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1. DIAGNÒSTIC DE L’ALUMNAT DEL CENTRE

L’educació és un dret fonamental de totes les persones que s’ha de garantir en

condicions  d’igualtat  en  l’accés  i  l’equitat,  així  com orientar-se  a  afavorir  l’èxit  i  el

progrés de tot l’alumnat en el marc d’un sistema social inclusiu. 

D’acord amb la LOE i LOMCE, l’alumnat amb necessitats específiques de suport

educatiu  (NESE)  són  l’alumnat  que  requereix  una  atenció  educativa  diferent  a  la

ordinària per presentar:

● Necessitats educatives especials (NEE):

Derivades de: 

- Discapacitat física, psíquica i/o sensorial.

- Trastorns greus de conducta

● Dificultats específiques d’aprenentatge

● Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)

● Altes capacitats intel·lectuals

● Condicions personals o d’història escolar

● Incorporació tardana al sistema educatiu
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Tal com diu Decret 104/2018 en el seu

preàmbul,  assumir  el  principi  d’inclusió

educativa i educació per a totes i per a tots fa

necessari tornar a reconceptualitzar i redefinir

el  totes i  tots,  exercici  que implica  posar  el

focus d’atenció no només sobre l’àmbit de la

discapacitat,  sino  sobre  tot  l’alumnat,  i  en

especial  sobre les persones i col·lectius que

es troben en situació de major vulnerabilitat i

en  risc d’exclusió  educativa  i  social  per  raó

d’origen,  ètnia, llengua,  situació econòmica i

social, orientació sexual, identitat de gènere o

característiques  sexuals,  capacitat  i

competència, en situació des desvalorització,

desconsideració,  discriminació  o violència,  o

totes  aquelles  persones  que  per  causes

emocionals,  funcionals,  de  convivència  i

participació, en interacció amb el seu context

educatiu,  poden estar  sotmeses a pressions

excloents o que troben barreres en l’accés, la

presència,  la  participació  i  l’aprenentatge en

els centres escolars. 

L’alumnat que arriba al nostre institut

procedeix  de  sis  centres  adscrits,  centres

concertats  de  la  localitat  i  centres  d’altres

localitats.  El  curs  actual  comptem  amb  un

total 1.259 alumnes repartits en 56 grups: 9

grups de 1r d’ESO, 8 grups de 2n d’ESO, 5 grups de 3r d’ESO i 4 grups de 4t d’ESO, 5

grups de 1r de Batxillerat, 4 grups de 2n de Batxillerat, 2 grups de 1r de FP Bàsica, 2

grups de 2n de FP Bàsica, 5 grups de 1r de Cicles Formatius de Grau Mitjà, 5 grups de

2n de Cicles Formatius de Grau Mitjà,  4 grups de 1r de Cicles Formatius de Grau

Superior i 3 grups de 2n de Cicles Formatius de Grau Superior.
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Estem davant d’un canvi de paradigma. Aquest centre ha elaborat un Projecte

educatiu  i  un  Pla  d’actuació  per  a  la  millora  (PAM)  d’acord  als  principis  d’escola

inclusiva.  Educar  en  la  diversitat  és  conèixer  que  cada  alumna  i  cada  alumne  té

necessitats úniques que poden requerir suports en diferent nivell d’amplitud, intensitat i

durada.  L’escola  inclusiva  requereix  l’aplicació  de múltiples  recursos de naturalesa

distinta, funcionals, organitzatius, curriculars o personals, per atendre un ampli ventall

de  situacions  en  què  el  nostre  alumnat  requerisca  algun  tipus  de  suport,

transitòriament o al llarg de la seua escolaritat, optant sempre que siga possible per

actuacions  ordinàries,  sense  perjudici  que  determinat  alumnat  requereix  també

mesures de caràcter més específic. 

És la comissió de coordinació pedagògica qui estableix les directrius i coordina

l’organització i implementació de les mesures de resposta per a la inclusió d’acord amb

les criteris del claustre i  en coherència amb el Projecte educatiu  del centre, el  Pla

d’actuació  per  a  la  millora  i,  si  escau,  els  plans  d’actuació  personalitzats  per  a

l’alumnat. 

2. PROCEDIMENTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI

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

participació i d’aprenentatge.

L’article 14 del Decret 104/2018 organitza la resposta educativa per a la inclusió en

quatre nivells de concreció de caràcter sumatori, progressiu i no excloent, que han de

configurar  totes  les  actuacions  dutes  a  terme en  el  centre  en  els  diferents  plans,

programes i actuacions. L’article 13 especifica que la identificació i  valoració de les

necessitats  educatives de l’alumnat  s’ha de realitzar  el  més aviat  possible,  a fi  de

determinar les mesures i els suports més adequats i iniciar la resposta educativa tan

prompte com siga possible. Aquests processos s’han d’iniciar abans de l’escolarització

de l’alumnat i, una vegada escolaritzat, es realitzaran en totes les etapes educatives,

incidint especialment en els moments de canvi i transició. 

Segons  article  4  del  Ordre  20/2019  la  detecció  de  les  circumstàncies  de

vulnerabilitat  de  l’alumnat  i  de  les  barreres  a  la  inclusió  existents  en els  diferents
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contexts de desenvolupament s’ha de realitzar el més aviat possible, a fi d’iniciar la

resposta educativa en el moment en què aquestes es detecten, sempre considerant

les interaccions de les condicions personals i del context escolar, familiar i social. Des

de l’IES es posarà una atenció especial a la detecció i identificació en el moment previ

a l’escolarització en el nostre centre i en els canvis d’etapa amb una coordinació entre

els diferents agents, serveis i entitats implicades. 

En l’àmbit escolar, la detecció de les circumstàncies de vulnerabilitat i les barreres

per  a  la  inclusió  la  fa  l’equip  educatiu,  que  coordina  la  tutora  o  el  tutor,  amb  la

informació  obtinguda del  personal  del  centre,  la  família  o els  representants legals,

l’alumnat i les persones amb qui es relaciona habitualment i els serveis o les entitats

externes (serveis de salut, serveis socials, entitats d’iniciativa social implicades en el

procés socioeducatiu i altres agents). 

Tenint en compte la detecció realitzada, l’equip educatiu, coordinat per la tutora o

el  tutor  i,  si  escau,  l’assessorament  del  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i

Professional,  planifica  i  aplica  les  mesures  i  els  suports  més  adients  i  incidir

especialment  en  el  nivell  de  resposta  II  i  en  les  mesures  de  nivell  III  que  no

requereixen una avaluació sociopsicopedagògica (es detallen més endavant) i valorar-

ne la seua efectivitat. 

Quan  l’equip  educatiu  constata  que,  per  superar  les  barreres  a  la  inclusió

detectades, no són suficients les mesures prèvies adoptades, la tutora o el tutor ho

posa en coneixement del Departament d’Orientació Acadèmica i Professional perquè

valore de forma conjunta, almenys, els elements següents:

a) Les barreres a l’accés, la participació i l’aprenentatge. 

b) La  informació  procedent  dels  àmbits  personal,  escolar,  familiar  i  social  de

l’alumnat, incloent-hi els punts forts i febles.

c) Les mesures educatives aplicades fins al moment i l’eficàcia d’aquestes. 

Si en el marc d’aquesta valoració conjunta es conclou que no és convenient fer-

ne una avaluació sociopsicopedagògica, el Departament d’Orientació Acadèmica i

Professional  recomana  i  planifica,  conjuntament  amb  la  tutora  o  el  tutor  i  l’equip

educatiu, les mesures més adients i establir els terminis en els quals se n’ha de revisar

la seua efectivitat, deixant-ne constància per escrit. 
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Si es conclou la necessitat de realitzar una avaluació sociopsicopedagògica, la

tutora o el tutor, en representació de l’equip educatiu i amb el vistiplau de la direcció de

l’IES  formalitza  la  sol·licitud  al  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i  Professional

perquè n’inicie el procediment. 

D’acord amb l’article 5 del Ordre 20/2019, l’avaluació sociopsicopedagògica és el

procés sistemàtic, planificat i rigorós de recollida i valoració de la informació rellevant,

mitjançant el qual el Departament d’Orientació Acadèmica i Professional, de manera

coordinada i col·laborativa amb els equips educatius,  la família o els representants

legals,  els  servis  socials  i  sanitaris,  les  entitats  d’iniciativa  social  implicades  en la

resposta  educativa  i  altres  agents  significatius,  identifica  de  manera  precisa  les

necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat. Aquesta informació justifica i

orienta les decisions sobre les mesures de resposta educativa proposades i l’aplicació

d’aquestes.

L’avaluació sociopsicopedagògica té les característiques següents:

a) Se centra en identificar les barreres i fortaleses de l’alumnat i del context i les

necessitats educatives, evitant formes d’etiquetatge.

b) Està  encaminada  a  eliminar  barreres  a  la  inclusió,  promoure  el

desenvolupament personal, escolar i social de l’alumnat i orientar el professorat

i la família en la seua tasca educativa.

c) Promou la inclusió de l’alumnat en contextos educatius normalitzats i preveu

les situacions o les condicions que poden produir-ne la segregació i l’aïllament.

d) És un procés dinàmic, interactiu, participatiu, holístic, continu i obert, que s’ha

d’actualitzar en funció del progrés de l’alumnat i la informació que s’obté dels

diferents agents durant el procés d’aprenentatge-ensenyament.

e) Recull  i  sistematitza  la  informació  rellevant  de  diferents  fonts  i  agents,  tot

considerant que aquesta ha de ser funcional, pertinent i confidencial, d’acord

amb les normes vigents sobre la protecció de dades.

f) S’inicia 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,  per tant,  requereixen l’adopció de mesures

extraordinàries de nivell III i qualsevol mesura de nivell IV o prendre decisions

pel  que fa  a  la  modalitat  d’escolarització,  una vegada s’ha  constat  que les

mesures ordinàries de nivell II i III no són suficients. 
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g) Utilitza  instruments  variats  i  rigorosos  propis  de  l’especialitat  de  cada

professional que hi intervé i facilita la participació de l’alumnat, el professorat,

les  famílies  i  els  agents  implicats  en la  resposta  educativa,  així  com altres

agents,  serveis  i  entitats  que  poden  ser  significatius  per  a  l’obtenció

d’informació. Això inclou les entrevistes, l’anàlisi documental i l’observació en

els  diferents  àmbits:  aula,  esplai,  etc.  El  professorat  ha  d’aportar  tota  la

informació  que  siga  necessària,  com  el  desenvolupament  competencial  de

l’alumnat i, si escau, les habilitats d’interacció amb l’entorn. 

L’avaluació  sociopsicopedagògica  té  caràcter  prescriptiu  en  les  situacions

següents: 

Per a l’aplicació de les mesures de resposta de nivell III següents: 

a) Enriquiment curricular per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

b) Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR)

c) Programa de reforç per a quart curs d’ESO (PR4)

d) Programa d’aula compartida (PAC) en l’ESO.

e) Programes formatius de qualificació professional bàsica.  

f) Cicles de formació professional bàsica de segona oportunitat.

g) Altres mesures excepcionals que determine reglamentàriament la conselleria

competent en matèria d’educació. 

Per a l’aplicació de totes les mesures de resposta de nivell IV: 

a) Escolarització de l’alumnat amb NEE.

b) Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars.

c) Adaptació en les proves d’accés als ensenyaments postobligatoris i de règim

especial. 

d) Adaptació curricular individual significativa (ACIS) en l’ensenyament obligatori.

e) Programes personalitzats que comporten suports personals especialitzats.

f) Exempcions de qualificació en Batxillerat per a l’alumnat amb NEE.

g) Pròrroga d’escolarització en l’ensenyament obligatori per a alumnat amb NEE.
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h) Flexibilització en la durada de l’etapa del Batxillerat per a l’alumnat amb NEE.

i) Flexibilització en la durada dels cicles formatius de Formació Professional per

a l’alumnat amb NEE.
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j) Flexibilització  de la  durada de l’etapa per  a l’alumnat  amb altes  capacitats

intel·lectuals. 

h) Programes formatius de qualificació professional bàsica adaptada a persones

amb necessitats educatives especials (NEE) derivades de discapacitat. 

i) Cicles  de  formació  professional  bàsica  de  segona  oportunitat,  en  el  cas

d’alumnat amb NEE derivades de discapacitat. 

k) Altres mesures de resposta de nivell IV que determine reglamentàriament la

conselleria competent en matèria d’educació.

Les  conclusions,  orientacions  i  propostes  d’actuació  que  es  deriven  de

l’avaluació  sociopsicopedagògica  quedaran  documentades  en  l’informe

sociopsicopedagògic  que  emetrà  el  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i

Professional. 
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2.2. Procediments d’avaluació sociopsicopedagògica per a la identificació de les

necessitats educatives de l’alumnat.

La sol·licitud de valoració sociopsicopedagògica la complimenta la tutora o el tutor

amb la informació obtinguda de l’equip educatiu, de la família, de l’alumnat i, si escau,

d’altres agents, i ha d’anar acompanyada de la informació o la documentació que la

justifica i la conformitat, per escrit, de la família o els representants legals. El formulari

de sol·licitud ha d’incloure, almenys, una descripció del motiu, les barreres a l’accés, la

participació  i  l’aprenentatge  detectades,  les  mesures  desenvolupades,  els  resultats

obtinguts, el desenvolupament competencial i, si escau, les habilitats d’interacció amb

l’entorn. Per complimentar la sol·licitud, la tutora o el tutor pot tindre l’assessorament

del Departament d’Orientació Acadèmica i Professional. 

Rebuda la sol·licitud,  l’especialista en Orientació Educativa coordinarà el procés

d’avaluació sociopsicopedagògica, que implica la recollida i valoració d’informació de

l’alumnat i dels diferents agents, entitats i serveis, referida als diversos contextos de

desenvolupament,  amb  l’objecte  de  realitzar  una  identificació  precisa  de  les

necessitats educatives. 

El personal especialitzat de suport aportarà la informació necessària i col·laborarà,

dins l’àmbit de competència d’aquest. 

Si  és necessària  la  col·laboració  dels  serveis  socials,  sanitaris  o  altres serveis

educatius,  l’especialista  en  Orientació  Educativa  remetrà  una  sol·licitud  de

col·laboració,  a  través  de  la  família  o  pels  mitjans  establits  i  protocol·litzats

reglamentàriament per l’Administració. 

Finalitzat el procés de recollida i valoració funcional de les dades obtingudes, el

Departament  d’Orientació  Acadèmica  i  Professional  emetrà  l’informe

sociopsicopedagògic. 

Si  de  l’avaluació  es  conclou  que  l’alumna  o  alumne  no  presenta  NESE  o

necessitats de compensació de desigualtats que requereixen mesures de nivell III per

a les quals no és prescriptiu una avaluació sociopsicopedagògica, l’informe proposarà

les mesures de resposta més adients i les orientacions a l’equip educatiu i a la família

o els representants legals per dur-les a terme. 
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Si de l’avaluació es conclou que l’alumna o alumne presenta NESE o necessitats

de compensació de desigualtats que requereixen de mesures de nivell  III  per a les

quals és prescriptiu l’avaluació sociopsicopedagògica, o mesures de nivell IV, l’informe

inclourà la proposta d’un Pla específic personalitzat (PAP). 

Una  vegada  emés  l’informe  sociopsicopedagògic,  l’especialista  en  Orientació

Educativa  informarà  la  tutora  o  el  tutor  i  l’equip  educatiu  de  les  conclusions  i  la

proposta de les mesures educatives,  dels suports i,  si és procedent,  del PAP. Així

mateix, informarà la família, els representants legals o l’alumnat (en cas de ser major

d’edat  i  tindre  la  capacitat  civil)  de  les  conclusions,  facilitarà  l’assessorament  i

acompanyament  necessaris,  demanarà  la  seua  opinió  i  promourà  la  seua

col·laboració,  tot  considerant  les  possibilitats  de  participació  i  els  objectius  de  la

intervenció. 

Els tràmits d’audiència a les famílies o representants legals s’han de dur a terme

respectant el principi de l’interés superior del menor i l’exercici de les potestats que té

conferides la funció docent i orientadora per garantir el dret fonamental de l’educació. 

Les famílies, els representants legals i l’alumnat, en cas de ser major d’edat i tindre

la  capacitat  civil,  tenen  dret  a  rebre  una  còpia  en  format  accessible  de  l’informe

sociopsicopedagògic, de la qual cosa es deixarà constància per escrit amb el vistiplau

de la Direcció. 

L’avaluació i l’informe sociopsicopedagògic s’actualitzaran sempre que s’hagen de

modificar  les  mesures  proposades,  incorporar-ne  d’altres  que  requereixen

preceptivament una avaluació sociopsicopedagògica i en els canvis d’etapa. 

L’especialista  en  Orientació  Educativa  mantindrà  informada  la  Comissió  de

Coordinació Pedagògica de les avaluacions sociopsicopedagògiques i de les mesures

proposades en cada cas. 
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3. MESURES, ACTUACIONS, PLANS I PROGRAMES

3.1. Programes o actuacions de disseny propi o programes singulars autoritzats

per  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport  que  desenvolupen  les  línies

d’actuació del Decret 104/2018, de 30 d’abril, relacionades amb la identificació i

eliminació de barreres a la inclusió, la mobilització dels recursos per a donar

suport a la inclusió i el currículum inclusiu.

Les  línies  d’actuació que  caracteritzen  el  model  d’escola  inclusiva  i

garanteixen el desenvolupament dels seus principis són: 

1) Identificació  i  eliminació  de  barreres  en  el  context,  posant  èmfasi  en  els

moments de transició. 

2) La  mobilització  de  recursos  per  a  donar  resposta  a  la  diversitat oferint

propostes flexibles en l’organització i en la provisió de suports per a la personalització i

individualització  de  l’ensenyament,  que  done  resposta  a  les  necessitats  per  a  la

inclusió del conjunt de l’alumnat. 

3) El compromís amb la cultura i els valors inclusius

4) Desenvolupament d’un currículum per a la inclusió

Pel que fa a la primera línia d’actuació, identificació i eliminació de barreres

en el context, s’ha parlat al llarg del punt anterior. Com que cal posar èmfasi en els

moments de transició i, tenint en compte que es tracta d’un aspecte que ens ajuda a

previndre dificultats d’aprenentatge, se’n parlarà posteriorment. 

La línia d’actuació segona, mobilització de recursos per a donar resposta a

la diversitat, cal destacar que sempre partim de principis inclusius i s’intenta garantir

la  coherència  i  continuïtat  de  les  actuacions,  alhora  que  asseguren  presència

multidisciplinària en  els  processos  de  coordinació,  planificació  i  intervenció,  i

organitzen la col·laboració i coordinació entre els diferents agents que intervenen en

els  diferents  àmbits,  així  com la  participació  de  tota  la  comunitat  educativa.   Així

mateix, establim i formalitzem relacions amb l’entorn. 

En referència a la a línia d’actuació tercera,  compromís amb la cultura i els

valors inclusius  (valoració  positiva  de la  diversitat,  igualtat  social  i  de  gènere;  la

participació i  el sentit  de pertinença a la comunitat;   la solidaritat;  la cooperació,  la

col·laboració  i  treball  en  equip;  la  convivència  i  resolució  dialogada  i  pacífica  de

conflictes; i el compromís amb la sostenibilitat local i global), cal destacar el Programa
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Pigmalió  (programa d’ajuda entre iguals), integrat per alumnat de 1r d’ESO que és

tutoritzat  per  alumnat  de  3r  i  4t  d’ESO  i  algun  alumnat  de  1r  de  batxillerat.  I  el

Programa de Mediació, integrat, en la seua majoria, per alumnat Pigmalió de 4t i 1r

de batxillerat i el professorat de la comissió de convivència. 

El darrer curs es va  incorporar l’Aula de convivència,  que té els objectius

següents:

a. Habilitar un espai que proporcione a l'alumnat les condicions necessàries per
reflexionar sobre la seva conducta contrària a les normes de convivència, el
seu  comportament  en  determinats  conflictes  i  sobre  com afecta  tot  això  al
desenvolupament de les classes.

b. Possibilitar que aprenguen a responsabilitzar-se de les seves pròpies accions,
pensaments, sentiments i comunicacions amb els altres.

c. Contribuir a desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i de respecte.
d. Possibilitar que l'alumnat se senta competent emocionalment
e. Reconstruir-ne i afavorir-ne l’autoestima i l’autocontrol.
f. Ajudar-li a adquirir una bona disposició cap a les tasques escolars.
g. Compensar les deficiències que els impedeixen la integració escolar.
h. Millorar la vida acadèmica i personal de l’alumnat.

Finalment, la quarta línia d’actuació, desenvolupament d’un currículum per a

la inclusió, destaquem les següents mesures grupals per a l’aprenentatge vinculades

a programes específics,  ja  que les  altres mesures  d’aprenentatge es detallen  més

endavant: 

Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR) de 3r d’ESO

És una mesura curricular extraordinària de nivell III dirigida a l’alumnat de 3r

d’ESO  que  presenta  dificultats  rellevants  d’aprenentatge  no  atribuïbles  a  la  falta

d’estudi  o  esforç.  Té  com  a  finalitat  que  tot  l’alumnat  assolisca  els  objectius   i

adquirisca les competències corresponents. 

Programa de reforç per al quart curs d’ESO (PR4)

És una mesura curricular extraordinària de  nivell III dirigida a l’alumnat de 4t

d’ESO  que  presenta  dificultats  rellevants  d’aprenentatge  no  atribuïbles  a  la  falta

d’estudi o esforç i amb la qual pot obtindre el títol de graduat en ESO. 

Per a l’accés a aquest programa és preceptiu un informe sociopsicopedagògic

en el cas que l’alumnat no procedisca d’un grup de PMAR de 3r d’ESO. 
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Programes d’Erasmus+

El nostre centre desenvolupa ja des del curs passat un projecte Erasmus per a

FP,  que  ens  proporciona  la  possibilitat  d’intercanviar  alumnat  en  pràctiques  en

empresa.

També aquest  curs ens hem incorporat  a un Erasmus en Secundària,  que

portarà al nostre alumnat de 4t a Itàlia.

En tots dos projectes hem obtingut  notes altes perquè la nostra voluntat  és

obrir  al  màxim el  ventall  de possibilitats  del  nostre alumnat  per  completar  la  seua

formació i proporcionar-los eines de futur.

Formació Professional Bàsica

Són  Cicles  Formatius  d’una  durada  de  dos  anys  acadèmics destinats  a

persones que no han finalitzat l’ESO i volen continuar els seus estudis cap a un camp

de la Formació Professional.

Tenen com a finalitat aconseguir reduir l’abandó prematur de les aules i facilitar

que l’alumnat continue formant-se per tal d’exercir un lloc de treball o preparar-lo per

a la seua incorporació a estudis posteriors.

Aquests estudis formen part de l’Educació Obligatòria i gratuïta.

El procés d’ensenyament-aprenentatge s’organitza entorn d’un pla personalitzat

de formació, adaptat a les necessitats i interessos de l’alumnat, de manera flexible,

i dissenyat a partir de les necessitats bàsiques d’estos. 

Es procurarà que el  nombre de  professorat que impartisca docència en un

mateix grup de Formació Professional Bàsica siga tan reduït com siga possible i es

tracta de grups amb nombre d’alumnat reduït . 

El nostre centre compta amb dues especialitats: 
● Serveis Administratius
● Manteniment de vehicles

Les condicions d’accés són: 
● Tindre  complits 15 anys,  o complir-los durant l’any natural  en curs, i  no
superar els 17 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en
curs.
● Haver cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n d’ESO.
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● Proposta de  l’equip  docent  (Consell  Orientador)  i  consentiment dels
tutors legals.  

Pel  que fa a la  durada,  aquests cicles són de dos cursos i  l’alumnat  podrà

romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica durant un màxim de quatre

cursos.

L’alumnat que obtinga el títol de Formació Professional Bàsica podrà obtenir el

títol  de  Graduat  en  ESO,  sempre  que  l’equip  docent  considere  que  han

aconseguit els objectius i competències de l’ESO  .  

3.2. Actuacions de sensibilització adreçades a tota la comunitat educativa envers

la resposta inclusiva a la diversitat que hi ha en el centre i la societat.

El centre, a través del Pla d’acció tutorial (PAT) i el Pla d’igualtat i convivència

(PIC) realitza activitats per tal de sensibilitzar l’alumnat sobre la diversitat que hi ha en

el centre i  la societat. En aquestes activitats es fa ús de pel·lícules, curtmetratges,

dinàmiques de grup i programes com Pigmalió i Mediació. 

Aquestes 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.
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3.3. Actuacions per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge

El  nostre  centre  porta  a  terme  diferents  actuacions  per  a  la  prevenció  de

dificultats d’aprenentatge: 

● Orientació educativa, psicopedagògica i professional

● Acció tutorial

● Tallers de reforç 

● Programa Pigmalió

● Pla de transició: El nostre centre, a través del Pla de transició, planifica

el procés de transició de l’etapa d’Educació Primària a Secundària per

tal  de  garantir  el  transvasament  d’informació,  la  continuïtat  de  les

actuacions educatives i la detecció de necessitats que poden produir-se

en moments en què les barreres i la desigualtat es manifesten amb més

freqüència i intensitat. 

● Atenció  per  part  de  recursos  personals  (Pedagogia  Terapèutica  i

Audició i Llenguatge). 

● Actuacions amb l’alumnat nouvingut

● Desdoblaments

3.4. Mesures de resposta que es desenvolupen en el centre en cadascuna de les

etapes

⮚ Adaptacions d’accés al currículum

El  seu  objectiu  és  que  l’alumnat  que  presenta  NESE  puga  accedir  a  les

experiències educatives comunes en entorns normalitzats i desenvolupar el currículum

ordinari o, si escau, el currículum adaptat. 

Es  poden  aplicar  en  totes  les  etapes  educatives i  en  qualsevol  nivell  de

resposta  i  impliquen  la  modificació  o  provisió  de  suports  materials,  espacials,

personals, de comunicació, metodològics i organitzatius. 

Els centre du a terme una accessibilitat  personalitzada amb mitjans comuns

(nivell  de  resposta  I,  II,  III)  i  amb  mitjans  específics  o  singulars  (nivell  IV)  quan

l’alumnat presenta NESE i no són suficients les mesures d’accessibilitat amb mitjans

comuns i generalitzats. 

Es  pot  sol·licitar  l’adaptació  de  les  proves  d’accés  als  ensenyaments

postobligatoris i de règim especial per a l’alumnat amb NESE. Aquesta adaptació
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en cap cas pot comportar una modificació dels continguts bàsics que cal avaluar. Es

tracta d’una mesura de nivell III o nivell IV (quan implica mitjans específics o singulars).

Pel  que fa a les  activitats complementàries i  extraescolars,  el  centre les

planifica  per  tal  d’assegurar  la  igualtat  d’oportunitats  i  la  no-discriminació en

l’accés i participació de tot l’alumnat en aquestes activitats. 

Des del centre també es realitzen les actuacions necessàries perquè l’alumnat

amb condicions econòmiques desfavorides i altres situacions de desavantatge puga

accedir  en igualtat  d’oportunitats  a  tots  els  serveis  que  ofereix  el  centre.  S’oferirà

informació i  acompanyament a les famílies i  l’alumnat sobre ajudes i  beques a les

quals poden accedir. 
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⮚ Mesures individualitzades per a l’aprenentatge 

Adequació personalitzada de les programacions didàctiques:

Amb la finalitat que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup

classe i assolir els objectius i competències clau de cada etapa, el professorat adequa

les programacions didàctiques als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge,

sempre prenent com a referència les unitats didàctiques i les activitats programades

per a tot el grup classe. 

L’IES Joan Fuster oferta tallers d’aprofundiment al llarg dels diferents cursos

de l’ESO. Estan dirigits a l’alumnat d’ESO amb alta motivació pels coneixements de les

matèries que es profunditzen o/i a l’alumnat amb altes capacitats. 

CURSOS TALLER D’APROFUNDIMENT

2n ESO ● Tecnologies

● Educació Plàstica i Visual

3r ESO ● Tecnologies

● Educació Plàstica i Visual

● Educació Física

4t ESO ● Matemàtiques

L’enriquiment  curricular  i  les Adaptacions curriculars individuals  significatives

(ACIS) també constitueixen una adequació personalitzada de les programacions. 

L’enriquiment  curricular per  a  alumnat  amb  altes  capacitats  intel·lectuals

(mesura  extraordinària  de  nivell  III)  consisteix  en  l’ampliació  dels  objectius  i  els

continguts  de  les  diferents  matèries,  la  flexibilitat  dels  instruments  i  els  criteris

d’avaluació  i  l’ús  d’una  metodologia  específica,  tot  considerant  les  capacitats,  els

interessos, l’estil d’aprenentatge de l’alumnat i les característiques i les oportunitats del

context familiar i sociocomunitari. 

Les ACIS (mesura extraordinària de nivell IV) estan dirigides a l’alumnat amb

NEE que cursa l’ensenyament obligatori i presenta un desenvolupament competencial
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inferior a dos o més cursos, prenent com a referència les competències establides en

el currículum ordinari oficial corresponent al nivell en què es troba escolaritzat. 

També poden realitzar-se, de manera extraordinària, a  l’alumnat amb altres

NESE que es troben en les mateixes condicions que s’han citat abans quan, després

d’aplicar-hi  les  mesures  prèvies  i  realitzada  l’avaluació  sociopsicopedagògica,  es

conclou que aquesta mesura pot contribuir a millorar-ne la inclusió educativa. 

Els procediment per a aplicar aquesta mesura és el següent:

a) La  tutora  o  el  tutor,  a  proposta  de  l’equip  educatiu,  ha  de  formalitzar  la

sol·licitud al Departament d’Orientació Acadèmica i Professional, perquè, si és

procedent,  realitze  l’avaluació  sociopsicopedagògica  i  emeta  l’informe

corresponent. 

b) La  direcció  del  centre,  en  vista  de  l’informe  sociopsicopedagògic,  autoritza

l’aplicació de la mesura. 

Les  ACIS,  que  poden  ser  d’una  o  diverses  matèries,  són  planificades,

desenvolupades i avaluades pel professorat responsable de la matèria a partir de les

unitats didàctiques del grup de referència. La tutora o tutor, amb la col·laboració del

personal  especialitzat  de  suport  i  l’assessorament  del  Departament  d’Orientació

Acadèmica i Professional, coordina el seu desenvolupament. 

Taller de reforç:

Mesura de nivell  III  i  suposa l’adequació de la metodologia i  les estratègies

organitzatives del centre amb suports ordinaris. El nostre IES oferta Taller de Reforç

en els primers cursos de l’ESO. Està dirigit a l’alumnat d’ESO que necessita reforçar

els elements curriculars de les matèries de referència, a proposta del Departament

d’Orientació Acadèmica i Professional o/i de l’equip docent. 

CURSOS TALLER DE REFORÇ

1r ESO ● Valencià

● Castellà

● Matemàtiques

2n ESO ● Valencià

● Castellà

● Matemàtiques
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● Física i Química
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Dins del marc del Pla de transició,  les tutores i tutors de 6é de Primària, el

personals especialitzat de suport, orientadors/es i psicòlegs/es municipals dels CEIP

informen  al  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i  Professional  sobre  les  seus

propostes d’alumnat susceptible de matricular-se en Taller de reforç en 1r d’ESO. 

Actuacions i programes d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la

Comunitat Valenciana per a l’alumnat nouvingut.

És un fet habitual que al principi o durant el curs escolar s’incorpore al centre

alumnes que ja havien començat l’escolarització en un altre indret. Mereix una atenció

especial l’alumnat migrant, i les seues famílies, que no ho són per voluntat pròpia, sinó

que han hagut d’efectuar un desplaçament forçat, per la qual cosa les condicions en

què arriben són molt particulars. 

Com  es  fa  referència  en  la  Resolució  de  5  de  juny  de  2018,  cal  prendre

consciència que, arribades a un altre territori, les persones immigrants i les refugiades

no són les úniques ni els principals subjectes responsables de la seua integració, sinó

que aquest protagonisme és plural i és un procés que implica el conjunt dels actors

socials. 

El nostre centre segueix el protocol d’actuació establert pel sistema educatiu

valencià en la citada resolució, intentant garantir un procés òptim d’acollida per a tot

l’alumnat nouvingut. 

Quan l’alumnat nouvingut té una competència lingüística inferior en qualsevol

de les dues llengües oficials, prenent com a referència el currículum oficial del nivell

educatiu que li correspon per edat i la seua capacitat, que no li resulta funcional per a

poder  abordar  amb  èxit  l’aprenentatge  de  les  diferents  matèries,  la  intervenció

educativa del centre prioritza l’augment de la competència lingüística i l’eliminació de

les barreres que limiten la comunicació, en coherència amb el Projecte lingüístic del

centre. 

Per a l’alumnat que prové d’altres sistemes educatius de l’Estat espanyol o de

l’estranger, se li realitza, si cal, una  adaptació d’accés al currículum (mesura a la

que es fa referència anteriorment) d’acord al que estableix la Llei 4/2018.

 

En  el  centre  s’ha  creat  una  comissió  d’acollida  d’alumnat  nouvingut  que

coordina les actuacions amb aquest alumnat, seguint amb el protocol establert en la

Resolució de 6 de juny de 2018. 
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Programa personalitzat per a l’adquisició i l’ús funcional de la comunicació, el

llenguatge i la parla

És una mesura de nivell IV dirigida a alumnat de l’ESO que presenta NESE i

que  requereix  una  atenció  educativa  intensiva  i  especialitzada.  Programa  que

desenvolupa el personal docent especialitzat d’Audició i Llenguatge. 

Mesures per a l’alumnat esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit:

Per  a  aquest  alumnat  s’adopten  mesures  ordinàries  que  comporten  la

flexibilització  dels  elements  no  prescriptius  del  currículum i  la  flexibilització  de  les

condicions temporals i metodològiques. 

Mesures per a l’alumnat que cursa ensenyaments professionals de Música i/o

Dansa:

Per  a  aquest  alumnat  s’adopten  mesures  ordinàries  que  comporten  la

flexibilització  dels  elements  no  prescriptius  del  currículum i  la  flexibilització  de  les

condicions temporals i metodològiques. 

Exempcions  de  qualificació  en  Batxillerat  per  a  l’alumnat  amb  necessitats

educatives especials:

Aquesta  és  una  mesura  de  resposta  extraordinària  de  nivell  IV.  S’aplica  a

l’alumnat de NEE derivades de discapacitat i cursa estudis de Batxillerat i per al qual

no siga possible fer  adaptacions d’accés o adequacions curriculars personalitzades

ordinàries sense afectar el nivell bàsic dels continguts exigits. 

D’acord  amb  l’art.  22  del  Decret  20/2019,  l’exempció  de  qualificacions  no

implica  l’excepció  de cursar aquestes assignatures,  per tant,  l’alumnat  ha d’assistir

obligatòriament  a  les  classes  i  el  professorat  realitza  les  adaptacions  que  siguen

necessàries per a garantir el màxim nivell de participació i d’aprenentatge. 
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Itineraris formatius personalitzats en Formació Professional

Per  a  l’alumnat  amb  NEE  derivades  de  discapacitat,  se’ls  pot  dissenyar

itineraris que s’adapten als diferents ritmes i circumstàncies de l’alumnat. 

Aquest alumnat, en cas que haja esgotat el nombre màxim de convocatòries

d’algun  mòdul  professional  sense haver-lo  superat,  se li  pot  ampliar  el  nombre de

convocatòries dels mòduls pendents fins a un màxim de 6 vegades, tenint en compte

les seues característiques i circumstàncies personals, sempre que això afavorisca la

finalització del cicle formatiu que cursa. El mòdul de formació en centres de treball pot

fer-se en tres convocatòries. 

⮚ Mesures de flexibilització en l’inici o durada de

les etapes

Permanència d’un any més en el mateix curs: 

Aquesta mesura de resposta de nivell III, de caràcter excepcional, pot aplicar-

se en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori i en el Batxillerat i en el Batxillerat,

amb l’objectiu que l’alumnat puga assolir les competències que faciliten el seu progrés

acadèmic. 

En  l’ESO l’alumnat  pot  romandre  un  any  més  en  el  mateix  curs  una  sola

vegada  i  com  a  màxim  dues  vegades  al  llarg  de  l’etapa.  Quan  la  segona

permanència  es  produeix  en 3r  o  4t  curs,  l’alumnat  té  dret  a  romandre  en  règim

ordinari cursant l’ESO fins als dinou anys, complits l’any que finalitza el curs. 

En  Batxillerat l’alumnat pot romandre una segona vegada en cadascun dels

cursos, tot i que, excepcionalment, pot fer-ho dues vegades en un mateix curs, amb

l’informe favorable  de l’equip  docent,  tot  considerant  que no pot  superar  el  termini

màxim de quatre anys per a cursar Batxillerat en règim ordinari. 

Per a l’alumnat que se li aplica aquesta mesura, l’equip docent, coordinat per la

tutora  o  el  tutor,  elabora  un  Pla  específic  de  reforç que  en  facilite  la  inclusió

socioeducativa,  la superació de les barreres i la continuació amb aprofitament dels

seus estudis. 
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Flexibilització  en  l’escolarització  en  l’ensenyament  obligatori  per  a  l’alumnat

d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià: 

L’alumnat que s’incorpora tardanament a l’ensenyament obligatori,  per vindre

d’altres països o per qualsevol altre motiu i que, per aquesta circumstància, presenta

un  desenvolupament  competencial,  degudament  valorat  amb  els  instruments

adequats, inferior a dos o més cursos, prenent com a referència el currículum ordinari

oficial  corresponent  a  la  seua  edat,  pot  escolaritzar-se  transitòriament  en  un  curs

inferior  al  que  li  correspon,  després  d’haver  considerat  les  adaptacions  d’accés

necessàries. Aquesta mesura de resposta té la consideració de nivell III. 

La decisió d’incorporació a un nivell inferior al que li correspon per edat l’adopta

l’equip  docent,  amb  l’assessorament  del  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i

Professional, prenent en consideració l’opinió de la família o representants legals. 

Per a l’alumnat que se li aplica aquesta mesura, l’equip docent, coordinat per la

tutora  o  el  tutor,  elabora  una  Pla  específic  de  reforç  que  facilite  la  inclusió

socioeducativa,  la superació de les barreres i la continuació amb aprofitament dels

seus estudis. 

Pròrroga de  l’escolarització  en  l’ensenyament  obligatori  per  a  l’alumnat  amb

necessitats educatives especials (NEE):

Es tracta d’una mesura de resposta extraordinària  de  nivell  IV destinada a

l’alumnat amb NEE que ha esgotat la mesura de permanència d’un any més en el

mateix curs. 

Pot aplicar-se en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori un màxim de dues

vegades (una en l’etapa d’Educació Primària i un altra en l’ESO). 

Per  a  l’aplicació  d’aquesta  mesura  és  preceptiva  una  avaluació

sociopsicopedagògica. Serà la tutora o el tutor, a proposta de l’equip educatiu o de la

família  o  representants  legals,  formalitza  la  sol·licitud  el  Departament  d’Orientació

Acadèmica  i  Professional,  perquè,  si  procedeix  realitze  l’avaluació

sociopsicopedagògica  i  emeta  l’informe  sociopsicopedagògic  corresponent.  La

sol·licitud ha d’incloure informació sobre les competències socioafectives, d’autonomia

i autoregulació i la repercussió que aquesta mesura pot tindre sobre la seua autonomia

i socialització. 

La  direcció  del  centre,  en vista  de l’informe sociopsicopedagògic  favorable,

l’opinió  favorable  de  l’equip  educatiu  i  la  conformitat  de la  família  o  representants

legals tramitarà la sol·licitud a la direcció territorial competent en matèria d’educació,
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en previsió del curs següent i abans de quinze dies hàbils de la publicació de places

educatives vacants. 

La direcció territorial emetrà una resolució al centre i la família. 

Flexibilització en la durada de l’etapa del Batxillerat:

Quan l’alumna  o  alumne presenta  NEE o,  excepcionalment,  qualsevol  altra

situació personal degudament acreditada, que li  impedeix cursar el Batxillerat en el

règim ordinari diürn i no pot fer-ho mitjançant altres alternatives, com el règim nocturn

o a distància, té l’opció de fraccionar en dos cursos els continguts de les matèries de

cada curs. 

Aquesta mesura té la consideració de nivell IV i pot aplicar-se en cada curs per

separat o en els dos curs de l’etapa, per la qual cosa és necessària una avaluació

sociopsicopedagògica. 

Flexibilització en la durada dels cicles formatius de Formació Professional per a

l’alumnat amb NEE:

Aquesta és una mesura de nivell IV i es pot sol·licitar quan es considera que

l’adaptació  d’accés  no  és  suficient  perquè  puga  cursar  determinats  mòduls  amb

garanties d’èxit. Requereix d’una avaluació sociopsicopedagògica. 

Flexibilització  en  la  durada  de  l’etapa  per  a  l’alumnat  amb  altes  capacitats

intel·lectuals: 

Mesura de resposta de nivell IV, de caràcter excepcional, que requereix d’una

avaluació sociopsicopedagògica. Consisteix en la incorporació a un curs superior al

que correspon al nivell acadèmic que cursa, sempre que dispose d’un grau suficient de

maduresa i d’adquisició de competències clau per a cursar adequadament el curs al

qual  es  proposa  l’accés  i  preveja  que  la  maduresa  és  la  més  adequada  per  al

desenvolupament del seu equilibri personal i la socialització. 

Aquesta  flexibilització  pot  adoptar-se  fins  a  un  màxim  de  tres  vegades  en

l’ensenyament obligatori i una sola vegada en els ensenyaments postobligatoris. 
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⮚ Mesures  per  a  la  compensació  de  les

desigualtats de l’alumnat del centre

L’alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats és el que presenta

dificultats en l’accés, la permanència o el progrés en el sistema educatiu per motius

socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’altra índole, i té més probabilitat de

no assolir els objectius de l’educació obligatòria i, per tant, de no obtindre una titulació i

qualificació professional mínima que en facilite la integració sociolaboral (art 52. Ordre

20/2019). S’hi inclou l’alumnat en les situacions següents: 

a) Condicions econòmiques o socials desfavorides. 

b)  Condicions  socials  que  comporten  possibles  situacions  de  desprotecció  i

abandonament. 

c) Pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social i

econòmic. 

d) Acolliment en institucions de protecció social del menor o acolliment familiar. 

e) Compliment de mesures judicials.

f) Escolarització irregular per itinerància familiar.

g) Escolarització irregular per abandonaments educatius reiterats i periòdics.

h) Malalties cròniques que requereixen una atenció específica.

Les  actuacions  per  a  la  compensació  de  desigualtats  comporten  la

implementació de les mesures de resposta educativa més adients especificades i la

col·laboració necessària del centre docent amb les famílies i les institucions de l’àmbit

de la protecció de la infància i l’adolescència. 

En  el  cas  que  aquest  alumnat  presente  necessitats  específiques  de  suport

educatiu  i  requerisca mesures curriculars extraordinàries de nivell  III  o mesures de

nivell IV, és preceptiva l’avaluació sociopsicopedagògica i, si escau, l’elaboració d’un

Pla d’actuació personalitzat.

El  nostre  centre  desenvolupa  les  següents  actuacions  perquè  l’alumnat  en

situació  de  desavantatge  per  situacions  econòmiques,  socials  o  culturals  puga

compensar aquestes situacions de desigualtat:  acollida de l’alumnat nouvingut  i  les

seues famílies; accions transversals en l’àmbit de l’educació intercultural que treballen

la  identitat  i  el  reconeixement  cultural  i  l’eradicació  dels  estereotips  que  limiten  la
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inclusió socioeducativa d’aquest alumnat; coordinació amb altres serveis, especialment

els equips base de serveis socials, tallers de reforç de les competències clau. 
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Pel  que fa a  l’alumnat   amb necessitats  educatives  especials  derivades  de

problemes greus de salut mental que, temporalment, necessita tractaments intensius

en un mitjà estructurat com són les Unitats educatives terapèutiques/hospitals de dia

infantil  i  adolescent (UET/HDIA)  caldrà una  intervenció que ha de donar resposta

integral a aquestes necessitats. Els criteris d’accés, organització i funcionament són

els  que disposa la  normativa que regula aquests tipus d’unitats  (es remet  al  marc

legal). 

⮚ Mesures personalitzades per a la participació

que  requereixen  avaluació

sociopsicopedagògica

Aquestes mesures de participació estan dirigides a l’alumnat que requereix una

resposta  sistemàtica,  personalitzada  i  singular  en  l’àmbit  del  desenvolupament

emocional, interpersonal, social, conductual i de la salut. 

A més de les mesures generals de nivell I i II dirigides a l’alumnat del centre i

d’un grup classe, es desenvolupen actuacions d’acompanyament i suport personalitzat

per a l’alumnat que en un moment determinat les pot necessitar, per viure, entre altres

situacions  d’inestabilitat  emocional,  malaltia,  exclusió,  discriminació,  violència,

assetjament o desprotecció. 

Algunes  d’aquestes  mesures  requereixen  d’avaluació  sociopsicopedagògica,

prèvia informació a la  família.  En eixe cas ens trobem quan el  centre detecta una

alumna o un alumne amb sospita d’una problemàtica de salut  mental  (Trastorn de

l’Espectre  Autista –TEA-,  Trastorn per Dèficit  d’Atenció  amb Hiperactivitat  –TDAH-,

discapacitat intel·lectual amb comorbilitat psiquiàtrica, trastorns alimentaris, trastorns

del  control  d’impulsos  i  de  la  conducta,  trastorns  d’ansietat,  trastorns  de  l’ànim,

trastorns psicòtics, conducta suïcida (ideació, pla, temptatives de suïcidi), conductes

autolesives i altres que es detecten). D’acord amb la Resolució d’11 de setembre de

2017,  una  vegada  realitzada  l’avaluació  per  part  del  Departament  d’Orientació

Acadèmica  i  Professional,  es  derivarà,  si  escau,  als  especialistes  sanitaris

corresponents (Salut Mental Infantil i Adolescent, USMIA, o Neuropediatria mitjançant

el facultatiu d’Atenció Primària seguin el protocol establert en aquesta Resolució. 
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⮚ Criteris  d’organització  dels  horaris,  els

agrupaments  de  l’alumnat  i  dels  suports

personals  (responsabilitats  i  coordinacions

internes i externes)

D’acord  a  l’article  40  de  l’Ordre  20/2019,  el  personal  de  suport  per  a  la

inclusió de  l’alumnat  compren  tot  el  personal  del  centre,  especialitzat  i  no

especialitzat, i en un sentit més ampli pot fer-se extensiu a l’alumnat, les famílies, el

voluntariat i altres agents o entitats del context sociocomunitari que col·laboren en el

desenvolupament  de  la  resposta  educativa,  en  el  marc  del  projecte  educatiu  del

centre. 

Els  suport  personal  s’intenta  facilitar,  preferentment  i  segons  possibilitats

d’organització i recursos, junt amb el grup classe de preferència. No obstant això, en

cas que siga necessària una actuació més específica i diferenciada,  es realitza de

manera individualitzada o mitjançant agrupaments de l’alumnat fora de l’aula ordinària,

sempre amb criteris inclusius. En tots els casos hi ha una coordinació estreta entre el

personal  de  suport  i  el  professorat  que  imparteix  les  matèries,  a  fi  de  planificar

adequadament  la  intervenció  i  garantir  la  complementarietat  de  les  actuacions

educatives i la transferència dels aprenentatges. 

L’IES Joan Fuster compta amb personal especialitzat de suport, docent i  no

docent. Concretament compta amb dos mestres de Pedagogia Terapèutica (PT), una

mestra d’Audició i Llenguatge (AL) i una educadora d’Educació Especial. 

Els mestres de PT atenen l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que presenten NESE. A

patir de 3r d’ESO, aquest alumnat és atés en PMAR o FPB. (al llarg del curs 20/21,

donada la disminució de la ratio degut al COVID 19, l’alumnat de PMAR 3r i PR4 4t

d’ESO, constituiran grups separats, de la resta, excepte a la matèria d’educació física).

La seua intervenció es realitza amb criteris inclusius, dins les possibilitats del

centre, i d’acord al PAP i en estreta coordinació amb les tutores i tutors, els equips

docents, el  Departament d’Orientació Acadèmica i Professional,  les famílies i  altres

professionals, del centre o externs (serveis sanitaris, UAI, UPCCA, SS.SS., gabinets

privats, etc.) que hi intervenen, i des de la consideració que han de contribuir a millorar

l’autonomia i l’autoestima de l’alumnat i generalitzar els aprenentatges en els diferents

contextos. 

En  les  sessions  d’avaluació  trimestrals  i  de  final  de  curs,  l’equip  educatiu,

assessorat  pel  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i  Professional,  valora  i  pren
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decisions de manera col·legida sobre la continuïtat  o la retirada dels suports

personals  especialitzats,  prenen  com a  referent  els  criteris  del  PAP.  D’aquestes

decisions  s’informa la  família,  els  representants  legals  i,  si  és  possible,  el  mateix

alumnat. 

A final de cada trimestre i del curs escolar, el personal especialitzat de suport,

coordinat per les tutores o tutors, elabora de manera conjunta un informe per a cada

alumna o alumne atés. En aquest informe es contemplen els aspectes treballats, el

progrés aconseguit i, si escau, les actuacions i recomanacions en l’àmbit familiar que

poden contribuir a aconseguir els objectius plantejats. 

Quan els mestres de PT i d’AL donen suport simultani a una mateixa alumna o

alumne, es distribueixen els objectius i les tasques que cal treballar, amb la finalitat

d’evitar duplicitats i millorar l’eficàcia de la resposta. 

El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat en l’aula ordinària es

determina  en  funció  de  la  intensitat  establida  en  l’informe  sociopsicopedagògic  i

concretada en el PAP, tot considerant-se els criteris següents:

a) Intensitat baixa:   fins a un màxim de 2 sessions/setmana (1 o 2 sessions).

b) Intensitat mitjana:   fins a un màxim de 4 sessions/setmana (3 o 4 sessions).

c) Intensitat alta:   fins a un màxim de 6 sessions/setmana (6 o 5 sessions). 

4. AVALUACIÓ DEL PLA

4.1. Organització per a la planificació, desenvolupament, avaluació i seguiment

dels Plans d’actuació personalitzats (PAP)

El  PAP és  el  document  que  organitza  les  mesures  de  resposta  educativa,

d’acord amb l’article 14 del Decret 104/2018, per a garantir l’accés, la participació i

l’aprenentatge  de  l’alumnat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  que

requereix  determinades  mesures  personalitzades,  a  partir  de  la  proposta  feta  en

l’informe sociopsicopedagògic. 

Aquest  document,  que  forma  part  de  l’expedient  acadèmic,  té un  caràcter

prescriptiu per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, sempre

que s’hi aplique alguna de les mesures següents:

a) Accessibilitat personalitzada amb mitjans específics o singulars.
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b) Adaptació curricular individual significativa (ACIS) en l’ensenyament obligatori.

c) Enriquiment curricular per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

d) Programes personalitzats que comporten suports personals especialitzats.
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e) Programes específics adreçats a l’alumnat que presenta alteracions greus de

conducta,  programes  d’acompanyament  davant  supòsits  de  violència  i

desprotecció, i plans terapèutics per a l’alumnat amb problemes greus de salut

mental. 

f) Itinerari  formatiu  personalitzat  per  a  l’alumnat  amb  necessitats  educatives

especials que cursa ensenyaments de Formació Professional. 

g) Altres mesures que determine reglamentàriament la conselleria competent en

matèria d’educació.

El  PAP,  que s’elabora  en funció  de les  necessitats  educatives  identificades  en

l’informe sociopsicopedagògic, conté els apartats següents:

a) Dades personals, escolars i familiars de l’alumna o l’alumne.

b) Agents que hi intervenen, incloent-hi la família o representants legals i agents

externs.

c) Necessitats  educatives  que  presenta  i  barreres  i  fortaleses  en  l’accés,  la

participació i l’aprenentatge.

d) Mesures  de  resposta  educativa  que  s’estan  aplicant  o  s’han  aplicat  amb

anterioritat, i els seus resultats.

e) Mesures de resposta que s’han d’aplicar durant el curs, amb especificació dels

objectius  que  es  pretenen  aconseguir,  el  personal  de  suport  que  ha

d’intervindre i els criteris per a la seua retirada.

f) Tasques  i  dedicació  horària  del  personal  especialitzat  de  suport  que  hi

participa, d’acord amb el grau i la intensitat del suport determinats en l’informe

sociopsicopedagògic.

g) Organització de les coordinacions entre els diferents agents que hi intervenen,

del centre i externs.

h) Actuacions que cal desenvolupar en els àmbits familiar i social.

i) Accions  personalitzades  per  a  la  transició:  per  canvi  d’etapa,  modalitat

d’escolarització o reincorporació al centre, en cas que, per raons de caràcter

excepcional, l’alumnat reba atenció educativa transitòria externa al centre. 

j) Propostes que orienten l’itinerari formatiu personalitzat, en el cas de l’alumnat

amb necessitats educatives especials que finalitza l’escolarització obligatòria, a

fi  d’establir  les  condicions  que  faciliten  la  continuació  dels  seus estudis,  la

transició a la vida activa i la inserció sociolaboral. 
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k) Seguiment i avaluació del PAP, que inclou: 

- El seguiment i l’avaluació del desenvolupament i l’efectivitat de cada una de

les mesures i dels suports.

- El seguiment i l’avaluació del progrés de l’alumnat. 

l) Proposta de mesures de resposta educativa per al curs següent, en cas de

continuïtat del PAP. 

El  PAP  té  un  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. 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 i l’assessorament del Departament d’Orientació Acadèmica i Professional. 

Trimestralment, coincidint amb les sessions d’avaluació, l’equip educatiu, coordinat

per  la  tutora  o  tutor  i  assessorat  pel  Departament  d’Orientació  Acadèmica  i

Professional, amb la informació obtinguda de les famílies, l’alumnat i altres agents que

hi intervenen, avalua 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, introdueix les modificacions que siguen necessàries. En

la sessió d’avaluació de final de curs, a més, s’acorda la continuïtat del PAP i se’n fa la

proposta per al curs següent. 

Les decisions sobre la modificació i, si escau, la incorporació de noves mesures de

resposta,  les  ha d’acordar  de manera  col·legiada  l’equip  educatiu  en les  sessions

d’avaluació,  a  proposta  de  qualsevol  dels  seus  membres,  de  la  família  o  els

representants  legals  o  del  mateix  alumnat  (en cas  de  ser  major  d’edat  i  tindre  la

capacitat civil). Per a l’eliminació de les mesures es consideren els criteris de retirada

especificats en el PAP per a cada una d’aquestes.

La  tutora  o  el  tutor  fa  constar  en  el  document  del  PAP  les  conclusions  i  les

decisions adoptades en el procés d’avaluació contínua i facilita aquesta informació a

les famílies,  representants legals  o alumnat (en cas de ser major d’edat  i  tindre la

capacitat civil), per a la qual cosa pot comptar amb la col·laboració de l’especialista en

Orientació Educativa i de la resta de l’equip educatiu. 
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Les  famílies,  representants

legals  o l’alumnat  (en cas  de

ser  major  d’edat  i  tindre  la

capacitat  civil)  tenen  dret  a

rebre una còpia del PAP i de

les  modificacions,  de  la  qual

cosa  es  deixa  constància  per

escrit  amb  el  vistiplau  de  la

direcció del centre. 
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4.2. Procediments i instruments per a l’avaluació i millora del PADIE

Al llarg del curs es realitzarà una avaluació continua a través de:

● Reunions d’equips docents

● Reunions de departament

● Reunions del Departament d’Orientació Acadèmica i Professional amb

el professorat de cada matèria

● Sessions d’avaluació

● Comissió de Coordinació Pedagògica

● Reunions del Pla de transició

● Reunions amb la Coordinadora d’Educació Secundària Obligatòria

● Reunions amb la Coordinadora d’Igualtat i Convivència

● Reunions de la comissió d’alumnat nouvingut

● Reunions de la comissió del Projecte Pigmalió

Es realitza una avaluació contínua que quedarà plasmada en la Memòria de

final  de curs. 

5. MARC LEGAL 

● LOE, Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

● ORDRE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la

transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la

Comunitat Valenciana. 

● LOMCE, Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat

Educativa.

● INSTRUCCIÓ  del  15  de  desembre  de  2016,  del  director  general  de  Política

Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a

la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.
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● RESOLUCIÓ conjunta  d’11  de setembre de 2017 de la  Conselleria  d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per

la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga

presentar un problema de salut mental. 

● LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el

plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. 

● 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

Comunitat Valenciana.

● DECRET 104/2018,  de  27  de  juliol,  del  Consell,  pel  qual  es  desenvolupen  els

principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià. 

● RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Inclusió Educativa

per la qual s’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’unitats

educatives  terapèutiques  en  les  províncies  d’Alacant  i  València  per  a  la  resposta

integral a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus

de salut mental, per al curs escolar 2020-2021.

● 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. 

● Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació

Professional,  per  la  qual  s'aproven  les  instruccions  per  a  l'organització  i  el

funcionament  dels  centres  que  imparteixen  Educació  Secundària  Obligatòria  i

Batxillerat durant el curs 2020-2021.
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● Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa,

per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat

de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.

● RESOLUCIÓ de 8 de juliol  de 2019 ,  de la  Secretaria  Autonòmica d’Educació  i

Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es

reconeix la participació dels i de les docents en els projectes d’innovació educativa a

través del programa europeu Erasmus +.

● DECRET  135/2014,  de  8  d'agost,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  cicles

formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

● 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 del

principals procediments previstos per 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  psicopedagògica,  l’informe  sociopsicopedagògic,  el  pla  d’actuació

personalitzat (PAP) i el dictamen per a la escolarització.

● DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de  regulació de l’organització

i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació

Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

● RESOLUCIÓ de 20 d’agost de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació

Professional, per la qual es regula l’elaboració de les actuacions del Pla d’actuació per

a la millora (PAM), s’autoritzen programes i s’assignen hores addicionals de personal

docent als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana, per a

desenvolupar-ho en el curs 2019-2020.
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Diligència de aprovació
Aquest  PADIE  va  ser  aprovat  pel  consell  escolar  del  IES  JOAN
FUSTER  en  sessió  ordinària  del
dia .........................................................
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