivell.

Actuacions i programes de reforç dins i
fora de l’horari lectiu: hora d’estudi
assistit, club de deures fora de l’horari
lectiu, tallers de reforç i acompanyament
escolar, etc
Implementació de les actuacions davant
supòsits de violència (O62/2014de28 de
Accessibilitat personalitzada dels mitjans Plans específics de reforç per l’alumnat juliol, Annexes I, II i IV) amb un alumne o
comuns a les activitats extraescolars i
amb dificultats d’aprenentatge.
alumna o un grup diferenciat d’alumnat
complementàries
Plans específics de reforç per l’alumnat amb acompanyament dels implicats.
Acompanyament personalitzat per
que repeteix curs.
Notificació de possible situació de
sol·licitar beques i ajudes econòmiques.
Actuacions i programes de millora de la desprotecció des de l'àmbit educatiu (O
62/2014 de 28 de juliol, Annex III).
Organització d’agrupaments heterogenis competència lingüística:
per a les actuacions o programes
Implementació de les actuacions
• E. Infantil: programes
addicionals d’aquest nivell.
d’acompanyament per garantir el dret a
d’estimulació i
l’expressió de gènere i la intersexualitat
Organització de la docència compartida i
desenvolupament del
(Instrucció 15 de desembre de 2016)
del suport del professorat especialitzat i
llenguatge oral (consciència
altres professionals externs dins de
fonològica).
Implementació de les actuacions del
l’espai comú pel desenvolupament de
protocol d’atenció sanitària especifica
•
E.
Primària.
Activitats
de
millora
les actuacions o programes addicionals
de la competència comunicativa davant de determinades situacions
d’aquest nivell.
d’emergència mèdica i d’atenció a
oral.
l’alumnat amb problemes de salut
Coordinació de la tutora amb la resta del
crònics.
professorat del centre i els professionals Activitats i tallers de desenvolupament
de suport interns i externs que participen de l’expressió oral.
Programes de desenvolupament d’hàbits
a les actuacions o programes
Tertúlies dialògiques i grups de conversa bàsics d’higiene, alimentació i vida
addicionals d’aquest nivell.
i de desenvolupament de l’expressió oral saludable.
organitzats amb voluntaris.
Si escau, dur a terme els procediments
Actuacions per a grups diferenciats
administratius, coordinacions i tasques
Activitats d’ensenyament intensiu de les d’alumnat d’un grup classe fora de
per formalitzar i desenvolupar
llengües de la CV per a alumnat de nova l’horari lectiu per a la participació en
l’escolarització transitòria de l’alumnat
incorporació o procedent d’altres
activitats socials, culturals i d’oci
que presenta determinades condicions
comunitats.
organitzades en col·laboració amb
de salut (UPH i atenció domiciliaria),
l’entorn local i institucions i organismes
Sol·licitud de mesures de flexibilització
compliment de mesures judicials de
externs.
tutela i protecció de caràcter residencial de l’escolarització per l’alumnat
d’incorporació tardana al sistema
o d’acollida familiar.
Acompanyament en el procés de
educatiu valencià.
transició entre etapes per l’alumnat amb
NESE i per a compensar possibles
Actuacions i programes d’enriquiment
situacions de desigualtat i desavantatge.
curricular dins i fora del horari lectiu per
Informació confidencial específica de
l’alumnat amb altes capacitats.
l’alumnat amb NESE dins del pla de
transició a secundària.
Si escau, desenvolupament de la
docència directa,activitats
Habilitació de mesures educatives de
d’aprenentatge i avaluació, amb
disciplina positiva, de col·laboració en
l’alumnat amb escolarització transitòria
tasques comunitàries i/o del centre.
(UPH i atenció domiciliaria).
Habilitació de un aula de convivència
com espai de reflexió i aprenentatge
d’habilitats per a la participació.
Activitats d’acompanyament
personalitzat per a desenvolupar

RESPONSABLES: Tutor/a i equip docent i

MESURES DE NIVELL 3
(A més de les mesures previstes en el nivell 2)

ACCÉS O PRESÈNCIA

professorat que participa a les mesures
addicionals i, si escau la col·laboració del
professorat de suport i l’assessorament del
professorat d’orientació i altres agents externs.

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

implicació, autoestima, confiança a les
pròpies possibilitats i fortaleses amb el
suport de les estructures de tutoria entre
iguals o de tutoria personalitzada.
Acompanyament personalitzat per a
desenvolupar habilitats d’autoregulació
del comportament i les emocions i
habilitats de comunicació interpersonal i
relació social per a la interacció positiva
en diversos contextos el suport de les
estructures de tutoria entre iguals o
mitjançant una tutoria personalitzada.
Aplicació de les mesures de compromís
família-tutora amb un alumne o alumna i
la seua família previstes al D. 30/2014.

RESPONSABLES: Tutora i equip docent amb

MESURES DE NIVELL 4
(A més de les mesures previstes en el nivell 2 i 3)

ACCÉS O PRESÈNCIA

la intervenció directa del professorat de suport,
del personal no docent de suport, del servei
d’orientació i altres agents externs.

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Adequació i accessibilitat personalitzada Programes específics personalitzats per
dels mitjans específics o singulars
a l’adquisició i ús funcional de la
(espais, mobiliari, recursos tecnològics i comunicació, el llenguatge i la parla.
materials didàctics i curriculars).

Implementació de les actuacions de
comunicació, intervenció i seguiment dels
protocols de prevenció i intervenció davant
supòsits de violència i desprotecció (O
62/2014 de 28 de juliol) amb un alumne
o alumna determinat i amb la seua
Adaptacions curriculars individuals
significatives del currículum comú (ACIS) família.(*)

Accessibilitat personalitzada a les
activitats extraescolars i
complementàries amb mitjans específics
o singulars.
Programes específics amb currículum
personalitzat per a l’estimulació sensorial
i cognitiva, l’aprenentatge motor i
Provisió personalitzada de productes de aprenentatge d’hàbits d’autonomia
suport tècnics i tecnològics. Sistemes
personal, etc.
alternatius de comunicació amb i sense
suport.
Flexibilització en l’escolarització de
Col·laboració per sol·licitar beques i
ajudes econòmiques amb l’alumnat amb l’alumnat amb altes capacitats
intel·lectuals
necessitats educatives especials.

Programa específic dirigit l’alumnat que
presenta alteracions greus de conducta i
comportament que alteren la convivència
de forma greu i reincident (Annex II
Ordre 62/2014). (*)

Pla terapèutic del annex IX del Protocol
de salut mental (Resolució 11 de
desembre de 2017)(*)

E. INFANTIL
Sol·licitud administrativa de reducció de
ràtio per a grups amb alumnat amb
necessitats educatives especials.

Coordinació amb els professionals dels
serveis socials, salut i salut mental,
ajuntaments, centres proveïdors de

Flexibilització en l’inici de l’escolarització *Totes aquestes actuacions formen part
del Pla d’Actuació Personalitzat
en el segon cicle d’Educació Infantil
Pròrroga d'un any més de permanència
en l’etapa d’Educació Infantil per a
l’alumnat amb necessitats educatives
especials

RESPONSABLES: Tutora i equip docent amb

MESURES DE NIVELL 4
(A més de les mesures previstes en el nivell 2 i 3)

ACCÉS O PRESÈNCIA

serveis, centres d’estimulació
primerenca, i recursos de suport a per a
la discapacitat auditiva, discapacitat
visual, discapacitat motora, discapacitat
intel·lectual, etc.

la intervenció directa del professorat de suport,
del personal no docent de suport, del servei
d’orientació i altres agents externs.

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

E. PRIMÀRIA
Prolongació d'un any més d'escolarització en
primària per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials

Coordinació amb professionals de les unitats
específiques, centres d’educació especial, unitats Desenvolupament de la docència
d’atenció i intervenció del PREVI (UAI) i
directa,activitats d’aprenentatge i
d’escolarització transitòria (UET/HDIA).
avaluació, amb l’alumnat amb
escolarització transitòria en Unitats
Educatives Terapèutiques (UET/HDIA).
Procediments administratius i tasques
per formalitzar i desenvolupar
l’escolarització transitòria en Unitats
Educatives Terapèutiques
(UET/HDIA)de l’alumnat que presenta
determinades condicions de salut
mental.

NOTA. La classificació de les mesures de resposta segons les dimensions de l’educació Inclusiva és orientativa ja
que totes estan relacionades i es reforcen unes a altres. Les mesures de resposta s'han inclòs en la dimensió amb
la qual estan preferentment relacionades.

7. ACTUACIONS PER A LA PREVENCIÓ DE DIFICULTATS
D’APRENENTATGE.
1.

Detecció i mesures generals de reposta:

Totes les actuacions comprometen a tots els membres de la comunitat educativa, sensibilitzada respecte a la
necessitat d’una resposta inclusiva a la diversitat. Totes les activitats que es realitzen al centre han de tindre
com a principi bàsic el respecte a la diversitat de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
El treball de prevenció de possibles dificultats i barreres comença des del mateix moment de l’admissió de
l’alumnat en el centre i la seua matriculació. Si hi ha cap informació que arribe al centre des de la família, des de
l’administració o des d’altres instàncies, cal començar a treballar anticipadament en la preparació de la resposta
organitzativa i/o pedagògica més adequada a les necessitats de l’alumne/a i família que arriba al centre.
Si no es donen barreres comunicatives importants entre família-alumne/a-centre, el xiquet o xiqueta començarà el
seu període d’adaptació normalment, d’acord amb la programació d’activitats que cada curs es dissenyen a tal
efecte. En general, en l’etapa d’educació infantil es dona una diversitat d’estats maduratius de l’alumnat
(d’autonomia, desenvolupament cognitiu, del llenguatge, possibles dificultats o alteracions de la comunicació,
etc...), que són la majoria de vegades de caràcter evolutiu i solen evolucionar conforme avança la maduració
pròpia de l’edat.
En tot cas el centre du a terme un treball preventiu d’aquestes dificultats inicials per a millorar l’evolució de
l’alumnat i, sobretot, detectar el més prompte possible alteracions i problemes de desenvolupament i aprenentatge.
A banda del treball que du a terme la tutora dins de l’aula i les observacions que puga realitzar, la orientadora i
l’equip de suport a la inclusió inclouran en el seu horari sessions de treball amb l’alumnat d’educació infantil per a:

•
•
•
•
•
•

Detectar problemes específics de comprensió i expressió que puguen afectar la comunicació de l’alumnat i
la seua integració en les activitats del grup.
Millorar la competència comunicativa dels alumnes d'Educació Infantil en general.
Resoldre dificultats del llenguatge a partir de la consciència fonològica.
Treballar l'audició dels sons per a una correcta pronunciació.
Exercitar les habilitats productives i de discriminació per ser parlants competents.
Iniciar la consciència fonològica per al posterior treball de lectoescriptura (cinc anys).

En qualsevol moment del procés d’ensenyament-aprenentatge, són les tutores i la resta del professorat les que
tenen la possibilitat d’avaluar l’evolució de cada alumne i alumna de forma directa, mitjançant l’observació diària en
les activitats del centre, la seua participació en les activitats programades i la seua interacció amb la resta de
l’alumnat. Així, a partir d’aquestes dades, es detecten les dificultats i barreres per a l’aprenentatge: és a partir de la
informació recollida pel professorat i aportada per totes les persones interessades en el procés que el centre
(tutora, equip docent, equip de suport a la inclusió, òrgans col·legiats, etc.) comença l’aplicació de les mesures
des dels diferents nivells de resposta. L’instrument que es farà servir serà el Qüestionari de detecció de barreres i
fortaleses del context. Mesures de resposta a la inclusió proporcionat per La DT mitjançant el SPE (Annex III).
Si acceptem el marc general que ens ofereix el DUA, tenim un model que ens facilita el marc de referència per a la
creació de contextos d’aprenentatge per a tots i totes, en els quals es proporcionen múltiples maneres de
presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre's.
El caràcter universal del DUA no és una solució per a dificultats concretes, sinó un mètode de treball que planteja
la necessitat de dissenyar, des del principi, activitats, tasques i continguts flexibles i personalitzats segons la
realitat de cada aula, de cada moment, de cada alumne o alumna. Des del moment que les persones som
diferents en la forma en què gestionem, contextualitzem i expressem, necessitem un model que ens permeta una
multiplicitat d’opcions per a què tothom puga trobar la seva via d’aprenentatge. Hem de tenir en compte tot
l’alumnat en contestar aquestes preguntes a l’hora de planificar les activitats que proposem al centre:

•

PER QUÈ?
El component emocional és un element crucial per a l'aprenentatge, i l’alumnat difereix notablement en les
maneres en que pot implicar-se o motivar-se per aprendre. Hi ha múltiples fonts que influeixen a l'hora
d'explicar la variabilitat individual afectiva, com poden ser els factors neurològics i culturals, l'interès
personal, la subjectivitat i el coneixement previ, juntament amb una altra varietat de factors. Alguns
alumnes s'engresquen molt amb l'espontaneïtat i la novetat, mentre que altres no s'interessen i, fins i tot,
els espanten, preferint l'estricta rutina. Alguns alumnes prefereixen treballar sols, mentre que altres
prefereixen treballar amb els companys. En realitat, no hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots
l’alumnat en tots els contextos. Per tant, és essencial proporcionar múltiples formes de comprometre’s
Tenir en compte les característiques dels alumnes, les seves fortaleses, opinions, decisions, interessos…
ens permet crear entorns d’aprenentatge rics i variats on es senten implicats. L'alumne ha de ser agent
actiu i hem d’oferir-los reptes i dissenyar propostes que els interessen i en les que siguen dinàmics,
protagonistes del propi aprenentatge. S’afavoreix la motivació, l’autoregulació i el compromís amb
l’aprenentatge si:

• S’identifiquen les capacitats i les habilitats dels alumnes i no només les dificultats, i es
dóna valor als seus èxits.

• Es tenen altes expectatives respecte a tots i cadascun dels alumnes.
• Es preveuen estratègies per ajudar els alumnes a identificar el que han après i per
comprendre les raons de les seves dificultats i facilitats.

• S’assegura que tot l’alumnat coneix i comparteix els objectius i els criteris d’avaluació de
les matèries i de les tasques proposades.

• S’aprofiten els avantatges que aporten les activitats multinivell que permeten diferents
graus d’exigència segons les potencialitats de cada alumne.

• S’utilitzen instruments d’avaluació que evidencien els nivells de satisfacció i de benestar de
tots els membres de la comunitat educativa.

• QUÈ?
L’alumnat difereix en la manera com percep i comprén la informació que se li presenta. Per exemple,
aquells amb discapacitat sensorial (ceguesa o sordesa), dificultats d'aprenentatge (p. ex. dislèxia), amb
diferències lingüístiques o culturals, i un llarg etcètera poden requerir maneres diferents d'abordar el
contingut. D'altres, simplement, poden captar la informació més ràpid o de forma més eficient a través de
mitjans visuals o auditius que amb el text imprès. A més, l'aprenentatge i la transferència de l'aprenentatge
es donen quan es fan servir múltiples representacions ja que això permet als estudiants fer connexions

entre conceptes. En resum, no hi ha un mitjà de representació òptim per a tots els estudiants;
proporcionar múltiples opcions de representació és essencial. S’afavoreix la construcció personal i
col·lectiva del coneixement quan:

• Es prioritzen les mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat dins de l’aula ordinària

•
•
•
•

amb una orientació inclusiva: docència compartida (dos professors dintre de l’aula); tutoria
entre iguals (acompanyament entre alumnes); suports tecnològics dintre de l’aula (inclusió
digital); treball per projectes; treball per racons i ambients, tallers dins l’aula; tallers i
activitas, actuacions internivells, treball en petits grups...
Es proposen tasques prou obertes i que permeten analitzar, no només el resultat, sinó
també el procés de resolució.
Es respecten els diferents ritmes de treball dels alumnes.
S’ofereixen diferents suports per a la construcció del coneixement: material manipulatiu,
escrit (fonts, mida, contrast, textos de lectura fàcil...), oral, gràfics (dibuixos, fotografies,
pictogrames per a la comunicació augmentativa, esquemes...), vídeo, etc...
S’apliquen mesures i suports addicionals i intensius perquè tots els alumnes puguen
aprendre i participar: anticipació, reforç (simplificació de vocabulari, exemplificacions,
assajos...)

• COM?
Els i les aprenents difereixen en les maneres en què poden navegar per un entorn d'aprenentatge i
expressar el que saben. A banda de les barreres evidents (físiques, sensorials, d’idioma, etc.) cadascun
s'apropa a les tasques d'aprenentatge de manera molt diferent. Alguns poden ser capaços d'expressar-se
bé amb el text escrit, però no de manera oral i viceversa. També cal reconèixer que l'acció i l'expressió
requereixen d'una gran quantitat d'estratègia, de pràctica i d'organització, i això representa un altre aspecte
en el qual els aprenents poden diferenciar-se. En realitat, no hi ha un mitjà d'acció i expressió òptim per a
tots els estudiants, per la qual cosa proveir opcions per a l'acció i l'expressió és essencial. S’afavoreix
la interacció, l’expressió, la comunicació i les funcions executives quan:

• Es donen opcions perquè tothom puga aportar les seves idees/ coneixements: planificant

•
•
•
•

2.

diferents temps de resposta, utilitzar diferents suports, preparar la resposta amb ajuda de
companys/es, docents, professionals de suport, voluntariat, compartint idees en petit
grup...
Durant les sessions de classe i en finalitzar la unitat es fan servir dinàmiques o instruments
diversos perquè els alumnes verbalitzen què han après i identifiquen què han de millorar, i
se’ls faciliten eines i recursos per aconseguir-ho.
Les mesures i suports addicionals i intensius contribueixen a que tots els alumnes puguen
representar el que han après o saben.
S’ofereixen diferents activitats d’avaluació (exposicions orals, dramatitzacions,
representacions gràfiques, proves individuals escrites...) considerant les diverses
capacitats comunicatives dels alumnes.
S’utilitzen calendaris, horaris, rutines... que permeten conèixer amb anticipació les
activitats que es realitzaran i faciliten que es puguen resoldre amb èxit.

Detecció i mesures específiques de reposta:
I.

Sense avaluació sociopsicopedagògica:

Una vegada detectades les barreres a l’accés, la participació i l’aprenentatge, i considerant la informació
procedent dels àmbits personal, escolar, familiar i social de l’alumnat, i avaluades les mesures educatives
aplicades fins al moment i la seua eficàcia, la tutora i l’equip docent, en coordinació amb l’equip de suport a la
inclusió i l’orientadora del centre, poden decidir la necessitat de dissenyar i aplicar mesures de suport
individualitzades.
La valoració realitzada pels equips docent i la comissió de coordinació pedagògica pot donar com a resultat la
conveniència d’adoptar mesures com ara:

•
•
•

Activitats d’enriquiment o reforç.
Adaptacions d’accés al currículum que no impliquen materials, recursos, etc., singulars.
Actuacions d’acompanyament o suport.

•

Mesures en contextos externs al centre (en col·laboració amb recursos de suport d’altres administracions
o institucions).

En aquest cas, la tutora i l’equip docent, en coordinació amb l’equip de suport a la inclusió i l’orientadora del
centre, planificaran i duran a terme les mesures que es consideren més adients i establiran els terminis en els quals se n’ha de
revisar la seua efectivitat, deixant-ne constància per escrit en el document de seguiment de l’atenció educativa dissenyat pel
centre, on quedarà constància de totes les actuacions individualitzades que s’han dut a terme amb l’alumne/a al llarg de
l’escolarització, i on ha s’adjuntaran tots els documents de programació i seguiment que s’hagen produït durant aquestes
intervencions (veure model).

II.

Amb avaluació sociopsicopedagògica

(veure 5.2):

En els termes definits per la normativa de referència, l’avaluació sociopsicopedagògica està indicada en el moment
en què, en els contextos escolar, familiar i social, es detecten barreres d’accés, aprenentatge o participació que
limiten el desenvolupament de l’alumnat i, una vegada s’ha constatat que les mesures ordinàries de nivell II i III no
són suficients. Aleshores cal adoptar mesures curriculars extraordinàries de nivell III, qualsevol mesura de nivell IV
o prendre decisions pel que fa a la modalitat d’escolarització. Les mesures extraordinàries que requereixen
aquesta avaluació són:

◦ Adaptacions curriculars individuals significatives.
◦ Adaptacions d’accés al currículum que impliquen materials, recursos, etc., singulars o mesures
organitzatives extraordinàries.

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Programes específics que requerixen adaptacions significatives del currículum.
Programes específics de treball d’habilitats socials, autoregulació del comportament, etc.
Flexibilització en l’escolarització.
Pròrrogues en l’escolarització (alumnat amb NEE).
Canvis en la modalitat d’escolarització (dictamen d’escolarització).
Atenció o suports externs per condicions específiques (salut mental).

A partir de la proposta feta en l’informe sociopsicopedagògic ha de dissenyar-se el pla d’actuació personalitzat
(PAP), document que organitza les mesures de resposta educativa per a garantir l’accés, la participació i
l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. El model i elements per realitzar el
PAP, així com el seu procés d’elaboració, estan explicitats en la normativa de referència. Com a instrument
auxiliar, s'utilitzarà, amb anterioritat a la realització de l'avaluació sociopsicopedagògica pròpiament dita, el
qüestionari DEBA proporcionat per la DG d'Inclusió Educativa (annex IV).

El PAP recull les conclusions de l'avaluació sociopsicopedagògica i les orientacions de l'informe
sociopsicopedagògic per organitzar, desenvolupar i avaluar la proposta de les mesures de resposta educativa per
a la inclusió de l’alumnat i la modalitat d’intervenció dels diferents suports, especialitzats o no. El PAP concreta
l’horari necessari del personal especialitzat de suport tenint en compte la intensitat que s’especifica en l’informe
sociopsicopedagògic:

•
•
•

Intensitat baixa: fins 2 sessions setmanals d'intervenció amb l'alumne/a
Intensitat mitjana: entre 2-4 sessions setmanals d'intervenció amb l'alumne/a
Intensitat alta: una freqüència superior a 4 sessions setmanals d'intervenció amb l'alumne/a.

Del informe sociopsicopedagògic es pot derivar la determinació o el canvi de la modalitat d'escolarització (en
centre ordinari, en unitat específica dins d’un centre ordinari, en centre específic, en modalitat combinada, etc.).

8. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ DELS HORARIS, ELS
AGRUPAMENTS DE L’ALUMNAT I DELS SUPORTS PERSONALS
(RESPONSABILITATS I COORDINACIONS INTERNES I
EXTERNES).
•

Els horaris d’educació infantil s’elaboren d’acord amb el que es disposa al Decret 38/2008, de 28 de març,
del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat
Valenciana

•

Els horaris de educació primària s’elaboren seguint el que es disposa al Decret 88/2017, de 7 de juliol, del
Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el
currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

•

Així mateix, s’aplica el que disposa el projecte lingüístic del centre, aprovat dins del marc de la Llei 4/2018,
de 21 de febrer, que concreta l'aplicació del programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) d'acord
amb les característiques pròpies del nostre entorn i alumnat. Les proporcions d’us de les tres llengües del
currículum en l’ensenyament, segons el PLC (aprovat el curs 2017-2018, són:

◦ Ed Infantil: Val. 91%; Cast. 0%; Ang. 10%.
◦ Ed. Primària: Val. 56%; Cast. 25%; Ang. 20%..
•

L’horari es distribueix en sis sessions diàries de dilluns a dijous (una de 60’ i cinc de 45’), i quatre sessions
divendres (dues de 60’ i dues de 45’). Les classes es desenvolupen de 9:00 a 12:45 hores i de 15:00 a
16:30 hores de dilluns a dijous, i de 9:00 a 13:00 en divendres.

•
•

Els horaris d’Educació Infantil i Primària fan coincidir descansos, entrades i eixides.

•

Establim l’horari de les diferents matèries (troncals, autonòmiques i de lliure configuració) respectant els
temps que marca la legislació vigent i el que es determine en la planificació general, procurant programar
les assignatures que necessiten major esforç i concentració a primera hora del matí. Malgrat això, es
promou la posada en pràctica de projectes de treball multidisciplinaris i col·laboratius entre els diferents
cursos; i la flexibilització del marc de les àrees, assignatures i aules.

•

Cada mestra del centre, una vegada assignat el seu horari lectiu per a les assignatures que imparteix i de
les que és responsable, i restades les hores de dedicació a càrrecs i coordinacions, dedicarà la resta de
hores a disposició del centre a dur a terme les activitats de suport a la inclusió que li siguen assignades
per la CCP, coordinant la seua actuació amb la tutora i la resta de professorat implicat en l’atenció.

•

Cada tutora és responsable de les activitats de suport a la inclusió que es duguen a terme en l’àmbit de la
seua tutoria: coordinarà el professorat implicat, els continguts i format de les sessions que s’hi dediquen,
l’alumnat a qui van destinades i el seu seguiment i avaluació i, si escau, proposarà les modificacions
pertinents.

•

Els membres de l’equip de suport a la inclusió (mestres de PT i AL, i orientadora) coordinaran la seua

S’intentarà que sempre hi haja una mestra amb activitats assignades pel centre que no impliquen atenció
directa a l’alumnat (incloses coordinacions i càrrecs directius), per atendre possibles incidències que
demanen atenció individualitzada a l'alumnat o suport a altres mestres, a la convivència, per a possibles
substitucions, etc.

actuació, d’acord amb les directrius emanades de la CCP i els resultats de les avaluacions
sociopsicopedagògiques vigents, per atendre l’alumnat que ho necessite. Tindrà prioritat aquell alumnat
que necessite suports de nivell III i IV.

•

Els membres de l’equip de suport a la inclusió tindran, com a mínim, una sessió setmanal dins del seu
horari lectiu per coordinar les seues actuacions i preparar la coordinació amb les tutores o equips docents.

•

Les tutores i els membres de l’equip de suport a la inclusió mantindran contactes i reunions amb tot aquell
personal d’equips i serveis externs al centre que atenga o puga aportar millores a l’alumnat amb
necessitats.

•

Criteris que s’aplicaran per la confecció dels horaris de desdoblaments, reforços, suports, enriquiments i
atenció de les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge:

•

Es tendirà a la creació d’espais i moments en un format de docència compartida. El suport
dins de l'aula serà la forma prioritària i habitual, excepte necessitats específiques justificades.

•

Quan siga possible, es programaran desdoblaments, suports, reforços i/o agrupaments
flexibles en les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques). També es donarà suport en
l'ús de les TIC.

•

Els alumnes que reben suport de P.T/A.L. eixiran de l’aula ordinària el mínim de sessions
possible, i fins on especifique la legislació.

•

Els suports d’altre professorat (mesures de tipus III) es realitzaran, preferentment, amb
professorat del mateix cicle, de nivells adjacents i/o especialistes.

•

La composició de tots els grups en les diverses activitats que s’organitzen ha de ser
heterogènia, flexible i amb caràcter obert.

•

Es programaran i introduiran sessions i/o projectes de suport, enriquiment, treball personal,
etc. per atendre l’alumnat amb altes capacitats, necessitats o interessos específics.

•

Les mesures adoptades han de ser objecte d’avaluacions periòdiques del seu funcionament.
S'introduiran les modificacions necessàries per a millorar-ne l'eficàcia.

•

El suport en educació infantil durant el primer trimestre prioritzarà l’atenció a tres anys, i en el
tercer trimestre, a cinc anys, per tal de reforçar l’adquisició de la lectoescriptura.

•

En els grups de primària poden organitzar una distribució de grups flexibles en algunes hores
d’àrees instrumentals (implicant l’àrea d’educació física, per exemple): els grups es divideixen
i, mentre mig grup es queda amb la tutora treballant matemàtiques o llengües, l’altre mig
conforma un grup internivell amb els companys de l’altra classe en l’àrea d’educació física.

•

La concreció de les sessions de suport es realitzarà cada principi de curs, d'acord amb els
resultats de les avaluacions inicials de l’alumnat i la disponibilitat horària, i es modificarà
segons les necessitats detectades al llarg del curs (revisions trimestrals, alumnes
nouvinguts...). Forçosament s’haurà d’adaptar a les necessitats organitzatives del centre
(hores de substitucions).

9. AVALUACIÓ DEL PADIE.
1.

Organització per a la planificació, desenvolupament,
avaluació i seguiment dels plans d’actuació personalitzats.

El PAP té caràcter anual i es redacta a l’inici de cada curs escolar o immediatament després de l’emissió de
l’informe sociopsicopedagògic, en el cas que l’avaluació sociopsicopedagògica es realitze durant el curs escolar i
l’alumna o l’alumne no tinga un PAP previ. La comissió de coordinació pedagògica es reunirà durant la primera
quinzena del més de setembre per fer la revisió de la situació en què es troben els PAP, a partir dels resultats de
l’avaluació final del curs anterior:
• Si hi ha casos d’alumnat pendents d’avaluació sociopsicopedagògica, se’ls donarà prioritat per a iniciar el
més prompte possible el procés de redacció dels nous PAP.
• L’alumnat amb PAP avaluats al final del curs anterior serà revisat, partint de les propostes existents, i es
redactarà el nou document vàlid per al curs que comença. L’equip docent, que coordina la tutora o el tutor,
és el responsable de la seua elaboració, amb la col·laboració del personal especialitzat de suport implicat i

l’assessorament del servei especialitzat d’orientació.
Trimestralment, coincidint amb el període de realització de les reunions d’avaluació de cada grup, però de forma
independent (en una reunió específica), l’equip docent, convocat per la direcció d’estudis, coordinat per la tutora i
assessorat pel servei especialitzat d’orientació, amb la informació obtinguda de les famílies, l’alumnat i altres
agents que hi intervenen, avaluarà els resultats i l’eficàcia de les mesures de resposta educativa dutes a terme,
l’organització dels suports personals especialitzats i el progrés de l’alumnat i, d’acord amb això, introduirà les
modificacions que siguen necessàries.
En la sessió d’avaluació de final de curs se’n farà la proposta de continuïtat o no per al curs següent.
Durant el curs escolar, les tutores i/o altres membres dels equips docents detectaran les necessitats de suport a la
inclusió que es detecten als grups i, en les reunions setmanals de coordinació, es plantejaran les actuacions que
es consideren (accions de suport a la inclusió, sol·licitud d’avaluació sociopsicopedagògica, etc.).

2.

Procediments i instruments per a l’avaluació i millora del Pla
d’atenció a la diversitat i la inclusió educativa.

Aquest PADIE, en conjunt serà sotmés a revisió trimestralment, coincidint amb les revisions periòdiques de la PGA
que duga a terme el Consell Escolar. Totes aquelles propostes de millora que hagen pogut sorgir en les reunions
de coordinació, de seguiment de PAP, d’avaluació trimestral, etc., seran tingudes en compte per incorporar-les al
document en la revisió final de curs.
El centre, mitjançant els seus òrgans col·legiats, amb la participació de l’alumnat, de les famílies i d’altres agents
implicats, i dins del marc dels processos generals d’avaluació de cada curs, farà una valoració de les
actuacions afavoridores de la inclusió dutes a terme, a partir de les mesures i actuacions proposades en aquest
document i de la seua planificació anual. Formarà part de la valoració de la memòria de la PGA que es realitza
anualment.
L’orientadora del centre, dependent del SPE, farà una valoració de les accions realitzades al llarg del curs escolar
que formarà també part de la memòria final.
Com es recull a la normativa, els resultats de l’avaluació hauran de ser tinguts en compte per a detectar les
barreres i les bones pràctiques en els processos d’inclusió i orientar les actuacions recollides en el pla d’actuació
per a la millora (PAM).

10. PLA D’ACOLLIDA A L’ALUMNAT NOUVINGUT.

A. ABANS
NOUVINGUT

DE

LA

INCORPORACIÓ

AL

CENTRE

DE

L’ALUMNAT

L’aplicació del protocol s’iniciarà en el moment en què el centre educatiu estiga informat
de la incorporació d’un nou alumne o alumna o quan s’hi produïsca directament la seua
matriculació.
La Inspecció d’Educació i l’equip directiu actuaran coordinadament. Es procurarà un lloc
escolar proper a la seua residència (domicili, centre de recepció o centre de protecció del
menor.) S’intentarà garantir la reagrupació familiar. Si hi ha germans o germanes, es
procurarà mantindre’ls units en un mateix centre. En cas que els germans o les germanes
estiguen en etapes educatives distintes, Infantil-Primària i Secundària-Batxillerat, es
facilitarà la matriculació en centres que mantinguen una relació d'adscripció.
1.

MATRICULACIÓ
Responsable: l'equip directiu

•

•

•

•
•
2.

Per a la matriculació, es realitzaran les accions següents:
Preparar la comunicació amb la família biològica, o d’acollida, el tutor o la tutora o
els representants legals. Facilitar, si és possible,
un mediador o mediadora
intercultural o intèrpret, si és necessari.
Realitzar una primera entrevista amb l’alumne o l’alumna i amb la família biològica,
o d’acollida, o amb els representants legals, per a obtindre les primeres dades
personals, familiars, acadèmiques i sanitàries de l’alumne o l’alumna i informació
sobre la situació familiar en aqueix moment i, si és el cas, amb l’entitat d’atenció a
l’immigrant que els atén.
Facilitar a l’alumne o l’alumna i a la seua família o representants legals, informació
general sobre el centre:
– funcionament del centre,
– serveis complementaris,
– activitats complementàries i extraescolars,
– horaris i calendari,
– materials curriculars,
– ajudes i beques,
– resolució de dubtes, i
– altres.
Per optimitzar el procés d’acollida, la família i el centre concertaran la visita que
tindrà lloc en la fase de benvinguda.
Altres.
PREPARACIÓ
Responsable: l'equip directiu i la comissió de coordinació pedagògica, o
subcomissió o estructura equivalent que es determine

de coordinació pedagògica, la qual determinarà si assumeix les accions que se li
atribueixen en aquest protocol o si designa una subcomissió o una estructura equivalent
per portar-les a terme.
En la fase de preparació, es realitzaran les tasques següents:
• Planificar i coordinar la benvinguda de l’alumne o l’alumna i organitzar la seua
acollida.
• Planificar la incorporació al grup.
• Organitzar els recursos necessaris per a l’acollida de l’alumnat i les seues famílies.
• Implicar la comunitat educativa, en tot el procés, amb informació i comunicació
fluïda, mantenint una actitud sensible, comprensiva i de col·laboració.
• Planificar, organitzar i desplegar actuacions per a la sensibilització de la comunitat
educativa, que generen empatia cap a les persones desplaçades i eviten actituds
xenòfobes, discriminatòries, racistes o de rebuig. Per a dur a terme aquestes
accions és aconsellable comptar amb la col·laboració de professionals i tècnics
comunitaris de les associacions i ONG especialitzades a donar acollida a aquests
col·lectius.
• Establir un mecanisme per al traspàs d'informació entre l'equip docent i l'alumnat
que col·labore en l’acollida del company nouvingut o la companya nouvinguda.
• Incorporar les accions que formen part del procediment d'acollida als documents

B. INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT
3.

BENVINGUDA
Responsable: la comissió de coordinació pedagògica, o subcomissió o estructura
equivalent que es determine

En aquesta fase del procés, les tasques que es desenvoluparan són les següents:
• Efectuar la reunió d’acollida amb l’alumne o l’alumna i amb la família, o els
representants legals, amb l’objectiu d’afavorir un clima de cordialitat, confiança i
seguretat. S’hi tractaran els continguts següents:
– breu referència al sistema educatiu valencià,
– informació descriptiva del centre i del seu projecte educatiu,
– presentació de l’organigrama de personal docent i no docent (qui és qui al
centre), amb especial referència a la figura del tutor o la tutora,
– informació sobre serveis del centre i recursos específics al seu abast,
– funcionament de la classe,
– rutines,
– etc.
• Realitzar amb l’alumne o l’alumna i la seua família, o els representants legals, una
visita acompanyada pel centre i les seues instal·lacions.
• Presentar les persones que formaran part del dia a dia de l’alumne o l’alumna,
especialment el tutor o la tutora del grup al qual queda assignat, i posar èmfasi en
les actituds que mostren afecció.
4.

INCORPORACIÓ A L’AULA
Responsable: el tutor o la tutora

S’efectuaran les accions següents:
• Organitzar la classe:
– Activitats prèvies per a la incorporació al grup classe.
– Si és el cas, informar els companys i les companyes que s’hauran elegit
per a portar endavant qualsevol acció de tutoria entre iguals o una altra
mesura d’acompanyament i preparar les actuacions amb aquest alumnat.
– Recollir propostes i suggeriments que ajuden a la inclusió i al benestar del
nou alumne o de la nova alumna i posar-les en comú.
• Presentar el nou alumne o alumna a la resta del grup.
• Descobrir intel·ligències, habilitats i interessos.
• Altres.

C. POSTERIOR A LA INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT
5.

AVALUACIÓ INICIAL
Responsable: l’equip docent assessorat pels equips d’orientació

•

•

•
6.

Es portaran a terme les accions següents:
Dissenyar i aplicar instruments d’avaluació que permeten una aproximació a la
història acadèmica de l’alumne o l’alumna, al seu nivell curricular i a la seua
competència lingüística:
– Informació sobre competències clau
– Informació específica sobre competències lingüístiques
Analitzar la informació disponible:
– Documentació acadèmica prèvia
– Registre d’entrevistes amb l’alumne o l’alumna (model orientatiu, annex IV.1)
– Registre d’observacions (model orientatiu, annex IV.2)
– Registre d’entrevistes amb la família o els tutors legals (model orientatiu, annex
IV.3).
– Altres
Elaborar els informes sobre competències clau i competències lingüístiques.
DETERMINACIÓ DE NECESSITATS
Responsable: l’equip docent assessorat pels equips d’orientació

•

•

7.

Pel que fa a l’organització de la resposta a la inclusió:
Identificar les barreres a l’accés, a la participació i a l’aprenentatge, si n’hi ha, en
funció dels resultats de l’entrevista de l’acollida, de les entrevistes amb la família o
els representants legals, de l’avaluació inicial i de l’observació directa a l’aula i al
centre.
Establir el nivell de resposta educativa per a la inclusió, entre altres:
- Mesures de suport social, econòmic, personal i acadèmic, tant internes com
externes, que siguen necessàries.
- Mesures per a accedir a la informació o a la comunicació oral o escrita en la
llengua o les llengües d’aprenentatge.
- Elaborar, si és el cas, una adaptació temporal d’accés.
PLANIFICACIÓ DEL SUPORT LINGÜÍSTIC
Responsable: la comissió de coordinació pedagògica, o subcomissió o estructura
equivalent que es determine
Per a la planificació del suport lingüístic, s’efectuaran les accions següents:

•
•
•
•
•
8.

Facilitar la incorporació de l’alumnat al sistema educatiu valencià proporcionant-li
els instruments lingüístics bàsics per a poder seguir les classes (valencià, castellà,
anglés...).
Desenvolupar actituds positives cap al valencià i el seu procés de normalització
lingüística.
Oferir ajuda personalitzada perquè puga comprendre i abordar continguts que es
treballen amb tot el grup i que li permetran una major participació en les activitats
de l’aula.
Facilitar ajudes durant les activitats d’aula per tal de centrar l’atenció, aclarir
conceptes, guiar la tasca i, especialment, afavorir l’expressió oral.
Revisar, reflexionar o reforçar activitats de classe.
COORDINACIÓ AMB L’ENTORN ESCOLAR
Responsable: l'equip directiu

Per tal de coordinar les accions dins i fora del centre, s'encarregarà de facilitar la
participació de l'alumnat nouvingut en el centre i en l'agenda cultural i esportiva de l'entorn
local (ajuntament, casa de la cultura, poliesportiu municipal, etc.).
9.

PLANIFICACIÓ DEL SEGUIMENT
Responsable: l’equip docent, en coordinació amb la comissió de coordinació
pedagògica, o subcomissió o estructura que es determine

Realitzarà el seguiment de l'alumne nouvingut o alumna nouvinguda, que inclourà
la temporització que considere necessària amb l'objectiu d'avaluar l'assoliment de les
diferents competències.

D. SEGUIMENT DE L’ALUMNAT NOUVINGUT
10.

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’ACOLLIDA INDIVIDUAL DE L’ALUMNE O
L’ALUMNA
Responsable: l’equip docent i la comissió de coordinació pedagògica, o
subcomissió o estructura que es determine

Es donarà per finalitzat el procés d’acollida quan tots dos informen favorablement a
la direcció del centre que l’alumne o l’alumna ha desenvolupat les competències i les
habilitats bàsiques (lingüístiques i psicosocials) que li han de permetre estar en disposició
d’assolir l’objectiu de participar plenament en la vida del centre.

E. AVALUACIÓ DEL PROCÉS
11.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ACOLLIDA
Responsable: la comissió de coordinació pedagògica

Valorarà el procés d'acollida en les seues diferents fases i realitzarà, si escau,
propostes de millora que s'hauran d'incorporar al Pla d’actuació per a la millora (PAM).

10.2 DIAGRAMA DE FLUX: PROCÉS D’ACOLLIDA.
6. DIAGRAMA DE FLUX
PROTOCOL D’ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT, ESPECIALMENT EL DESPLAÇAT
Tots els documents que continguen informació de menors i entrevistes a famílies són informació interna i confidencial

ABANS DE LA INCORPORACIÓ
0 ACTUACIONS PRÈVIES

0.1

0.1 INFORMACIÓ de la incorporació de
l’alumnat nouvingut

0

Consell Escolar Municipal / Serveis sociaIs / Altres

0.2

0.2 ADJUDICACIÓ d’un lloc escolar
lnspecció d’Educació i l’equip directiu del centre

1 MATRICULACIÓ
Dades de l’alumne/a
nouvingut/da

Equip directiu del centre

1

2 PREPARACIÓ
Incorporar actuacions
als documents del centre

Equip directiu del centre i COCOPE, o subcomissió
o estructura equivalent que es determine

2

INCORPORACIÓ
3 BENVINGUDA
COCOPE, o subcomissió o estructura equivalent
que es determine

3

4 INCORPORACIÓ a l’aula
Tutor/a

4

POSTERIOR A LA INCORPORACIÓ
5 AVALUACIÓ INICIAL

Informe sobre competències clau
Informe sobre competències lingüístiques

Equip docent assessorat pels equips d’orientació

5

6 DETERMINACIÓ DE NECESSITATS
Equip docent assessorat pels equips d’orientació

7 PLANIFICACIÓ DEL SUPORT LINGÜÍSTIC
COCOPE, o subcomissió o estructura equivalent que
es determine

6

7

8

9

8 COORDINACIÓ AMB L’ENTORN ESCOLAR
Equip directiu del centre

9 PLANIFICACIÓ DEL SEGUIMENT
Equip docent, en coordinació amb la COCOPE, o
subcomissió o estructura equivalent que es determine

SEGUIMENT i AVALUACIÓ
10.1 SEGUIMENT de l’acollida de
l’alumnat nouvingut
Equip docent i la COCOPE, o subcomissió
o estructura equivalent

10.1
Ha desenvolupat les competències
i habilitats necessàries?

NO

10.2 FINALITZACIÓ del procés d’acollida
de l’alumne/a nouvingut/da

SÍ

Equip docent i la COCOPE, o subcomissió
o estructura equivalent

11 AVALUACIÓ del procés d’acollida
COCOPE

Incorporar les propostes
de millora al PAM

10.2

11
COCOPE (comissió de coordinació pedagògica)

10.3 INDICADORS PER AL SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ACOLLIDA DE
L’ALUMNAT NOUVINGUT

ACTUACIONS

Meta

Responsable

S’ha recollit informació sobre l’alumnat (dades personals, familiars, acadèmiques i sanitàries) durant
Sí/No
la primera entrevista amb la família, tutor o tutora o representants legals.

100 %

Equip directiu

1.
MATRICULACIÓ S’ha facilitat la informació general sobre el centre: funcionament, horaris, materials curriculars... Sí/No

100 %

Equip directiu

S’ha concertat una cita per a la reunió d’acollida amb l’alumne o l’alumna i la família o representants
Sí/No
legals.

100 %

Equip directiu

S’ha reunit la COCOPE* (si escau).

Sí/No

100 %

Equip directiu

S'ha planificat la incorporació al grup.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S’han planificat i organitzat els recursos per a l’acollida.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S'han planificat i desenvolupat accions per a la sensibilització de la comunitat educativa.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S'ha establit un mecanisme de traspàs d'informació.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S'ha incorporat el procediment d'acollida als documents del centre.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S’ha efectuat una reunió d’acollida amb l’alumne o l’alumna i la seua família.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S’ha realitzat una visita pel centre i les instal·lacions amb l’alumne o l’alumna i la seua família.

Sí/No

100 %

COCOPE*

S’ha presentat l’equip humà, en especial, el tutor o la tutora.

Sí/No

100 %

COCOPE*

2.
PREPARACIÓ

3.
BENVINGUDA

INDICADORS

Fórmula

Meta

Responsable

S’ha organitzat la classe prèviament (activitats prèvies amb el grup, mesura d'acompanyament, Sí/No
4.
propostes i suggeriments, presentació al grup...).
INCORPORACIÓ A
L’AULA
Sí/No
S’ha presentat l'alumne o l’alumna al grup classe.

100 %

Tutor/a

100 %

Tutor/a

S’han dissenyat i aplicat instruments d’avaluació.

Sí/No

100 %

Equip docent

S’ha analitzat la informació disponible.

Sí/No

100 %

Equip docent

S'ha realitzat un informe sobre competències clau.

Sí/No

100 %

Equip docent

S'ha realitzat un informe específic sobre competències lingüístiques.

Sí/No

100 %

Equip docent

Es disposa d’un registre d’entrevistes amb l’alumne o l’alumna.

Sí/No

100 %

Equip docent

Es disposa d’un registre d’observacions.

Sí/No

100 %

Equip docent

Es disposa d’un registre d’entrevistes amb la família o tutors legals.

Sí/No

100 %

Equip docent

S’han identificat les barreres a l’accés, a la participació i a l’aprenentatge, si és el cas.

Sí/No

100 %

Equip docent

Sí/No
S’ha establit el nivell de resposta educativa per a la inclusió.
6.
DETERMINACIÓ S’han determinat les mesures de suport social, econòmic, personal i acadèmic tant internes com Sí/No
DE NECESSITATS externes que siguen necessàries.

100 %

Equip docent

100 %

Equip docent

S'han determinat les mesures per a accedir a la informació o la comunicació oral o escrita en la
Sí/No
llengua o les llengües d’aprenentatge.

100 %

Equip docent

Sí/No

100 %

Equip docent

INDICADORS

ACTUACIONS

5.
AVALUACIÓ
INICIAL

S'ha elaborat, si és el cas, una adaptació temporal d’accés.

Fórmula

ACTUACIONS

INDICADORS

Fórmula

Meta

Responsable

7.
PLANIFICACIÓ
DEL SUPORT
LINGÜÍSTIC

S'han previst les necessitats de suport lingüístic i planificat les accions corresponents.

Sí/No

100 %

COCOPE*

8.
COORDINACIÓ
AMB L’ENTORN
ESCOLAR

S'ha promocionat la participació de l'alumnat nouvingut en el centre i en l'agenda cultural i esportiva
Sí/No
de l'entorn local (ajuntament, casa de la cultura, poliesportiu municipal).

100 %

Equip directiu

Sí/No

100 %

Equip docent
COCOPE*

10.
SEGUIMENT DE S'ha valorat l'acollida de l’alumnat nouvingut i es considera que està en disposició de participar
Sí/No
L'ALUMNAT
plenament en la vida del centre.
NOUVINGUT

100 %

Equip docent
COCOPE*

9.
PLANIFICACIÓ S’ha realitzat el seguiment de l’alumnat nouvingut.
DEL SEGUIMENT

11.
AVALUACIÓ
PROCÉS
D'ACOLLIDA

S'ha fet una valoració del procés d'acollida.

Sí/No

100 %

COCOPE

S'han incorporat les propostes de millora al procés i al Pla d’actuació per a la millora (PAM).

Sí/No

100 %

COCOPE

10.4 DOCUMENTACIÓ A COMPLIMENTAR DURANT EL PROCÉS
D’ACOLLIDA:

I. Document de registre i valoració del procés d’acollida (annex V).
II. Document de recollida d’informació de l’alumnat nouvingut (annex VI).
NOTA: A banda d’aquesta documentació, i tal i com figura en el PAT del centre, el professorat
durà un registre de les entrevistes i actuacions dutes a terme amb l’alumne/a i la família o
responsables legals, així com un registre d’observació de la classe on recollir tota aquella
informació significativa per al procés d’acollida i la tutoria en general.

ANNEX I: Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA):
1.

Ç

Actuacions per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge.

ANNEX II: RESUM DEL PROTOCOL DE VALORACIÓ DE LES NESE DE
L’ALUMNAT.

PROTOCOL ACTUAL PER A VALORAR LES NECESSITATS
DE L'ALUMNAT SEGONS EL NOU DECRET D’INCLUSIÓ.
PASSOS I NOUS ANNEXOS
Procés per a valorar que mesures requereix un alumne/a:
1.

REUNIÓ D’EQUIP DOCENT PER ANALITZAR EL CAS:
ANNEX I = Reunió conjunta equip docent amb orientadora, on s'analitzen les mesures
de nivell 2 i 3 i els resultats obtinguts fins al moment per a determinar la millor resposta
amb mesures i orientacions a aplicar, així com el termini a revisar. També l'orientadora
determinarà si escau o no sol·licitar avaluació psicopedagògica.
(Només si s'ha determinat en l’acta (annex I) que procedeix la realització de l’avaluació
sociopsicopedagógica es passarà al pas 2).

2.

SOL·LICITUD VALORACIÓ SOCIOPSICOPEDAGÓGICA
ANNEX II = La tutora emplena l'annex II. que signa la tutora, família i direcció.

3.

VALORACIÓ SOCIOPSICOPEDAGÓGICA per a realitzar el corresponent informe
(orientadora). Col·labora l'equip docent aportant la informació necessària.

4.

ACTA PER A TRASLLADAR LES MESURES RECOLLIDES EN L’INFORME
SOCIOPSICOPEDAGÓGICO A FAMÍLIA I EQUIP EDUCATIU.

5.

Si l'alumne/a precisa atenció d'especialistes, la tutora complementa el PAP =
ANNEX 4

6.

DOCUMENT D’AVALUACIÓ DEL PAP: trimestral, s'adjuntarà al butlletí de notes.

ANNEX III: QÜESTIONARI DE DETECCIÓ DE BARRERES I FORTALESES
DEL CONTEXT. MESURES DE RESPOSTA A LA INCLUSIÓ. (DT/SPE).
(Document adjunt)

ANNEX IV: DOCUMENT DE DETECCIÓ DE BARRERES (DG D'INCLUSIÓ
EDUCATIVA).
(Document adjunt)

ANNEX V: DOCUMENT de registre i valoració del procés d’acollida.
PLA D’ACOLLIDA:
DOCUMENT DE REGISTRE I VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS
A. ACTUACIONS PRÈVIES A LA INCORPORACIÓ (I):
(Responsables: CME, Inspecció d’Educació i l’equip directiu, coordinadament)

A.1. ASSIGNACIÓ DE PLAÇA ESCOLAR:
En la mesura del possible, s'ha procurat un lloc escolar proper a la seua residència
(domicili, centre de recepció o centre de protecció del menor):



Sí

NoNo

En la mesura del possible, s'ha garantit la reagrupació familiar:



Sí

NoNo

Casos de reagrupació familiar:
- Si l'alumne o l’alumna té germans o germanes escolaritzats en una mateixa etapa educativa,s'intentarà
matricular-los al mateix centre.

-

Si l'alumne o l’alumna té germans o germanes escolaritzats en etapes educatives distintes,s'intentarà
matricular-los en centres que mantinguen relació d'adscripció.

A.2. PROCÉS DE MATRICULACIÓ:
ENTREVISTA INICIAL I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
(Responsable: equip directiu-tutora)

Veure Annex ****: Model de qüestionari de recollida d’informació.
INFORMACIÓ FACILITADA A L’ALUMNE/A I A LA FAMÍLIA/REPRESENTANTS LEGALS
(Responsable: equip directiu-tutora)

Taula de verificació:
No Funcionament del centre
No Serveis complementaris
No Activitats complementàries i extraescolars
No Horaris
No Calendari del curs escolar
No Materials curriculars
No Ajudes i beques
No Concertació de cita per a la fase de benvinguda. Data: _____/_________/_______
No Altres ______________________________________________________________

A. ACTUACIONS PRÈVIES A LA INCORPORACIÓ (II):
(Responsables: CCP, equip de suport a la inclusió, tutores)

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PEDAGÒGICA (si escau).
Data de la reunió: _______/____________/_________.
Assistents:

ACTUACIONS:
-

S'ha planificat la incorporació al grup de l'alumnat nouvingut:
No Sí NoNo

-

S'ha planificat i organitzat el procediment d'acollida a l'alumnat nouvingut i els recursos
disponibles:
No Sí NoNo

-

S'han planificat i desenvolupat accions per a la sensibilització de la comunitat educativa:
No Sí NoNo

Resum de les accions per a la sensibilització de la comunitat educativa:

-

S'ha establit un mecanisme per al traspàs d'informació entre l'equip docent i l'alumnat que col·labore
en l’acollida del company nouvingut o la companya nouvinguda:
No Sí NoNo

Mecanisme per al traspàs d'informació:

-

S'ha incorporat el procediment d'acollida als documents del centre (PAT, PADIE, Pla de
convivència, Pla de transició entre etapes) i al PEC:
No Sí NoNo

Data: ________/______________/__________:

B. INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT:
B.1. REUNIÓ D'ACOLLIDA DE L'ALUMNE O L’ALUMNA I LA SEUA FAMÍLIA /
REPRESENTANTS LEGALS AL CENTRE: (Responsable: equip directiu, CCP)
REUNIÓ D’ACOLLIDA A ALUMNAT NOUVINGUT.
Data de la reunió: _______/____________/_________.
Assistents:

INFORMACIÓ TRANSMESA:
No Breu referència del sistema educatiu espanyol/valencià.
No Informació descriptiva del centre i del seu projecte educatiu.
No Presentació de l’organigrama del personal docent i no docent.
No Informació sobre serveis del centre i recursos específics.
No Funcionament de la classe.
No Rutines.
No Visita pel centre i les seues instal·lacions.
No Presentació de l’equip humà, especialment de la tutora.
No Altres

Altres temes tractats/Observacions:

B.2. ACOLLIDA DE L'ALUMNE O L’ALUMNA EN CLASSE:(Responsable: equip directiu/tutora)
No Activitats prèvies al grup classe.
No Determinar mesura d'acompanyament, si escau.
No Recollida de propostes i suggeriments de l'alumnat per a facilitar-ne la integració.
No Presentació de l'alumne o alumna al grup classe.

Observacions:

C. ACTUACIONS POSTERIORS A LA INCORPORACIÓ:
(Responsables: CCP, equip de suport a la inclusió, equip docent)

C.1. AVALUACIÓ INICIAL:
INFORMACIÓ SOBRE COMPETÈNCIES CLAU
ÀREA/MÒDUL/ÀMBIT
RELACIONAT

COMPETÈNCIA

OBSERVACIONS

Competència
matemàtica
Competència

en

ciència i tecnologia
Competència digital
Competència pera
aprendre a aprendre
Sentit de la iniciativa
i esperit emprenedor
Consciència i
expressions culturals
Competències
socials i cíviques
INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
Competència
comunicativa en les
llengües oficials:valencià
Competència
comunicativa en les
llengües oficials:castellà
Competència
comunicativa en la L1:
Competència
comunicativa en la L2:
Competència
comunicativa en LE:

C.2. DETERMINACIÓ DE BARRERES I NECESSITATS:
S'han determinat les barreres (accés, participació i aprenentatge), si n’hi ha:
No Sí NoNo

Resum de les barreres determinades:
Accés:

Participació:

Aprenentatge:

Nivell de resposta educativa a la inclusió:
S'han establit les mesures de suport social, econòmic, personal i acadèmic, tant internes
com externes:
No Sí
No No
MESURA DE SUPORT 1
No Suport intern
No Social

No Suport extern

No Econòmic

No Personal

Responsables:
No Acadèmic

Descripció de la mesura:

Durada prevista:
Criteris de revisió:
MESURA DE SUPORT 2
No Suport intern
No Social

No Suport extern

No Econòmic

Descripció de la mesura:

Durada prevista:
Criteris de revisió:

No Personal

No Acadèmic

MESURA DE SUPORT 3
No Suport intern
No Social

No Suport extern

No Econòmic

No Personal

No Acadèmic

Descripció de la mesura:

Durada prevista:
Criteris de revisió:

S'ha elaborat, si escau, una adaptació temporal d’accés:
No Sí No No

ADAPTACIÓ TEMPORAL D’ACCÉS. Descripció de l’adaptació:

C.3 DETERMINACIÓ DEL SUPORT LINGÜÍSTIC: (Responsable: CCP)

MESURA DE SUPORT LINGÜÍSTIC
Llengua en que es realitzarà el suport:
Descripció de la mesura:

Durada prevista:

Criteris de revisió:

Materials específics:

C.4 COORDINACIÓ AMB L’ENTORN ESCOLAR: (Responsable: equip directiu)
En la mesura del possible, s'ha promocionat la participació de l'alumnat nouvingut en el
centre i en l'agenda cultural i esportiva de l'entorn local (ajuntament, casa de la cultura,
poliesportiu municipal): No Sí
No No

C.5 PLANIFICACIÓ DEL SEGUIMENT: (Responsable: equip docent, CCP)
Moment de la incorporació
Competència o criteri a avaluar

Moment de la
incorporació
(DATA:_________)

Al cap de 3
mesos
(DATA:_________)

Al cap de 6
mesos
(DATA:_________)

Competència comunicativa oral en les
llengües oficials: valencià
Competència comunicativa escrita en les
llengües oficials: valencià
Competència comunicativa oral en les
llengües oficials: castellà
Competència comunicativa escrita en les
llengües oficials: castellà
Competència comunicativa oral en les
llengües oficials: llengua estrangera1
Competència comunicativa escrita en les
llengües oficials: llengua estrangera1
Competència matemàtica
Competència en ciència i tecnologia
Competència digital
Competència per a aprendre a aprendre
Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor
Consciència i expressions culturals
Competències socials i cíviques
Etapes del seguiment: assolit, en progrés, redefinir necessitat, redefinir suport.
(Signatura dels membres de l'equip docent que realitzen el seguiment i del membre de l'equip directiu
responsable.)

D. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’ACOLLIDA:
(Responsables: CCP, equip de suport a la inclusió, equip docent)

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS

Data de finalització del procés d'acollida de
l'alumnat nouvingut:

_______/________/_______.

Temps de durada del procés d'acollida (des de
la data de l'entrevista inicial fins a la data en
què s'ha acordat que l'alumne o l’alumna ha
finalitzat el procés):
(Signatura dels membres de l'equip docent que realitzen el seguiment i del membre de l'equip directiu
responsable.)

ANNEX VI: DOCUMENT DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DE L’ALUMNAT
NOUVINGUT:
ALUMNAT NOUVINGUT. QÜESTIONARI DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ.
A. DADES PERSONALS
Cognoms:
Nom:
Data de naixement:
País d'origen:

Nacionalitat/s:

Nivell educatiu:
Data d'arribada:

/

/

Data d'escolarització:

/

Adreça:
Localitat/Província:

Codi postal:

Telèfon1:

Telèfon 2:

Llengua primera:

Llengua segona:

Llengua o llengües estrangeres:

/

B. DADES FAMILIARS
Nom i cognoms del pare/tutor/representant legal:

Nom i cognoms de la mare/tutora/representant legal:

Llengua principal de comunicació amb la família:
(Si escau) Entitat d'atenció a l'immigrant que atén la família:

Situació familiar actual:

Nom i cognoms del germà o de la germana 1:

Data de naixement:
Centre en què es troba escolaritzat o escolaritzada:
Nom i cognoms del germà o de la germana 2:

Data de naixement:
Centre en què es troba escolaritzat o escolaritzada:
Nom i cognoms del germà o de la germana 3:

Data de naixement:
Centre en què es troba escolaritzat o escolaritzada:
C. DADES ACADÈMIQUES
-

Presenta història acadèmica prèvia:

No Sí

No No

-

Presenta documentació relativa al nivell de comunicació lingüística:
No No

-

Informació genèrica (cal marcar l'opció o les opcions que hi corresponguen):

No Sí

•

Alumne o alumna que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu
valencià

•

Alumne o alumna que ha estat escolaritza o escolaritzada normalment
País o comunitat autònoma on ha estat

escolaritzat/da:___________________________________________
•

Alumne o alumna que no ha estat mai escolaritzat o escolaritzada

D. DADES SANITÀRIES
Presenta informe mèdic del facultatiu:
No No



NoNo

Presenta condicions de salut que requereixen atenció sanitària:
No No


-

Sí

Sí

No Sí

No Sí

NoNo

Presenta informe mèdic de prescripció de medicaments en horari escolar:
No Sí No No

-

Presenta, si s’escau, consentiment informat de la família:
No No
E. OBSERVACIONS

No Sí

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

QÜESTIONARI DE DETECCIÓ DE BARRERES I FORTALESES DEL CONTEXT.
MESURES DE RESPOSTA A LA INCLUSIÓ
DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA

Versió revisada 15/10/19

(EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA)
Data:
Nom i cognoms de l’alumne/a
Curs/Grup

NIA

Qui emplena el qüestionari

Conceptualització: OMS (2001): Classificació internacional
del funcionament de la discapacitat i de la Salut.

Es defineix barrera com “Tots
aquells factors ambientals en
l'entorn d'una persona que
condicionen el funcionament i creen
discapacitat”
Coral Elizondo: “Contextos discapacitants”

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

COM EMPLENAR EL QÜESTIONARI?
MARCAR B (BARRERES): Sols quan es valore que el factor ambiental/contextual és rellevant i interfereix
negativament en les necessitats de l’alumna/e, dificulta el seu desenvolupament personal i/o acadèmic o
modula/genera discapacitat.
MARCAR F (FORTALESES): Sols quan es valore que el factor ambiental/contextual és rellevant i interfereix
positivament en les necessitats de l’alumna/e, millorant el seu desenvolupament personal i/o acadèmic o
redueix/elimina la discapacitat.
IMPORTANT: Quan sí es done el factor ambiental/contextual però no siga rellevant per a l’alumna/e o no
presente una modulació positiva o negativa de les seues necessitats, deixar en blanc
MESURES: Marcar únicament aquelles que actualment s’estiguen desenvolupant o implementant:
NIVELL 1 (mesures que responen a necessitats generals del centre)
NIVELL 2 (mesures que responen a necessitats generals del grup)
NIVELL 3 (mesures individualitzades no extraordinàries que responen a les necessitats concretes de l’alumna/e)
NIVELL 4 ((mesures individualitzades extraordinàries que responen a les necessitats concretes de l’alumna/e)
Pàgina 1 de 14
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Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

ÍNDEX DEL QÜESTIONARI
1. Barreres, fortaleses i mesures d’accés o presència

Pàg.

1.1. Barreres, fortaleses i mesures relacionades amb les infraestructures del centre

03

1.2. Barreres, fortaleses i mesures econòmiques i soci-familiars

04

1.3. Barreres, fortaleses i mesures d’informació i comunicació

05

1.4. Barreres, fortaleses i mesures materials

06

1.5. Barreres, fortaleses i mesures dels membres de la comunitat educativa

07

2. Barreres, fortaleses i mesures de participació i sentit de pertinença
2.1. Barreres, fortaleses i mesures comunicatives

08

2.2. Barreres, fortaleses i mesures relacionades amb les interaccions i relacions
interpersonals

09

2.3. Barreres, fortaleses i mesures relacionades amb els valors i les normes

10

2.4. Barreres, fortaleses i mesures d'autoregulació i motivació

11

3. Barreres, fortaleses i mesures d’aprenentatge i assoliment

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

3.1. Barreres, fortaleses i mesures curriculars (currículum comú i específic)

12

3.2. Barreres, fortaleses i mesures metodològiques

13

3.3. Barreres, fortaleses i mesures organitzatives

14
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Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

1. BARRERES/FORTALESES D’ ACCÉS O PRESÈNCIA
1.1.

BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB LES INFRAESTRUCTURES DEL
CENTRE

1.1.1

Espais, aules o tallers polivalents insuficients al centre.
Espais, aules o tallers polivalents suficients al centre.

B
F

1.1.2

Males condicions de salubritat i higiene a l´aula/centre.
Òptimes condicions de salubritat i higiene a l´aula/centre.

B
F

1.1.3

Males condicions d’accessibilitat física al centre educatiu i les seues
dependències.
Òptimes condicions d’accessibilitat física al centre educatiu i les seues
dependències.

1.1.4

1.1.5
1.1.6

Males condicions de ventilació, il·luminació i espai per a desenvolupar les
activitats programades, a l’aula.
Optimes condicions de ventilació, il·luminació i espai per a desenvolupar les
activitats programades, a l’aula.
Males condicions acústiques i de sonoritat.
Bones condicions acústiques i de sonoritat.

F:

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

N1

F

Accessibilitat física i cognitiva (adequació d’espais al centre, elements arquitectònics
generals).
Distribució d’espais del centre atenent a criteris d’inclusió educativa.

N2

Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge
programades per a l'alumnat del grup classe.

N3

Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos
tecnològics i materials didàctics i curriculars) d’una actuació o programa addicional d’aquest
nivell.

B

B

Accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns a les activitats extraescolars i
complementàries.

F

Organització dels espais pel desenvolupament dels agrupaments heterogenis per a les
actuacions o programes addicionals d’aquest nivell.

B
F

Altres barreres/fortaleses relacionades amb les infraestructures del centre:
B:

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES RELACIONADES AMB LES INFRAESTRUCTURES

N4

Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais,
mobiliari, recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars).
Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics.
Atenció per part de l’educador/a, per a desenvolupar les tasques previstes al seu PAP.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb les
infraestructures del centre (indicar nivell):

1. BARRERES, FORTALESES I MESURES D’ACCÈS O PRESÈNCIA
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1.2.
1.2.1

BARRERES/FORTALESES ECONÒMIQUES I SOCIOCULTURALS

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES ECONÒMIQUES I SOCIOCULTURALS

Carències en la disponibilitat d’alimentació, material didàctic personal, material fungible
bàsic, possibilitat econòmica d'assistència a extraescolars, eixides de grup o activitats
dins o fora del centre que impliquen un cost addicional.
Disponibilitat d’alimentació, material didàctic personal, material fungible bàsic,
possibilitat econòmica d'assistència a extraescolars, eixides de grup o activitats dins
o fora del centre que impliquen un cost addicional.

F

1.2.2

Molta distància entre la casa i el centre.
Poca distància entre la casa i el centre.

B
F

1.2.3

Manca d’accés a internet o a les biblioteques municipals.
Accés a internet o a les biblioteques municipals.

B
F

1.2.4

Reduïdes/nul·les possibilitats de reunir- se amb els companys.
Possibilitat de reunir-se amb els companys.

B
F

1.2.5

Males condicions en l’habitatge.
Bones condicions en l’habitatge.

B
F

1.2.6

Carència d’un espai adequat per a estudiar en l’habitatge.
Espai adequat per a estudiar en l’habitatge.

B
F

1.2.7

Manca d’estimulació en els primers anys de vida.
Estimulació en els primers anys de vida.

B
F

1.2.8

Ambient soci-comunitari amb carències socioculturals/econòmics.
Bons condicionants socioculturals/econòmics de l’entorn.

B
F

1.2.9

Absentisme escolar.
Assistència continuada de l’alumne/a al centre.

B
F

1.2.10 Absència de mediadors lingüístics i/o intèrprets per tal d’acollir a les famílies amb
desconeixement de la llengua.
Existència de mediadors lingüístics i/o intèrprets per tal d’acollir a les famílies amb
desconeixement de la llengua.

1.2.11 Escassa col·laboració de la família amb serveis externs (S. Socials, PREVI, EEIIA...).
Col·laboració de la família amb serveis externs (S. Socials, PREVI, EEIIA...).

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

N1

Informació per a sol·licitar beques i ajudes (documentació accessible i acompanyament).
Prevenció de l’abandonament escolar. Protocol d’absentisme del centre i de la zona.

B

Programa de reutilització de llibres i materials curriculars. Xarxa llibres, banc de llibres,
préstec biblioteca…
Sol·licitar als òrgans corresponents ruta d'autobús adequada a les necessitats de
desplaçament de l'alumnat.

N2

Control de l’assistència i prevenció de l’absentisme com a part de la fase preventiva del
protocol acordat en el centre.
Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge
programades per a l'alumnat del grup classe.
Programes de desenvolupament d’hàbits bàsics d’higiene, alimentació i vida saludable.

N3

Accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns a les activitats extraescolars i
complementàries.
Derivació/coordinació al Centre d’Atenció Primerenca.
Derivació de la família a recursos de la zona per a rebre ajudes destinades a necessitats
bàsiques (ONGs, ajudes de l'ajuntament, serveis socials, etc..).
Compromís tutor-família.

N4

Accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais, mobiliari, recursos
tecnològics i materials didàctics i curriculars) a l’àmbit familiar.
Accessibilitat personalitzada a les activitats extraescolars i complementàries amb mitjans
específics o singulars.
Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics a l’àmbit familiar.
Sistemes alternatius de comunicació amb i sense suport a l’àmbit familiar.

B
F

Altres mesures aplicades per la reducció/eliminació de les barreres econòmiques i socioculturals
(indicar nivell):

B
F

1.2.12 Altres barreres/fortaleses econòmiques i socioculturals:
B:
F:
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1.3.
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

BARRERES/FORTALESES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Inexistència/manca d’espais i temps de comunicació alumnat-docents
(tutories individualitzades).
Existència d’espais i temps de comunicació alumnat - docents (tutories
individualitzades).
Interaccions comunicatives: inexistència/manca de documents de
centre/aula en la llengua vehicular de l’alumnat.
Interaccions comunicatives: existència de documents de centre/aula en la
llengua vehicular de l’alumnat.
Desconeixement/absència de sistemes augmentatius i/o alternatius de
comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes, Braille, etc..).
Ús de sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació (pictogrames,
agendes, llengua de signes, Braille, etc..).
Desconeixement per part de l’alumnat dels sistemes augmentatius i/o
alternatius de comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes,
Braille, etc..).
Coneixement per part de l’alumnat dels sistemes augmentatius i/o
alternatius de comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes,
Braille, etc..).
Absència/dificultat de comunicació amb serveis externs que intervenen amb
l’alumnat.
Comunicacions fluides amb serveis externs que intervenen amb l’alumnat.
Altres barreres/fortaleses d’informació i comunicació:
B:
F:

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
B

N1

Organització d’estructures de coordinació entre els professionals del centre: equips docents,
professorat d'orientació i suport, personal no docent de suport amb altres agents externs.

F

Organització de temps i espais que afavoreixen la comunicació alumnat-docent.

B
F

Difusió de la informació institucional i canals de comunicació bidireccionals i accessibles
amb les famílies, la comunitat educativa i l’entorn.

Formació de la comunitat educativa en SAACs.

N2

Actualització de la informació educativa sobre l’alumnat del grup classe assegurant la
protecció de dades i la confidencialitat.
Difusió accessible de la informació institucional entre l’alumnat del grup classe i les seues
famílies.

B

Proporcionar múltiples formes de representació (DUA).

F

N3
B

Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos
tecnològics i materials didàctics i curriculars) amb sistemes alternatius de comunicació
(SAACs).
Planificació adequada de les coordinacions amb serveis externs que atenen a l’alumnat.
Coordinació amb els professionals dels serveis socials, salut i salut mental, ajuntaments,
centres proveïdors de serveis, centres d’estimulació primerenca, i recursos d'assessorament
per a la discapacitat auditiva, discapacitat visual, discapacitat motora, discapacitat
intel·lectual, (...) i altres.

F
B
F

Implementació de les actuacions del protocol d’atenció sanitària específica front a
determinades situacions d’emergència mèdica i d’atenció a l’alumnat amb problemes de
salut crònics.

N4

Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais,
mobiliari, recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars).
Sistemes alternatius de comunicació amb i sense suport.
Coordinació amb els professionals de les unitats específiques, centres d’educació especial,
Unitats d’atenció i intervenció del PREVI (UAI) i d’escolarització transitòria (UET/HDIA).
Procediments administratius i tasques per a formalitzar i desenvolupar l’escolarització
transitòria en Unitats Educatives Terapèutiques (UET/HDIA) de l’alumnat que presenta
determinades condicions de salut mental.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres d’informació i comunicació
(indicar nivell):
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1.4.
1.4.1

1.4.2

BARRERES/FORTALESES MATERIALS

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES MATERIALS

Absència de materials no específics i/o singulars adaptats necessaris per a
atendre a la discapacitat física i/o sensorial del alumne/a.
Ús dels materials no específics i/o singulars adaptats necessaris per a
atendre a la discapacitat física i/o sensorial del alumne/a.
Absència/manca d’ús de les ajudes tècniques i productes de suport
individuals necessaris. Descriure producte necessari_________________
Ús de les ajudes tècniques i productes de suport individuals necessaris.
Descriure l’ajuda o producte____________________________________

1.4.3

L’organització dels materials d’aula no facilita l’autonomia de l’alumnat.
L’organització dels materials d’aula fomenta l’autonomia de l’alumnat.

1.4.4

Absència/manca d’instruments comuns i/o indicadors necessaris que
faciliten l’organització autònoma dels temps a nivell de centre (rellotges,
campanes, etc..) o en cas d’estar presents no estan adaptats per a ser
perceptibles per a tot l’alumnat (ceguera, sordera, etc..).
Ús dels instruments comuns i/o indicadors necessaris que faciliten
l’organització autònoma dels temps a nivell de centre (rellotges, campanes,
etc..). En cas d’estar presents, estan adaptats per a ser perceptibles per a
tot l’alumnat (ceguera, sordera, etc..).

1.4.5

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

B

N1

Actualització dels recursos tecnològics.
Col·locació d’indicadors o instruments comuns que faciliten l’organització autònoma del
temps (rellotges, campanes, etc..).

F

N2
B

Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge
programades per a l'alumnat del grup classe.

F

Adequació i accessibilitat dels recursos tecnològics i dels materials didàctics i curriculars
comuns que siguen coherents amb els valors inclusius (art 4 apartat 5.f) Decret 104/2018).

B
F

B

N3

Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos
tecnològics i materials didàctics i curriculars) d’una actuació o programa addicional d’aquest
nivell.

N4

Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics.
Provisió de materials de sistemes alternatius de comunicació.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres materials (indicar nivell):

F

Altres barreres/fortaleses materials:
B:
F:
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1.5.
1.5.1

BARRERES/FORTALESES ACTITUDINALS DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA
Males relacions entre els membres de la comunitat educativa (pràctiques
relacionals negatives com ara rebuig, segregació encoberta, exclusió… ).
Òptimes relacions entre els membres de la comunitat educativa
(pràctiques relacionals positives com ara col·laboració i cooperació… ).

B

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES ACTITUDINALS DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

N1

Mesures de sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa i a l’entorn soci-comunitari
envers la diversitat i el seu valor positiu.

F

Relacions entre iguals negatives, com: assetjament, bullying, ciberbullying,
sexting, grooming...
Relacions entre iguals molt positives.

Organització d’activitats que afavoreixen la convivència dels membres de la comunitat
educativa i la celebració de la diversitat (jornada intercultural, dia de la família, dia
internacional de l’orgull LGTBI, etc..).

B
F

1.5.3

Actituds negligents/de desatenció/d’exclusió per part de docents i/o
companys.
Actituds protectores de docents i/o companys.

Implicació de les famílies en polítiques, cultures i/o pràctiques inclusives del centre, sent
participes i col·laborant en les activitats del centre, com ara: grups interactius, tertúlies
pedagògiques...

B
F

Posada en marxa de protocols de la Ordre 62/2014 d’actuació i intervenció davant supòsits
de violència escolar.

1.5.4

Manca de respecte a la diversitat (condicions de gènere, ètnia, religió,
condició sexual… ).
Cultura i pràctiques de respecte a la diversitat (condicions de gènere,
ètnia, religió, condició sexual… ).

1.5.2

1.5.5

1.5.6

1.5.7

Manca de sensibilització i implicació en polítiques, cultures i/o pràctiques
inclusives del centre.
Elevada sensibilització i implicació en polítiques, cultures i/o pràctiques
inclusives del centre.
Expectatives desajustades respecte a les possibilitats de l’alumnat
(excessivament altes o baixes) per part de: ______________________
Expectatives i pràctiques ajustades a les possibilitats de l’alumnat pel
màxim desenvolupament de les seues capacitats.
Altres barreres/fortaleses actitudinals dels membres de la comunitat educativa:
B:
F:

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
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B

Posada en marxa del protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de
gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat (Instruccions 15-12-2016).

N2

F

Posada en marxa de mesures de convivència que afavoreixen actituds positives de
companyonia i l’ajuda mútua, com ara: TEI, apadrinament lector, DUADOS, cercle d’amics,
APS, etc..

B

Posada en marxa d’iniciatives per a millorar la convivència (mediació, observadors i
ciberobservadors de convivència, etc..).

F
B

Mesures de sensibilització del grup classe.

Activitats recollides al PAT, referents a relacions entre iguals positives (respecte/tolerància),
acceptació de la diversitat al centre.

N3

F

Mesures de sensibilització dirigides a l’alumne/a envers la diversitat i el seu valor positiu.
Mesures de protecció o mesures pedagògiques correctores concretes amb l’alumne/a.

N4

Mesures de sensibilització dirigides a l’alumne/a envers la diversitat i el seu valor positiu.
Mesures de protecció o mesures pedagògiques correctores concretes amb l’alumne.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres actitudinals dels membres de
la comunitat educativa (indicar nivell):
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2. BARRERES/FORTALESES DE PARTICIPACIÓ I SENTIT DE PERTINENÇA
2.1.

BARRERES/FORTALESES COMUNICATIVES

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES COMUNICATIVES

2.1.1

Mala/millorable qualitat de la comunicació docent-alumne.
Excel·lent qualitat de la comunicació docent-alumne.

B
F

2.1.2

Mala/millorable qualitat de la comunicació docent-família.
Excel·lent qualitat de la comunicació docent-família.

B
F

2.1.3

Mala/millorable qualitat de la comunicació entre els membres de l’equip docent.

B
F

Excel·lent qualitat de la comunicació entre els membres de l’equip docent.
2.1.4

Desconeixement/absència o no aplicació de protocols davant supòsits de
violència i desprotecció en l'àmbit escolar.
Coneixement i coordinació dels protocols davant supòsits de violència i
desprotecció en l'àmbit escolar.

B

N1

Establiment per part dels equips de govern del centre de canals de comunicació eficaços
entre la comunitat educativa.
Desenvolupament i avaluació de les activitats d’acollida de l’alumnat nouvingut i d’altres
protocols d’acollida del centre dirigits als nous membres de la comunitat educativa (alumnat
i les seues famílies i professorat).
Revisió i actualització de Plans i Programes de centre: PEC, PAT.

N2

Tutoria personalitzada o tutoria compartida amb qualsevol alumna/e i amb les seues
famílies.

N3

Notificació de possible situació de desprotecció des de l'àmbit educatiu.

F

Implementació de les actuacions davant supòsits de violència.

Desconeixement de la llengua vehicular del centre (de la com. educativa).
Coneixement i ús adequat de la llengua vehicular del centre (per part de
la comunitat educativa).

B

Activitats d’ensenyament intensiu de les llengües CV per a l’alumnat de nova incorporació o
procedent d’altres comunitats.

F

2.1.6

Desconeixement/no utilització per part de l'equip educatiu dels SAAC’s.
Coneixement i utilització per part de l'equip educatiu dels SAAC’s.

B
F

Compromís família tutor/a amb un alumne o alumna i la seua família (Decret 30/2014, 14
febrer).

2.1.7

Desconeixement/no utilització dels companys/es de l’alumne dels SAAC’s.
Coneixement i utilització dels companyes/nys de l’alumne dels SAAC’s.

B
F

2.1.8

Altres barreres/fortaleses comunicatives:
B:

2.1.5

N4

Programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de la comunicació, el llenguatge i
la parla.
Implementació i seguiment dels protocols de prevenció i intervenció davant supòsits de
violència i desprotecció (Ordre 62/2014 de 28 de juliol).
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres comunicatives (indicar nivell):

F:
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2.2.
2.2.1

BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB LES INTERACCIONS I
RELACIONS INTERPERSONALS
Contextos comunicatius als que no s’afavoreix/es deuria potenciar la
participació i les interaccions (tasques grupals, jocs, etc.).
Contextos comunicatius de participació amb diverses interaccions
(tasques grupals, jocs, etc.).

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES RELACIONADES AMB LES INTERACCIONS I RELACIONS INTERPERSONALS
B

Llenguatge amb un registre inadequat, poc assertiu, motivador o empàtic
amb els alumnes.
Llenguatge comprensible, assertiu, motivador i empàtic amb els alumnes.

B
F

2.2.3

Manca de treball específic de comunicació interpersonal i habilitats socials.
Treball específic de la comunicació interpersonal i les habilitats socials.

B
F

2.2.4

Absència/Manca d’ús d’agrupaments que afavoreixen la participació i la
col·laboració: grups cooperatius, per parelles, equips de treball, treball
individual...
Ús d’agrupaments que afavoreixen la participació i la col·laboració: grups
cooperatius, per parelles, equips de treball, treball individual...

B

2.2.6

La metodologia emprada no afavoreix la participació i la col·laboració:
metodologia tradicional, classe magistral...
La metodologia emprada afavoreix la participació i la col·laboració: activa i
participativa, grups interactius, tertúlies literàries dialògiques, estacions o
racons d’aprenentatge...

F

Participació i implicació de l’alumnat: reunió de delegats, equips d’alumnes ajudants, tutoria entre
alumnes, pigmalions, observadors de la convivència, cibertutors, TEI, Club de deures, DUADOS,
biblioteca tutoritzada, club dels valents...
Organització de la participació de familiars en activitats, plans i programes del centre: Grups interactius,
comissions mixtes…
Patis inclusius i coeducatius.
Participació i implicació de voluntariat i altres membres de la comunitat: Sistematitzar un banc de
voluntariat, la figura del coordinador i/o formador del voluntariat prèvia a la participació en els grups
interactius, cafenet i tertúlia per a tractar temes que preocupen a la comunitat educativa, escola de
pares...

N2

Activitats d’acció tutorial per a eliminar les barreres d’interacció i relacions interpersonals identificades.
Dinàmiques interpersonals de l’aula i/o actuacions per afavorir les relacions positives entre l’alumnat.
Socigrama de l’aula.
Activitats de tutoria per afavorir un bon clima d’aula.
Activitats de tutoria per a desenvolupar habilitats de comunicació interpersonal i establir relacions
d’amistat i ajuda mútua.

F
B
F

2.2.7

Poca participació i implicació del professorat.
Molta participació i implicació del professorat.

B
F

2.2.8

Absència/manca de participació i implicació de les famílies en les activitats
del centre: tutories, reunions, escola de família, AMPA..
Participació i implicació de les famílies en les activitats del centre: tutories,
reunions, escola de família, AMPA..
Absència/manca de participació de l’alumna/e en activitats extraescolars,
socials, culturals.
Participació en activitats extraescolars, socials, culturals.

Protocols d’acollida.
Participació i implicació del professorat: organitzar el treball en col·laboració i cooperació del professorat,
lideratge distribuït i l’ajuda entre companys pel desenvolupament i la innovació sostenible. Establiment de
comissions mixtes als centres.

B

Clima d’aula individualista, amb manca de cooperació i col·laboració.
Clima d’aula d’ajuda mútua i col·laboració.

2.2.9

N1

F

2.2.2

2.2.5

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
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46402081@gva.es

Organització d’activitats col·lectives que fomenten el treball en equip i els grups cooperatius.
Tutoria personalitzada.

N3

B
F

2.2.10 Altres barreres/fortaleses relacionades amb les interaccions i relacions interpersonals:
B:

Tutoria entre iguals.

Acompanyament personalitzat de l’alumnat: tutories individualitzades, afectives, etc.
Acompanyament personalitzat per a desenvolupar l’autoestima i autoconcepte desajustats, les habilitats
socials i comunicatives i/o la confiança en les pròpies possibilitats i fortaleses.
Compromís família- tutor/a.

Compromís tutor/a.-alumne/a.

Actuacions per a grups d'alumnes, fora de l’horari lectiu, per a la participació en activitats socials,
culturals i d’oci.

B
F

Tutoria compartida.

N4

Pla personalitzat per a l’aprenentatge d’habilitats de comunicació interpersonal i relació social en diversos
contextos.
Pla terapèutic de l’annex IX del Protocol de Salut Mental ( Resolució 11 desembre de 2017) per al
desenvolupament i seguiment de mesures en l’alumnat que presenta problemes de salut mental que
afecten a les interaccions i relacions interpersonals.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb les interaccions i
relacions personals (indicar nivell):

F:
Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
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2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB ELS VALORS I LES NORMES
El RRI o les decisions de la CCP/Comissió de Convivència proposa,
principalment, mesures punitives i coercitives.
El RRI o les decisions de la CCP/Comissió de Convivència proposa,
principalment, mesures de disciplina positiva.
Normes de convivència del centre/aula no consensuades, clares o
funcionals.
Normes de convivència del centre/aula consensuades, clares i funcionals.
Absència o manca d’ús de protocols específics per a la resolució de
conflictes (assemblees, bústies d’aula...).
Presència i ús adequat de protocols específics per a la resolució de
conflictes (assemblees, bústies d’aula...).
Absència o manca d’ús dels protocols d’acollida a l’alumnat al centre i al
grup (nouvinguts, repetidors..).
Presència i ús adequat de protocols d’acollida a l’alumnat al centre i al
grup (nouvinguts, repetidors..).
Absència de treball específic de comunicació interpersonal i resolució de
conflictes.
Treball específic de comunicació interpersonal i resolució de conflictes.
Absència o manca d’ús de metodologies específiques per a treballar la
participació activa de l'alumnat en la resolució de conflictes, com ara:
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència,
TEI, equip de mediació, etc..
Presència i ús adequat de metodologies específiques per a treballar la
participació activa de l'alumnat en la resolució de conflictes, com ara:
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència,
TEI, equip de mediació, etc..

B

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES RELACIONADES AMB ELS VALORS I LES NORMES

N1

Revisar els principis del PEC i plasmar els valors inclusius a les actuacions, plans i programes.
Consensuar/revisar les normes de convivència del centre i velar pel seu compliment.
Sensibilitzar i informar sobre els valors i continguts de l’educació inclusiva.

F

Promocionar la igualtat, la convivència positiva i la prevenció de conflictes i violència recollides al Pla
d’Acció Tutorial de les diferents etapes i/o nivells.

B
F

Participar en programes preventius interinstitucionals, projectes d’innovació, projectes europeus i
projectes de disseny propi sobre continguts d’educació inclusiva dins el Pla d’Igualtat i Convivència.

N2
B
F

Activitats i actuacions amb l’alumnat del grup classe per a la promoció de la igualtat, la convivència
positiva i la prevenció de conflictes i violència: evitar llenguatge sexista tant escrit com oral, utilitzar
llenguatge inclusiu, descodificar els estereotips de gènere a partir de l’anàlisi dels contes tradicionals,
reflexionant sobre rols dels personatges, renovar la biblioteca d´aula amb contes no sexistes ni violents.
Actuacions de prevenció de la violència i mediació per a la resolució de conflictes al grup classe:
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència, equip de mediació, tutoria
entre iguals, etc..

B

Desenvolupament d’actuacions d’educació sexual seqüenciades per nivells.
Activitats de sensibilització de caràcter coeducatiu, igualitari i inclusiu a l’aula.

F

Activitats per a promocionar les relacions interpersonals positives, l’educació dels sentiments i emocions.
Actuacions per a conèixer, consensuar i respectar les normes de convivència de l’aula i del centre.

B
F

Activitats de tutoria per desenvolupar la empatia i habilitats per a la resolució dialogada de conflictes.
Mesures REICO. Descriure:

N3

Actuacions d’acompanyament per a garantir el dret a l’expressió de gènere i la intersexualitat.
Actuacions de mediació intercultural a l’aula (alumnes-tutor…).

B

Actuacions específiques de sensibilització davant la diversitat d’ètnies i cultures per part del personal
especialitzat (dirigit a l’alumnat de nova incorporació i al grup al que s’incorpora).
Actuacions específiques de coneixement i respecte cap a la diversitat funcional, sociocultural, afectiusexual, de gènere i familiar per part del personal especialitzat (dirigit al grup on l’alumne està
escolaritzat).

F

Aula de convivència.

Altres barreres/fortaleses relacionades amb els valors i les normes:
B:
F:

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

Acompanyament personalitzat per a l’adquisició d’estratègies i habilitats per a la resolució pacífica de
conflictes i la interacció positiva en diversos contextos.
Tutories afectives.

N4

Programa específic per al desenvolupament i seguiment de mesures en l’alumnat que presenta
alteracions greus de conducta.

Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb els valors i
les normes(indicar nivell):

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
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2.4.
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

BARRERES/FORTALESES D’AUTORREGULACIÓ I MOTIVACIÓ
Manca d’ús d’estratègies motivacionals per afavorir la participació en les activitats de
l’aula i del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús d’ajudes
conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de
conceptes, diferents formes de presentació dels materials...
Ús d’estratègies motivacionals per afavorir la participació en les activitats de l’aula i
del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús d’ajudes
conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de
conceptes, diferents formes de presentació dels materials...
Manca de coneixement de recursos i estratègies per a desenvolupar habilitats per a
millorar l’autocontrol del comportament i reduir la impulsivitat: autoinstruccions, el
termòmetre de les emocions...
Coneixement de recursos i estratègies per a desenvolupar habilitats per a millorar
l’autocontrol del comportament i reduir la impulsivitat: autoinstruccions, el
termòmetre de les emocions...

Absència o manca de diferents recursos materials i tecnològics a l’aula per
afavorir la motivació dels alumnes.
Presència a l’aula de diferents recursos materials i tecnològics per afavorir
la motivació dels alumnes.
Disseny de les activitats de l’aula on no es té en compte/es deuria tindre més en
compte les múltiples formes de representació i d’expressió: oral, escrita, gestual, tàctil,
pictogràfica, signada...per a no excloure a cap alumne.
Disseny de les activitats de l’aula pensant en múltiples formes de representació i
d’expressió: oral, escrita, gestual, tàctil, pictogràfica, signada...per a no excloure a
cap alumne.

Dificultats per a reconèixer les emocions i sentiments dels fills/alumnes i
desenvolupar habilitats d'autoregulació emocional, per part de:
Capacitat per a reconèixer les emocions i sentiments dels fills/alumnes i
desenvolupar habilitats d'autoregulació emocional per part de:
Absència dins del PAT de l’aula d’un programa o activitats
pel desenvolupament de la competència emocional.
Presència dins del PAT de l’aula d’un programa o activitats
pel desenvolupament de la competència emocional.

2.4.7

Manca de coneixement o de funcionalitat dels protocols d’atenció sanitària.
Coneixement i funcionalitat dels protocols d’atenció sanitària.

2.4.8

Altres barreres/fortaleses d’autoregulació i motivació:
B:

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES D’AUTORREGULACIÓ I MOTIVACIO

N1

Programacions didàctiques inclusives basades en el DUA.
Disseny d’unitats didàctiques integrades.

B

Formació del professorat per a la inclusió en funció de les necessitats detectades.
Planificació, desenvolupament i avaluació de protocols d'atenció sanitària.

F

Accions formatives dirigides a tota la Comunitat Educativa.

N2

B

Ús d’estratègies motivacionals planificades al PAT per afavorir la participació en les
activitats de l’aula i del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús
d’ajudes conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de
conceptes, diferents formes de presentació dels materials...
Activitats per a millorar habilitats d’autocontrol i reduir impulsivitat: ex. autoinstruccions.

F

Organització d’activitats en diferents àrees/matèries que desenvolupen diferents tècniques
de relaxació i autoregulació emocional: ex. el termòmetre de les emocions...

B

Tutoria personalitzada.

F

Treball específic a l’aula de l’educació emocional mitjançant l’ús dels contes, vídeos i
metodologies actives i participatives com el role-playing i les dramatitzacions.

Tutoria compartida.

Tutoria entre iguals.

Ús de múltiples formes de presentació de la informació al dissenyar les activitats.
Ús de múltiples formes d’expressió del coneixement adquirit.

B
F

Ús de múltiples formes de motivació.

N3

Compromís família- tutor/a.

B
F
B
F
B
F

Acompanyament personalitzat per al desenvolupament d’habilitats i estratègies
d’autoregulació del comportament i les emocions.
Compromís tutor/a.-alumne/a.

Tutories afectives.
Aula de convivència.

N4

Programa específic per a l’aprenentatge d’habilitats d’autoregulació del comportament i les
emocions en l’alumnat amb alteracions greus de conducta.
Pla terapèutic de l’annex IX del Protocol de Salut Mental (R. 11/12/17) per al
desenvolupament i seguiment de mesures en l’alumnat amb problemes de salut mental que
afecten a la convivència i relacions interpersonals.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres d’autoregulació i motivació
(indicar nivell):

F:

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
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Servei Psicopedagògic Escolar V-04
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3. BARRERES/FORTALESES D’APRENENTATGE I ASSOLIMENT
3.1.

BARRERES/FORTALESES CURRICULARS (CURRÍCULUM COMÚ I ESPECÍFIC)

3.1.1

Currículum rígid i/o programació didàctica poc adaptada als principis del DUA.
Adaptació del currículum (flexible)/programació didàctica adaptada als principis DUA.

B
F

3.1.2

Manca de planificació de l’organització, selecció i seqüenciació de les u. didàctiques.
Planificació explícita de l’organització, selecció i seqüenciació de les u. didàctiques.

B
F

3.1.3

Manca de vinculació del currículum a experiències prèvies i la vida quotidiana.
Vinculació del currículum a experiències prèvies i la vida quotidiana.

B
F

3.1.4

Manca de funcionalitat/significativitat de continguts que faciliten generalització d’ aprenentatges.

B
F

Funcionalitat/significativitat de continguts que faciliten generalització d’ aprenentatges.
3.1.5

Manca d’atenció a les intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges, o estils diversos
d’afrontament a les tasques en la programació i adaptació de continguts.
Atenció a les intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos d’afrontament
a les tasques en la programació i adaptació de continguts.

B
F

3.1.7

Absència/manca de tractament dels prejudicis i de la nostra pròpia cultura front a la
resta, al currículum.
Tractament dels prejudicis i de la nostra pròpia cultura front a la resta, al currículum.

B
F

Adequació de les exigències curriculars als coneixements previs o al desenvolupament evolutiu.

3.1.9

Absència/manca de coordinació docent en la implementació dels ajustaments i adpt. individualitzades.
Bona coordinació docent en la implementació dels ajustaments i adaptacions individualitzades.

3.1.10

Diversitat d’estratègies i instruments d’avaluació: rúbriques, autoavaluació, registres.

B
F

Absència/manca d’adequació dels instruments d’avaluació a la diversitat de l’alumnat.
Bona adequació dels instruments d’avaluació a la diversitat de l’alumnat.

B
F

3.1.12

L’avaluació no proporciona feedback útil pel foment d’estratègies metacognitives.
L’avaluació proporciona feedback útil pel foment d’estratègies metacognitives.

B
F

3.1.13

Altres barreres/fortaleses curriculars (currículum comú i específic):
B:

3.1.11

Manca de diversitat d’estratègies i instruments d’avaluació: rúbriques, autoavaluació, registres.

Actuacions de transició entre etapes: concrecions curriculars i avaluació de les competències clau.

N2

Programacions i unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell: funcionalitat i significativitat dels
continguts, ajust dels criteris d’avaluació transversals, selecció i adequació dels procediments i
instruments d’avaluació.
Planificació personalitzada d’activitats d’ampliació i reforç com a part de les unitats didàctiques i projectes.

Aplicació d’actuacions i/o programes preventius de dificultats d’aprenentatge acordats amb l’alumnat del
grup-classe.
Aplicació de programes d’entrenament de la intel·ligència emocional.
Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Infantil: PELO.

N3

Adequació personalitzada de les programacions didàctiques (ACI no significativa).
Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Infantil: PELO.
Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Primària: Millora
de la competència comunicativa oral.
Activitats d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Actuacions i programes d’enriquiment curricular.

B
F
B
F

Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: acords al voltant dels continguts (elements curriculars lligats a les
competències clau, promoció i tractament dels elements transversals, organització alternativa dels elements curriculars,
com ara la programació per projectes, àmbits, etc.), dels materials didàctics i l’avaluació dels aprenentatges (criteris,
procediments i instruments) i promoció.
Formació per a la inclusió (inclòs al Pla de Formació Anual).

F

Absència/manca de tractament de la coeducació als materials, currículum i/o les
activitats proposades.
Tractament de la coeducació als materials, currículum i/o les activitats proposades.

Manca d’adequació de les exigències curriculars als coneixements previs o al desenvol. evolutiu.

N1

B

3.1.6

3.1.8

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ DE LES
BARRERES CURRICULARS (CURRICULUM COMÚ I ESPECÍFIC)

Desenvolupament de la docència directa, activitats d’aprenentatge i avaluació, amb l’alumnat amb
escolarització transitòria (UPH i atenció domiciliària).

N4

Adaptacions curriculars individuals significatives del currículum comú (ACIS).
Programes específics amb currículum personalitzat per a l’estimulació sensorial i cognitiva, l’aprenentatge motor i
aprenentatge d’hàbits d’autonomia personal, etc..
Programes específics personalitzats per a l’adquisició i ús funcional de la comunicació, el llenguatge i la parla.
Flexibilització en la durada de l’etapa per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
Flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil.
Pròrroga d'un any més de permanència en l’etapa d’Educació Infantil per a l’alumnat amb NEE.
Prolongació d'un any més d'escolarització en l’ensenyament bàsic per a l’alumnat amb NEE.
Desenvolupament de la docència directa, activitats d’aprenentatge i avaluació, amb l’alumnat amb escolarització transitòria
en Unitats Educatives Terapèutiques (UET/HDIA).
Reducció de ràtio.

Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de barreres curriculars (indicar nivell):

F:
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3.2.
3.2.1

3.2.2

BARRERES/FORTALESES METODOLÒGIQUES

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES METODOLÒGIQUES

Absència/manca d’adaptació de la programació didàctica als principis del
DUA.
Adaptació de la programació didàctica als principis del DUA.
Manca de coneixement i/o ús de varietat de recursos o capacitat de creació
de nous que faciliten el procés d’aprenentatge - ensenyament (facilitadors
multimodals: sonors, gràfics).
Coneixement i/o ús de varietat de recursos o capacitat de creació de nous
que faciliten el procés d’aprenentatge - ensenyament (facilitadors
multimodals: sonors, gràfics).

3.2.3

Estil docent directiu, poc flexible, autoritari...
Estil docent flexible, empàtic, democràtic...

3.2.4

Manca d’ús de material inclusiu (que facilite diferents formes d’expressió,
representació i motivació).
Ús de material inclusiu (que facilite diferents formes d’expressió,
representació i motivació).

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

B
F

B

N1

Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: acords al voltant d’estratègies
metodològiques per a donar suport a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat a les
experiències educatives comuns i per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge (mitjans i
pautes de motivació, representació i expressió múltiples i diversos, metodologies actives,
TAC, tertúlies dialògiques, etc..).

N2

Programacions i Unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell: concreció i adaptació
de la metodologia (estratègies i tècniques) a les característiques a del grup classe, ús de les
TIC, TAC...

F

Tertúlies dialògiques (literàries, musicals, artístiques...).

B
F

Absència/manca d’utilització de metodologies actives (per exemple de
col·laboració i cooperació) i ajustades a la diversitat de l’aula.
Utilització de metodologies actives (per exemple de col·laboració i
cooperació) i ajustades a la diversitat de l’aula.
Manca d’adequació de les estratègies metodològiques emprades a les
intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos
d’afrontament...
Adequació de les estratègies metodològiques emprades a les
intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos
d’afrontament...

Aprenentatge basat en projectes.
Aprenentatge-servei.
Programa específic d’entrenament en estratègies d’aprenentatge (autoinstruccions
/metacognició /tècniques d’estudi /rutines de pensament…).

B

Racons d’aprenentatge.

F
B
F

B
F

Aprenentatge cooperatiu.

N3

Aplicació d'estratègies i tècniques metodològiques que no requereixen materials singulars
i/o personal especialitzat de suport docent, no docent o extern pel seu desenvolupament.
Contracte pedagògic alumnat-docent.

N4

Aplicació d’estratègies i tècniques específiques i personalitzades que requereixen materials
singulars i/o, personal especialitzat de suport docent, no docent o extern per al seu
desenvolupament.
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres metodològiques (indicar
nivell):

Altres barreres/fortaleses metodològiques:
B:
F:

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
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QÜESTIONARI DE DETECCIÓ DE BARRERES I FORTALESES DEL CONTEXT.
MESURES DE RESPOSTA A LA INCLUSIÓ
DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA

3.3.

BARRERES/FORTALESES ORGANITZATIVES

MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES
BARRERES ORGANIZATIVES

3.3.1

Absència de formació d’agrupaments o desdoblaments heterogenis.
Formació d’agrupacions o desdoblaments heterogenis.

3.3.2

Manca d’adequació i/o flexibilitat de l’horari dels recursos personals per a facilitar l’organització inclusiva
per al suport preferent dins de l’aula ordinària.
Adequació i flexibilitat de l’horari dels recursos personals per a facilitar l’organització inclusiva per al
suport preferent dins de l’aula ordinària.

3.3.3

Absència/manca de programació d’actuacions i programes de reforç dins i/o fora de l’horari lectiu (club
de deures fora de l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament escolar, etc.).
Programació d’actuacions i programes de reforç dins i/o fora de l’horari lectiu (club de deures fora de
l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament escolar, etc.).

3.3.4

Manca d’actualització, adequació i funcionalitat dels documents organitz.: PEC, PAM, PADIE, PIC, etc.
Actualització, adequació i funcionalitat dels documents organitzatius: PEC, PAM, PADIE, PIC, etc.

3.3.5

Manca/necessitats de millora a l’organització i efectivitat del funcionament dels òrgans del centre:
claustre, CCP, cicles i tutories. Especificar al seu cas:________________________ _____________
Organització i efectivitat del funcionament dels òrgans del centre: claustre, CCP, cicles i tutories.
Especificar al seu cas:______________________________________________________________

3.3.6

3.3.7

3.3.8

Servei Psicopedagògic Escolar V-04
Carrer Sant Joan Baptista, 22
46900 Torrent
Telèfon 961 206 925
46402081@gva.es

Manca de/necessitats de millora a la coordinació i col·laboració entre els equips docents, de suport a la
inclusió, de cicles, equips de transició, consell escolar, comissions... Especificar: ________________
Coordinació i col·laboració entre els equips docents, de suport a la inclusió, de cicles, equips de
transició, consell escolar, comissions... Especificar: ___________________________________
Manca d’organització i efectivitat/necessitats de millora al funcionament dels diferents serveis del
centre: personal especialitzat de suport docent i/o no docent.
Organització i efectivitat al funcionament dels diferents serveis del centre: personal especialitzat de
suport docent i/o no docent.

B
F
B

Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: organització dels suports per a
la inclusió.

N2

Programacions i Unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell.

F

Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació entre el
diferents òrgans del centre: CCP, Claustre, i equip docent per a l’adequació de
la resposta educativa.

B

Suport no especialitzat dins de l’aula ordinària.
Desdoblaments.

F

Docència compartida.

B
F
B

Ambients d’aprenentatge.
Grups interactius.

N3

F

Actuacions i programes de reforç dins i fora de l’horari lectiu (club de deures
fora de l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament
escolar, etc.).
Altres modalitats d’extensió del temps de docència (INCLUD-ED)

B

Estratègies organitzatives inclusives: Suport especialitzat dins de l’aula
ordinària.

F

Plans específics de reforç per a l’alumnat que repeteix un curs.

B

Estratègies organitzatives inclusives: biblioteca tutorada.

F

Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació entre el
diferents òrgans del centre: cicle i equip docent per a l’adequació de la resposta
educativa.

Efectivitat al funcionament dels diferents serveis del centre: servei d’orientació.

B
F

3.3.9

Manca de/necessitats de millora coordinació amb agents de l’entorn.
Coordinació amb agents de l’entorn.

B
F

3.3.10

Manca de /necessitats de millora a la modernització, adequació i actualització de la tasca docent.
Modernització, adequació i actualització de la tasca docent.

B
F

3.3.11

Manca d’utilització d’estratègies org adequades (g.interactius, docència compartida, desdoblaments...).
Utilització d’estratègies organitzatives inclusives adequades (per exemple grups interactius, docència
compartida, desdoblaments heterogenis...).

B

3.3.12

Altres barreres/fortaleses organitzatives:

Manca d’efectivitat/necessitat de millora al funcionament dels diferents serveis del centre: s. d’orientació.

N1

F

Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació amb recursos
externs que intervenen amb l’alumnat per l’adequació de la resposta educativa
(extraescolars, CAT, USMIA, Serveis Socials...).

N4

Coordinació amb centres d’escolarització transitòria (UET/HDIA), centres
externs, de reeducació, etc...
Indicar, al seu cas _________________________________________________
Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres organitzatives
(indicar nivell):

B:
F:

Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de
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QUESTIONARI
DEBA
(DG d'Inclusió educativa)

Instruccions

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i
l'article 4, de línies generals d'actuació, la necessitat d'identificació i l’eliminació de barreres que p
totes les dimensions que defineixen l’escola inclusiva.
Per donar-hi compliment, la direcció general d'Inclusió Educativa, vol oferir als centres un instrument s
afavoreixen i dificulten l'accés, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat..
A través d'un breu qüestionari dirigit a tot l'equip educatiu, l'instrument reporta un informe, en form

UTILITATS
- És una ferramenta pensada per a la valoració prèvia de l'alumnat que necessita una avaluació sociop
- Facilita la valoració conjunta de l'equip educatiu i del personal especialitzat d'orientació.
- Permet la recollida d'informació sobre els factors de vulnerabilitat, les barreres per a la inclusió i sobre
- Aporta informació que el tutor o la tutora, com a coordinador de l'equip educatiu, podrà utilitzar en l'em
sociopsicopedagògica (Annex II de la Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d
instruccions per a l’aplicació dels principals procediments previstos en l’Ordre 20/2019).

RECOMANACIÓ D'ÚS
- Totes les persones que formen part de l'equip educatiu han de complimentar, de forma individual, el q
concret.
- S'ha de respondre a les preguntes que planteja cada ítem, amb una valoració d'1 a 4, de menor a ma
educatives de l'alumnat no justifiquen la informació que es requereix en un ítem es triarà l'opció “No pro
- Una vegada emplenat el qüestionari, cal prémer l'opció 'CREAR DAFO'. L'aplicació generarà un docu
cadascuna de les dimensions valorades (accés o presència, aprenentatge i assoliment, participació i p
oportunitats.
- Els resultats (els DAFO generats) a partir dels diferents qüestionaris emplenats hauran de ser posats
- Aquest procés de reflexió serà el punt de partida per a la presa de decisions posterior i marcarà els o
recolzar-se (facilitadors).
- La informació obtinguda, els acords presos i el procediment d'intervenció establit podrà utilitzar-se pe
sociopsicopedagògica..
- Cal actualitzar la llicència de lliureoffice per al correcte funcionament de l'instrument (versió 6.2.4 o su

ARXIU DEL DOCUMENT
Per a conservar les dades recopilades es pot procedir de dues formes:
- Els resultats obtinguts es poden guardar en un arxiu en PDF que el full de càlcul genera quan, en fina
'GENERAR DAFO'.
- El full de càlcul es pot guardar amb el nom de l'alumne o l'alumna per a utilitzar-lo de nou, amb aquei
d'intervenció.

nstruccions

pen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix en
liminació de barreres que poden estar presents en el context escolar i sociocultural i en

r als centres un instrument senzill, intuïtiu i fàcil d'utilitzar per identificar els factors que
..
eporta un informe, en format DAFO, sobre la situació de la inclusió de l'alumnat.

ecessita una avaluació sociopsicopedagògica.
zat d'orientació.
rreres per a la inclusió i sobre els facilitadors d'aquest procés.
ducatiu, podrà utilitzar en l'emplenament de l'apartat C del formulari de sol·licitud d'avaluació
e la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten
rdre 20/2019).

entar, de forma individual, el qüestionari DEBA sobre la situació d'un alumne o alumna en

oració d'1 a 4, de menor a major grau. Si les circumstàncies, característiques i necessitats
n ítem es triarà l'opció “No procedeix”.
L'aplicació generarà un document en PDF amb els resultats de la valoració, classificats en
e i assoliment, participació i pertinença), organitzats en febleses, amenaces, fortaleses i

plenats hauran de ser posats en comú, analitzats i debatuts.
ons posterior i marcarà els objectius prioritaris sobre els quals intervindre (barreres) o

ó establit podrà utilitzar-se per a l'emplenament de l'apartat C de l'Annex II de l'avaluació

l'instrument (versió 6.2.4 o superior).

e càlcul genera quan, en finalitzar l'emplenament del qüestionari, s'activa la funció

utilitzar-lo de nou, amb aqueix mateix alumne, transcorregut un temps i avançat el procés

ALUMNE/A:
PROFESSOR/A:

ACCÉS O PRESÈNCIA
AC1 Interacció / transmissió de la informació

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

1. Dispose a temps (abans de l'inici de curs o en el moment de l'escolarització) i de forma organitzada de la
informació educativa rellevant sobre l'alumne/a a fi de planificar la resposta educativa adequada?
2. Transmet la informació educativa rellevant sobre l’alumne / l’alumna a les reunions de l’equip educatiu, les
actes d’avaluació i als documents oficials ?
3. Proporcione a la família de l'alumne/a la informació sobre el seu fill/a i les activitats educatives de forma
comprensible i adaptada a les seues característiques i possibilitats assegurant la seua recepció?
4. Facilite informació a l'alumne/a de les activitats educatives de forma comprensible i adequada a les seues
característiques i possibilitats?

AC2 Processos de transició i coordinació amb l'entorn comunitari
5. Participe de la forma acordada en els processos de transició en els quals està implicat l’alumne/a?
6. Mantinc contacte (directe o indirecte) continu i col·labore de forma efectiva amb els agents externs que
participen en el procés educatiu de l'alumne/a, o que li proporcionen suport social, sanitari o d'una altra tipus?

AC3 Assistència al centre
7. Acomplisc el registre diari de l'assistència de l'alumne/a a les classes?

8. Actue per a reduir l’absentisme lleu que presenta l’alumne / l’alumna tenint en compte les causes que el
produeixen ?
9. En la meua funció de tutor/a, he realitzat les actuacions acordades per la comissió d'absentisme davant la
situació d'absentisme greu de l'alumne/a?

AC4 Entorns segurs, saludables i sostenibles

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

10. Els espais on es desenvolupen les activitats educatives comunes són segurs i saludables per a l’alumne/a?
11. Els materials amb els quals es desenvolupen les activitats educatives comunes són segurs i saludables per a
l’alumne/a?
12. Realitze les actuacions necessàries per a evitar situacions de risc per a l'alumne/a?
13. Realitze actuacions perquè l’alumne/a conega i respecte les normes de seguretat bàsiques en l'ús d'espais i
materials?
14. Realitze actuacions perquè l’alumne/a millore els seus hàbits d'higiene?
15. Col·labora la família i el/la propi/a alumne/a en les activitats per a millorar els seus hàbits d'higiene?
16. Realitze actuacions perquè l'alumnat adquirisca hàbits de salut?
17. Col·labora la família i el/la propi/a alumne/a en les activitats per a millorar els seus hàbits de salut?
18. Realitze les actuacions que prescriu el protocol d'atenció sanitària davant la malaltia crònica que pateix
l’alumne/a?
19. Realitzen els agents externs implicats les actuacions que prescriu el protocol d'atenció sanitària davant la
malaltia crònica que pateix l’alumne/a?

AC5 Accessibilitat (espais, mobiliari, materials i recursos econòmics)
20. Els espais del centre estan senyalitzats (símbols, croquis, cartells, etc..) per a facilitar que l’alumne/a els
identifique i s'oriente amb la màxima autonomia?

21. Els entorns d'aprenentatge i materials de l'aula estan senyalitzats/etiquetats per a facilitar que l'alumne/a els
identifique i accedisca a ells amb la màxima autonomia?
22. Disposen els espais del centre i de l'aula d'elements arquitectònics que faciliten l'entrada i els desplaçaments
de l'alumne/a?
23. L'itinerari que realitza l’alumna des de la seua casa al centre educatiu té les adequades condicions
d'accessibilitat?
24. Disposen els espais i entorns culturals i d'oci seleccionats per a realitzar activitats complementàries i
extraescolars d'elements arquitectònics que faciliten l'entrada i els desplaçaments de l'alumne/a?
25. Els mitjans de transport triats per al desenvolupament d'activitats complementàries i extraescolars són
accessibles per a l'alumne/a?
26.El mobiliari ordinari dels espais comuns on es realitzen les activitats d'aprenentatge és adaptable a les
característiques i necessitats de l'alumne/a?
27. Disposen els espais on es realitzen les activitats d'aprenentatge comuns de dispositius tecnològics, suficients i
en bon funcionament, que puga utilitzar l’alumne/a?
28. Els programes i aplicacions que utilitzen els dispositius tecnològics d'ús comú tenen actives les opcions
d'accessibilitat adequades a les característiques i necessitats de l'alumne/a?
29. Els materials curriculars i didàctics comuns (llibres de text, llibres de lectura, jocs, material escolar, material
audiovisual, etc.) ofereixen les opcions d'accessibilitat adequades a les característiques i necessitats de
l'alumne/a?
30. Es beneficia l’alumne/a de les beques i ajudes econòmiques a les quals té dret per les seues condicions
socioeconòmiques?
31. Té l’alumne/a la possibilitat de realitzar en el centre o fora del centre activitats que li permeten accedir a
internet i a altres fonts de consulta i realitzar les tasques d'estudi amb suport individualitzat (biblioteca
tutoritzada, reforç, club de deures, etc.) fora de l'horari lectiu?

AC6 Organització per a la inclusió

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

32. Rep l’alumne/a el suport ordinari amb la intensitat (nombre de sessions) necessària?
33. Es realitzen de forma contínua i planificada les coordinacions entre el professorat de les assignatures i el
professorat que realitza el suport ordinari de l'alumne/a?
34. S'ha acordat el repartiment de tasques i responsabilitats entre els membres de l'equip educatiu de
l'alumne/a per a facilitar la docència compartida?

APRENENTATGE I ASSOLIMENT
AP1 Concreció curricular, programacions i unitats didàctiques
35. Les unitats didàctiques de la meua programació proposen activitats a diferents nivells d’adquisició o
complexitat perquè l’alumne/a puga participar de les activitats des del seu nivell de competència curricular?
36. Les unitats didàctiques de la meua programació són el referent del qual partix per a programar i avaluar les
mesures de resposta individualitzades de l'alumne/a?
37. Les unitats didàctiques de la meua programació inclouen elements pràctics i funcionals que permeten la
transferència dels aprenentatges adquirits al context personal, familiar i social de l'alumne/a?
38. Quan s'organitzen les unitats didàctiques de la meua programació en tasques integrades o projectes
disciplinares /interdisciplinaris responen als interessos i necessitats de l'alumne/a?
39. Les unitats didàctiques de la meua programació inclouen els elements transversals adients a les
característiques i necessitats de l’alumna o alumne?

AP2 Metodologia, i estratègies didàctiques inclusives
40. En les activitats de les unitats didàctiques de la meua programació utilitze estratègies que promouen
l'aprenentatge actiu de l’alumne/a i millorar la interacció amb els seus companys/es?

41. En les activitats de les unitats didàctiques de la meua programació utilitze estratègies i materials que
ofereixen a l’alumne/a opcions de motivació i implicació (captar l'interés, mantindre l'esforç i la persistència i
autoregulació) adequades a les característiques i necessitats?
42. En les activitats de les unitats didàctiques de la meua programació utilitze estratègies i materials que
ofereixen diferents opcions per a la representació de la informació (opcions per a la percepció visual, auditiva,
propioceptiva i per a la comprensió) per a adequar-les a les característiques i necessitats de l'alumne/a?
43. En les activitats de les unitats didàctiques de la meua programació utilitze estratègies i materials que
ofereixen a l'alumne/a diferents formes d'acció i expressió dels coneixements (interacció física,
expressió/comunicació i autonomia en l'aprenentatge) adequades a les seues característiques i necessitats?
44. En les activitats de les unitats didàctiques de la meua programació realitze agrupaments que afavoreixen la
participació de l'alumne/a i fomenten l'ajuda mútua i la col·laboració amb les seues companyes i els seus
companyes?

45. Els materials curriculars i didàctics ofereixen les ajudes i pautes necessàries perquè l'alumne/a els utilitze
amb la màxima autonomia en les activitats individuals?

AP3 Avaluació inclusiva dels aprenentatges
46. He realitzat l'avaluació inicial del nivell de competència curricular de l'alumne/a?
47. Avalue a l'alumne/a utilitzant els criteris d'avaluació de la unitat didàctica comuna ajustats al seu nivell de
competència curricular?
48. Adeqüe les proves i instruments d'avaluació a les característiques i necessitats de l'alumne/a?
49. Done a l'alumne/a informació detallada sobre els resultats esperats en la realització de les proves d'avaluació
i sobre les condicions en les quals les realitzarà?

No procedeix

1

2

3

4

50. Les proves i instruments d'avaluació que utilitze ajuden l'alumne/a a reconèixer els seus assoliments i a
comprendre en quins aspectes pot millorar i com fer-ho?
51. En les proves d'avaluació que així ho requereixen està organitzat el suport personalitzat que l’alumne/a
necessita?
52. Comunique els resultats d'avaluació a l'alumne/a destacant els seus assoliments i li proporcione orientacions
detallades per a millorar-los?
53. Les observacions als butlletins de notes són comprensibles per a l'alumne/a?
54. Les observacions als butlletins de notes són comprensibles per a l'alumne/a i la seua família?

AP4 Formació per a la inclusió

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

55. Tinc la formació necessària per a donar resposta a les característiques i necessitats de l'alumne/a?
56. El pla de formació del centre ha organitzat o està organitzant accions formatives per a donar resposta a les
necessitats educatives de l'alumne/a?
57. Els CEFIRE o altres organismes i institucions ofereixen formació que m’ajuda a donar resposta educativa a
l'alumne/a?
58. Tinc disponibilitat per a participar en accions formatives que augmenten la meua competència per a donar
resposta a les necessitats de l'alumne/a?
59. Puc accedir a l'oferta formativa que realitzen els CEFIRE o altres organismes i institucions per a donar
resposta educativa a l'alumne/a?

PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA
PA1 Valors inclusius i normes de convivència
60. Done suport a l’alumna/e per a que reconega les seues capacitats i fortaleses ,se senta segur/a i mantinga la
seua motivació i implicació en les tasques d'aprenentatge?
61. Desenvolupe amb l'alumne/a activitats que promouen actituds i comportaments que valoren la igualtat i la
diversitat i eviten el rebuig i la discriminació?

62. Desenvolupe amb el grup classe activitats que promouen actituds i comportaments que valoren la igualtat i
la diversitat i eviten el rebuig i la discriminació?
63. Desenvolupe activitats per adequar les normes de convivència de l’aula i el centre a les característiques i
necessitats de l’alumna/alumne?

PA2 Benestar personal i relacions interpersonals positives

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

No procedeix

1

2

3

4

64. El grup valora a l'alumne/a, el respecta i permet la seua participació en jocs i activitats d’aprenentatge?
65. L'alumne/a té amics i amigues o uns altres iguals amb els que pot comptar?
66. Facilite que l’alumna/e establisca i mantinga vincles socials i d’amistat?
67. Acorde amb l'alumne/a i el grup classe pautes per a regular els comportaments i les emocions negatives que
puguen sorgir en la interacció quotidiana?
68. Desenvolupe activitats per augmentar l'empatia i millorar les habilitats de comunicació i resolució de
conflictes entre l’alumna/e i les seues companyes i/o companys?

PA3 Participació de l'alumnat
69. Tinc en compte les necessitats i interessos de l'alumne/a per a organitzar les activitats d'educatives
(aprenentatge, avaluació, complementàries i extraescolars, etc..) en les quals participa?
70. Facilite que l’alumna/e s'implique en les activitats del grup classe tenint en compte les seues caracterítiques i
fortaleses?
71. Organitze amb el grup classe actuacions de suport entre iguals o d'acompanyament personalitzat dirigides a
l'alumna/e o en les quals hi participa?
72. Facilite que l’alumna/es'implique en les activitats lúdiques, festives i extracurriculars que s’organitzen al
centre tenint en compte les seues característiques i fortaleses?

PA4 Participació i implicació del professorat
73. Em sent preparada/at per a donar resposta a les necessitats educatives de l’alumna/e?

74. Conec les funcions que devem assumir els diferents membres de l’equip educatiu a l’hora de donar resposta
a les necessitats de l’alumna/e?
75. Els membres de l’equip educatiu que participen donant resposta a les necessitats de l’alumna/e es
comuniquen i col·laboren satisfactòriament?
76. Revise la meua pràctica docent amb l'alumne/a i ajuste les meues actuacions als resultats d'aquesta reflexió?

PA5 Participació de la família i la comunitat educativa
77. Tinc en compte les preferències i prioritats de la família de l'alumne/a per a organitzar les activitats
educatives (aprenentatge, avaluació, complementàries i extraescolars, etc.) en les quals participa seu/a fill/a?
78. La família de l’alumna/e assisteix amb regularitat a les reunions i/o entrevistes i col·labora amb el professorat
del model acordat?
79. La família estimula i dóna suport a l'alumne/a per a fer les seues tasques d'aprenentatge en l'entorn familiar?
80. Compte amb la col·laboració d’altres membres de la comunitat educativa per proporcionar suport a
l’alumna/e?

No procedeix
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