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L’INS Joan Brudieu oferta tota l’Educació Secundària Obligatòria (3 grups a S1 (organitzats 
en 4), 4 grups a S2, 4 grups a S3 i 4 grups a 4t, 4 grups de Batxillerat a 1r i 4 grups de 
Batxillerat a 2n i 7 grups de cicles formatius. 
 
La proximitat de La Seu d’Urgell al Principat d’Andorra implica un tipus de moviments socials 
i econòmics característics, la qual cosa fa que ens trobem amb alumnes de famílies 
nouvingudes,  amb problemàtiques sociofamiliars, econòmiques, etc. 
 
Aquest curs el centre segueix disposant d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge de S1, 
S2 i S3 que assisteixen al programa intensiu i de millora (PIM), fent-ho a les hores d’optativa 
de reforç. Són els alumnes que formen el que diem Aula Oberta (AOB). També comptem 
amb una USEE que atén als alumnes amb certificat de disminució i alumnes amb un grau 
de dificultat superior i una  unitat d’escolarització compartida (UEC). Per aquest curs se’ns 
ha tancat l’aula d’acollida amb la qual cosa els alumnes que necessiten aprofundir en 
llengua catalana, surten en les hores d’aquesta assignatura i fan català amb les cues 
horàries de la professora de religió. 
 
El curs 2006-07, es crea la USEE de l’INS “Joan Brudieu” amb la dotació de recursos 
humans que figura en el Pla d’actuació d’aquell curs. 
 
El curs 2008-09 la USEE de l’INS Joan Brudieu atenia 10 alumnes, dos dels quals estaven 
escolaritzats a l’aula ordinària i 8 romanien al voltant de 20 sessions a la USEE.  
 
El curs 2009-10 la USEE de l’IES “Joan Brudieu” atén 21 alumnes, dels quals 1 segueix a 
l’aula ordinària i la resta roman a la USEE un nombre de sessions variable, tal i com es 
reflectirà en els horaris posteriors, els quals poden anar variant al llarg del curs.  
 
El curs 2010-11, degut a que es va augmentar considerablement el nombre d’alumnes amb 
dictamen d’escolarització, els recursos humans de l’AOB es van destinar prioritàriament a 
l’atenció de l’alumnat de la  USEE, ja que no es va augmentar la plantilla per atendre 
específicament aquest alumnat. Es van atendre un total de 17 alumnes a la USEE/AOB, 3 
alumnes de 1r. ESO),  13 alumnes de 2n. ESO i 1 alumne de 3r. ESO. Per aquest motiu, 
donat l’increment d’alumnat amb dictamen d’escolarització, els recursos humans de l’AOB 
es van destinar prioritàriament a l’atenció de l’alumnat de la USEE, ja que no es va 
augmentar la plantilla per atendre específicament aquest alumnat.  
 
El curs 2011-12 torna haver-hi AOB i USEE. A l’AOB s’atenen un total de 22 alumnes de 
S1 iS2 que presenten dificultats d’aprenentatge. Les hores que van a l’AOB treballen les 
àrees  instrumentals. A la USEE s’atén un total de 14 alumnes, dels quals 3 segueixen a 
l’aula ordinària i la resta roman a la USEE un nombre de sessions variable. 
El curs 2012-13 a l’AOB es van atendre un total de 12 alumnes de 1r ESO, 10 de 2n ESO i 
6 de 3r ESO que presentaven dificultats d’aprenentatge.  Les hores que anaven a l’AOB 
treballaven les àrees  instrumentals. A la USEE es van atendre un total de 16 alumnes de 
S1, S3, i S4. Dos d’ells seguien a l’aula ordinària i un altre compartia hores a la USEE i a la 
AOB. 
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El curs 2013-14 a l’AOB es van atendre un total de  36 alumnes. 29 de primer ES0 i 7 de 
segon.  A la USEE van estar adscrits un total de 7 alumnes. La distribució dels alumnes va 
ser la següent:  1 alumnes de S1, 1 alumnes de S2 i   5  alumnes de S4 . 
 
El Curs 2014-15 a l’AOB es van atendre un total de 39 alumnes . 23 de primer ESO i 16 de 
segon. A la USEE van estar adscrits un total de 9 alumnes. La distribució dels alumnes va 
ser 1 alumne a S1, 3 alumnes a S2 i 5 alumnes a S4. 
 
El Curs 2015-16 a l’AOB es van atendre un total de 32 alumnes . 12 de primer ESO i 20 de 
segon ESO, el segon d’ESO impartit en 2 grups amb 2 professors diferents . A la USEE van 
estar adscrits un total de 10 alumnes. La distribució dels alumnes va ser 3 alumne a S1, 1 
alumne a S2, 3 alumnes a S3 i 3 alumnes a S4. 
 
El curs 2016-17 a l’AOB és a dir formant part del PIM (projecte intensiu i de millora) s’han atès un 
total de 14 alumnes, és els alumnes de les optatives de reforç de 1r d’ESO, en l’optativa de 2n d’ESO i en la 
de 3r d’ESO. 
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El procediment previst, al centre, per a identificar l’alumnat que assistirà a la USEE o a l’AOB es fa 
per mitjà de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, a partir dels dictàmens i informes de l’EAP i de les 
propostes que arriben des dels tutors/es i des dels equips docents.  

La Comissió de la Diversitat té, entre d’altres, les funcions de fer el seguiment i canalitzar les altes i 
baixes dels alumnes que es proposin per atendre a la USEE o a l’AOB. 

El professorat de la USEE o a l’AOB entrevista els alumnes i redacta una valoració inicial de la seva 
situació personal, familiar, social i acadèmica. Després es convoca la família per tal d’informar-los 
que el/la seu/va fill/a assisteix una part de l’horari a la USEE o a l’AOB. 

Per a tot l’alumnat nou s’ha estudiat el traspàs d’informació de primària, els dictàmens i els informes. 

• Des de l’AOB s’atén principalment: 

Alumnes amb un retard important en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. La majoria 
són alumnes amb les capacitats bàsiques de Primària no assolides, que per qüestions variades de 
capacitat, interacció amb l’entorn educatiu, problemes familiars, situació d’alt risc social, retards 
mentals etc.; presenten un retard significatiu en la majoria d’àrees curriculars. Necessiten 
adaptacions curriculars més o menys significatives, sobretot pel que fa referència a l’adquisició de 
les competències bàsiques de l’ensenyament obligatori, incidint especialment en les àrees 
instrumentals i els aprenentatges funcionals. En aquest grup també hi trobem alumnes que a mesura 
que avança l’escolaritat es van perdent cada cop més. Mínimament assoleixen els objectius de 
Primària, però la manca de motivació vers els aprenentatges acadèmics implica una desviació 
progressiva de l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius finals d’etapa. 

Aquest curs les hores de dedicació de PIM s’utilitzen pels alumnes d’Aula d’Acollida, ja que 
per aquest curs no en tenim. El que si es segueixen impartint són les optatives de reforça 1r, 2n i 
3r.   

• Des de la USEE s’atén principalment: 

Alumnes amb necessitats educatives especials en general de caràcter psíquic. La majoria 
presenten retard cognitiu i se’ls ha tramitat el certificat de disminució. 

Alumnes amb un retard important en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Alumnes amb 
les capacitats bàsiques de Primària no assolides, que per qüestions variades de capacitat, interacció 
amb l’entorn educatiu, problemes familiars, situació d’alt risc social, retards mentals etc.; presenten 
un retard significatiu en la majoria de matèries curriculars. Necessiten adaptacions curriculars més 
o menys significatives, sobretot pel que fa referència a l’adquisició de les competències bàsiques 
de l’ensenyament obligatori, incidint especialment en les àrees instrumentals i els aprenentatges 
funcionals.  

 

� En les hores de PIM s’atenen els alumnes de l’AULA D’ACOLLIDA: 

Alumnes d’incorporació tardana: Són alumnes que s’incorporen al sistema educatiu  de 
Catalunya sense saber el català. Aquests alumnes segons la seva procedència acudeixen a l’aula 
d’acollida entre 3 i 15 hores aproximadament, sortint de la seva classe en les hores en que es fa. 
Alguns únicament hi acudeixen a l’hora de català. 

Contínuament es van incorporant alumnes nous a l’aula d’acollida que no coneixen ni català ni 
castellà. Aquests alumnes s’aniran incorporant poc a poc a diferents àrees amb el grup classe. 
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� Des de la UEC s’atén: 
 

Els alumnes del centre que podrien trobar en la Unitat d’Escolaritat Compartida hi són per donar 
una resposta a les seves necessitats educatives. Aquesta selecció es duu a terme conjuntament 
des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, Equips Docents i els Caps d'Estudis. Després de parlar 
amb alumnes i famílies i entre tots considerar que la UEC és el millor recurs educatiu per aquells 
alumnes determinats. Amb el funcionament de la UEC, la majoria dels alumnes que podíem 
considerar com a "conductuals" estan escolaritzats en aquesta Unitat Externa.  

En aquests moments a la UEC del centre hi ha matriculats 8 alumnes del centre essent 9 el 
nombre total de places. 
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L’horari dels professionals que atenen l’alumnat del PIM (Aula d’acollida per aquest curs) figuren 
en l’horari general de Centre. 
 
 

 
 
Durant el curs s’atendran alumnes de 1r, 2n i 3r ESO en l’àrea de llengua catalana, en substitució 
de l’aula d’acollida. 
Aquests alumnes sortiran de l’hora de llengua catalana per reforçar aquesta assignatura.. 
Sortiran d’acord amb l’horari dels professors de PIM.  Es pot veure reflectit en els horaris. 

 
 
Inicialment s’està atenent un total de 15 alumne, entre els cursos de 1r, 2, 3r i 4t. 
 
 

 
 
El model de treball que seguim és de reforçar l’àrea de llengua catalana 
L’avaluació un cop parlats els diferents equips docents es va acordar d’avaluar aquests alumnes 
parlant amb el professor de classe que fa la llengua catalana.. 
 

 
 
Pel que fa a la tasca desenvolupada pel professorat del PIM, i tenint com a base l’adquisició de les 
competències bàsiques per part dels alumnes, es fan activitats adaptades a les característiques 
dels alumnes 
 
Al PIM es treballa únicament el reforç de l’àrea de llengua catalana. 
 
Aules i material: Disposem de l’aula A012 i de d’altres aules de desplaçament. 
 
Pel que fa al PIM, la majoria del material que utilitzem amb els alumnes l’està elaborant el 
professorat que imparteix les classes, tot i que també fem ús del materials digitals.  
 
A més a més disposem de material divers com: 

• Material manipulatiu (baralles, dòminos, geoplans, intel·lect, tangrams, ...) 
• Diccionaris i atles. 
• Llibres de lectura eficaç. 
• Jocs de llengua. 
• Els ordinadors propis dels alumnes. 
 

 
Objectius: 
 
• Potenciar l’autoestima i la confiança en ells mateixos. 
• Treballar la motivació. 
• Sentir l’èxit en les feines que realitzen. 
• Poder apreciar els seus progressos. 
• Potenciar la integració en el seu grup. 
• Evitar qualsevol tipus de sentiment de segregació. 
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• Aprendre a ser responsables.  
• Aprendre a organitzar-se i a ser autònoms. 
• Intentar canviar l’actitud envers la societat i el sistema educatiu. 
• Fomentar la superació del rebuig i aconseguir, fins on sigui possible, acabar amb l’absentisme, 

les expulsions de l’aula, del centre, etc. 
• Aprendre a respectar les normes de convivència. 
• Adquirir els objectius mínims de l’etapa, sempre que sigui possible. 
• Assolir uns mínims en les àrees instrumentals. 
• Potenciar els aprenentatges funcionals. 
 
Altres activitats realitzades pel professorat de l’AOB: 

• Seguiment dels alumnes i de les famílies. 
• Atencions individualitzades quan calguin. 
• Elaboració de materials. 
• Realització de fulls de seguiment, registres, contractes pedagògics. 
• Entrevistes inicials per a l’estudi de les característiques de cada un dels alumnes i de la resposta 

més escaient a cadascun. 
• Coordinació interna de centre per al seguiment del funcionament de l’AOB de cada un dels 

alumnes.  Comissió d’Atenció a la diversitat.  
• Coordinació amb els serveis externs al centre. 
 
L’equip del PIM realitzarà coordinacions a diferents nivells: 
 
INTERNES: 

• Amb la resta de docents de l’IES que intervenen directament al PIM i la psicopedagoga de 
l’EAP, en les reunions de Seminari d’atenció a la diversitat. Les reunions de seminari tenen 
lloc els dimecres de 16’30 a 17’30h. 

• Amb els equips docents dels cursos on estan matriculats els alumnes. Les reunions d’equip 
docent es realitzen els dimecres de 15’30 a 16’30h.  

• Amb l’Equip Directiu dins la Comissió de la Diversitat, els divendres a 4ª hora. 
 
EXTERNES: 

• Amb les famílies. 
• Amb els agents externs que intervenen amb aquests alumnes: Metges, psicòlegs, 

logopedes, fisioterapeuta, Serveis Socials, EAIA, CSMIJ, EAP, .... 
• Amb l’Administració educativa: Inspecció, .... 

 
Es demanaran les sol·licituds de coordinació a partir de la Comissió d’Atenció a la Diversitat o bé 
directament, quan es consideri necessari per l’equip del PIM.. 
 

 
 
El centre funciona amb tutories personalitzades. A més del tutor de grup hi ha la figura del tutor 
personal, per la qual cosa cada professor del centre és tutor personal d’uns 10 alumnes 
aproximadament. Una de les funcions d’aquest tutor personal és el seguiment de l’alumne i el 
contacte amb la família. 
 
Tots els alumnes del PIM assisteixen a la tutoria de grup amb el grup ordinari, per tant una sèrie de 
funcions tutorials es realitzen en el marc del grup classe (grup de referència). 
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El treball que es realitza al PIM comporta una entrevista inicial amb l’alumne i la família i un 
seguiment bastant exhaustiu dels nois/es, per la qual cosa el professorat de l’aula d’atenció a la 
diversitat s’ha de coordinar amb els tutors. Es realitza un seguiment acurat i una relació estreta amb 
les famílies. 
 
Tasques que comporten un seguiment tutorial pels professors de l’aula d’atenció a la diversitat: 

 
• Entrevistes amb alumnes 
• Entrevistes amb les famílies 
• Coordinació i seguiment amb els Serveis Socials municipals i comarcals, EAIA, EAP, 

CSMIJ, ... dels alumnes i de les famílies 
• Avaluació i seguiment de l’alumnat (com, qui, criteris) 
• Seguiment de l’agenda, material i organització d’aquests/es alumnes. 
• Seguiment d’assistència i pautes de registre de convivència. 

 
 

 
Intervenen al projecte individual: 
 
• Mercè Cerqueda i Casanovas: Professora de psicopedagogia. Imparteix 1 hora de matèria 

optativa de reforç a primer, mediació escolar, 6 hores de llengua castellana a 1r. ESO, 1 hora 
de cultura i valors ètics a 1r ESO i 1 hora de tutoria a 1r d’ESO.  
 

• Sandra Moragues i Martín: professora de religió que intervé 11 hores al projecte individual i la 
resta d’hores fa religió. 

 
 

• Marta Alet Ortonobes: professora de psicopedagogia. Que intervé 2 hores a la USEE i 3 hores 
al projecte individual,  la resta d’hores fa classe en diversos cursos i és tutora de 2n D. 
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L’elaboració del pla individualitzat de l’alumne sorgeix de la necessitat de partir d’una visió global i 
sistèmica de l’alumne, la qual cosa implica tenir en compte els diferents àmbits i contextos on es 
desenvolupa i on interrelaciona, bàsicament. Aquest pla, consta de dues parts: la priorització de les 
capacitats bàsiques i les adaptacions curriculars significatives.  
 
Pel que fa a la primera part, cal tenir en compte mínimament tres apartats: El nivell de competència 
actual, és a dir el nivell assolit en les competències bàsiques; la priorització d’objectius, per tal 
d’incrementar aquest nivell assolit i les estratègies i metodologia emprades per a aconseguir-ho.  
 
Cada PI inclourà la priorització i/o modificació d’elements prescriptius del currículum (àrees 
curriculars, objectius, ...) i també l’adaptació dels continguts de les diferents àrees.  
 
Aquest pla individualitzat té una certa relació amb el que es coneix com a projecte educatiu individual  
(Pedragosa i Pujolàs,2003), en el sentit de voler contemplar l’alumne con a persona, intentant mirar 
cap al futur i cap a la seva inserció posterior a la societat, però s’elabora des de l’escola i amb els 
professors que hi estan més directament implicats.  
 
Al llarg dels propers mesos anirem completant el PI de cada alumne compartint aquesta tasca amb 
tot el personal, agents educatius interns i externs, que participa en l’educació d’aquest alumnat.  
 
A continuació adjuntem un model de PI 
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PLA INDIVIDUALITZAT  (PI) 
 

ALUMNE: 
 
CURS: 
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PLA  INDIVIDUALITZAT 

 
 

Nom i Cognoms:  Data de Naixement:  Lloc de Naixement:  

   

Tutor/a de grup:  Tutor/a personal:  Curs:  

 
 

Participants en l’elaboració i el desenvolupament del pla personalitzat. 

 
 

Tutor/a:  EAP:  

Psicopedagog/a USEE :  Educadora: 

Mestra d’Educació Especial USEE:  AOB:  

 
 
 

Dades relatives a les seves necessitats educatives 

 
Dictamen d’escolarització: 

Certificat de disminució: 

Informe complementari:          

Informe  social: 

Altres: 

-Prioritzar la competència comunicativa lingüística i       audiovisual.  

- Prioritzar la competència artística i cultural.   

- Prioritzar la competència en el tractament de la informació  

competència digital.  

- Prioritzar la competència matemàtica.  
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Ha repetit algun curs ?  NO    SI    Quin?.............. 
 
 
 

- Prioritzar la competència d’aprendre a aprendre.   

- Prioritzar la competència d’autonomia i iniciativa personal i social  

- Prioritzar la competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic.  

- Prioritzar la competència social i ciutadana. 

Observacions: 

 

Recursos organitzatius 

 
Interns al centre Externs al centre 

Educadora USEE: 
 
Auxiliar Educació Especial: 
 

EAP: 

CSMIJ: 

CREDA: 

Serveis Socials: 

EAIA: 

SAAM: 

Gabinet Privat: 
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Justificació 

 
 

 
TGD(trastorn 

generalitzat del 
desenvolupament) 

Retard/Trastorn 
comunicació i 

llenguatge 

 
Discapacitat 

 
Malaltia 

 
Altres 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

La Seu d’Urgell, 
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Descripció de la situació escolar i dels aspectes rellevants de la seva evolució, a partir de les competències bàsiques:: 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 

Competències Desenvolupament competencial de l’alumne Objectius Metodologia i acords 

Competència 
d’autonomia   i 
iniciativa personal. 
 

 

   

Competències Desenvolupament competencial de l’alumne Objectius Metodologia i acords 

Competència  

comunicativa 

lingüística i 

audiovisual. 

 

   

Competència 

matemàtica 
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Competències Desenvolupament competencial de l’alumne Objectius Metodologia i acords 

Competència 
social i 
ciutadana. 

  •  

Competència 
artística i 
cultural. 

  •  

 

Competències Desenvolupament competencial de l’alumne Objectius Metodologia i acords 

Tractament de 
la informació i 
competència 
digital. 

   

Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 

   

Competència 
en el 
desenvolupa 
ment i la 
interacció en el 
món físic 
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CONTINGUTS I OBJECTIUS PRIORITZATS EN LES ÀREES INSTRUMENTALS 

LLENGUA  

 Competències actuals Objectius Metodologia i acords 

Comprensió 
oral 

   

Expressió 
oral 

   

Comprensió 
lectora 

   

Expressió 
escrita 

   

 

MATEMÀTIQUES 

 Competències actuals Objectius Metodologia i acords 

Numeració  i 
operacions 

   

Resolució de 
problemes 

   

Magnitud i 
mesures 

   

Geometria    
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HORARI DE L’ALUMNE: 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 M A T Í  

9:00 
9:55 

 
 
 

    

9:55 
10:50 

 
 
 

    

10:50 E                     S B A                     R J O 
11:15 
12:10 

 
 
 

    

12:10 
13:05 

 
 
 

    

13:05  
14:00 

 
 
 

    

 T A R D A 
15:30 
16:25 

 
 
 

    

16:25 
17:20 
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OBSERVACIONS GENERALS SOBRE DETERMINADES MATÈRIES. 
 

MATÈRIA Nivell de competència (objectius assolits). Interessos i 
habilitats. 

Continguts. Sessions i materials. 

L. Catalana 
 
 
 
 

 

Lengua 
Castellana 

 
 
 
 

 

Matemàtiques  
 
 
 

 

Ciències 

Naturals 

 
 
 
 

 

Ciències Socials  
 
 
 

 

Tecnologia  
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ACORDS EN RELACIÓ ALS ASPECTES A 
TREBALLAR EN COL·LABORACIÓ AMB L’ENTORN 

FAMILIAR 

MODEL D’ACORD A SIGNAR PER LES FAMÍLIES 

  

 

ACORD SIGNAT PELS PARES 

 

Els Srs.______________________________________________________ 

Com a representants legals de l’alumne____________________________ 

estan d’acord en la proposta de DERIVACIO A LA USEE/AO proposada pel 

Director de l’Institut “Joan Brudieu”, l’Equip docent i la Comissió d’atenció a la 

Diversitat i l’EAP. 

 

Signatures 

 

Pares                          Director de l’Institut                     Tutor/a de l’alumne/a 

 

 
 
 

  




