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Claus de lectura
El Pla d’acció tutorial intensiu que juntament amb el tutor de grup incorpora la figura del tutor
personal que fa el seguiment personalitzat dels alumnes assignats (entre 8 i 10) amb les
respectives famílies. Tot el claustre desenvolupa la funció de tutor personal.
Gestió integral i organització dels recursos del centre orientada a afavorir un entorn
d’aprenentatge adequat a les necessitats de l’alumnat, a través d’ agrupaments diversos (Grup 1
i Grup 3), aules o unitats específiques (aula d’acollida, aula oberta , USEE, UEC) i projectes
singulars (Fem Futur).
Model de centre que implica a tot el professorat en l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

http://www.phobos.xtec.cat/iesjoanbrudieu
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Aquest document és fruit del treball dels centres docents que han participat en el seminari virtual Atenció a la
diversitat i l’acció tutorial. El pla individualitzat, dins el Pla de Formació del Professorat, del curs 2008-2009, del
Departament d’Educació.
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-

una educació de qualitat per a tot l’alumnat;
integral i completa en coneixements,
destreses i valors; amb una gran flexibilitat
per adequar-la a la diversitat d’aptituds,
interessos, expectatives i necessitats del
jovent; basada en la responsabilitat individual
i en el mèrit i esforç personal.

-

en un marc d’equitat, d’inclusió educativa i
d’interculturalitat.

L’IES Joan Brudieu es proposa de garantir, amb
l’esforç compartit del professorat, de les famílies i
de tota la comunitat educativa, en un entorn
d’aprenentatge ric, motivador i exigent, una
educació que abraça els coneixements i les
competències bàsiques que són necessaris en la
societat actual i que permeten a l’alumnat:
-

-

-

L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques
de treball, de coneixements científics, tècnics,
humanístics, històrics i artístics, així com el
desenvolupament
d’hàbits
saludables,
l’exercici físic i l’esport.
El màxim desenvolupament possible de la
personalitat i de totes les seves capacitats,
individuals i socials, intel·lectuals, culturals i
emocionals.
El desenvolupament i l’adquisició dels valors
que afavoreixen la llibertat personal, la
responsabilitat, la ciutadania democràtica, la
solidaritat, la tolerància, la igualtat, la justícia i
el respecte als drets humans, als éssers vius
i al medi ambient, que constitueixen la base
de la vida en comú i de la cohesió social,.

-

L’orientació
personal,
acadèmica
i
professional encaminada a estimular el desig
de continuar aprenent i la capacitat
d’aprendre per si mateixos, confiant en les
seves aptituds i coneixements.

-

La preparació per a l’exercici de la ciutadania
i per a la participació activa en la vida
econòmica, social i cultural, amb actitud
crítica i responsable.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Tarda

L’IES Joan Brudieu és el centre educatiu públic i
laic de referència a l’Alt Pirineu, arrelat i vinculat a
l’Alt Urgell, que s’exigeix en proporcionar, amb un
projecte educatiu propi, en els nivells
d’ensenyament de l’ESO, del BTX i de la FP:

Matí

El centre i l’entorn
Horari marc
1a
09:00 a 09:55
1a
09:00 a 09:55
2a
09:55 a 10:50
2a
09:55 a 10:50
Esb. 10:50 a 11.15
3a
10:50 a 11.45
3a. 11:15 a 12:10 Esb. 11:45 a 12:10
4a
12:10 a 13:05
4a
12:10 a 13:05
5a
13:05 a 14:00
5a
13:05 a 14:00
6a
14:00 a 14:55
6a
14:00 a 14:55
Din. 14:55 a 15:30 Din. 14:55 a 15:30
7a
15:30 a 16:25
7a
15:30 a 16:25
8a
16:25 a 17:20
8a
16:25 a 17:20
Desc 17:20 a 17:40 Desc 17:20 a 17:40
9a
17:40 a 18:35
9a
17:40 a 18:35
10a 18:35 a 19:30 10a 18:35 a 19:30
Desc 19:30 a 19:40 Desc 19:30 a 19:40
11a 19:40 a 20:35 11a 19:40 a 20:35
12a 20:35 a 21:30 12a 20:35 a 21:30

Història del centre
L’ajuntament de La Seu d’Urgell, amb l’alcalde Enric
Canturri al capdavant, s’adonà de la necessitat de
crear un institut de segon ensenyament a la ciutat.
L’institut fou una realitat l’any 1933 i les primeres
classes s’impartiren en el propi ajuntament.
Malauradament, l’esclat de la Guerra Civil (19361939) representà el tancament de l’Institut.
En els seus inicis aplegà estudiants des d’Oliana
fins a Bellver de Cerdanya. Avui, com a centre més
important de la comarca aplega estudiants de
Martinet a Coll de Nargó i fins a Tuixent i alguns
d’Andorra a causa de la proximitat.
Acabada la guerra, la vida acadèmica continuà
primer en unes aules provisionals adaptades en un
espai dins de la Cooperativa del Cadí i més tard
l’institut es traslladà en una torre de la carretera de
Lleida, al costat del riu Valira i del parc de la “Pista”,
on s’impartí l’activitat acadèmica fins al curs 19591960, data en que s’estrenà un nou edifici al carrer
Bisbe Iglesias Navarri.
Molts pocs podien pensar que, tant sols 40 anys
desprès, aquell gran edifici esdevindria petit degut
als canvis propiciats per la implantació de la nova
reforma educativa i que obligà a reformar tot el
centre i construir un edifici de nova planta a la
vessant sud ocupant una part important de pati del
centre.
El centre es troba ubicat dins del nucli urbà, a molt
poca distància del centre neuràlgic de la població i
de fàcil accés per a tothom. Quant a la situació,
podem considerar-la com a privilegiada per
l’orientació presidida per la serralada del Cadí, els
espais i la proximitat a les instal·lacions olímpiques
del parc del Segre.
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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 immigrants, amb
problemàtiques sòciofamiliars, econòmiques, etc.

Ensenyaments i alumnat

IES Joan Brudieu

En l’actualitat estan nomenades dues persones per
l’aula oberta i s’hi ha assignat quatre cues horàries
de 2 hores cada una, pertanyents al departament
de sòciosanitari, explotació de sistemes informàtics
i religió.
En relació a la USEE estan nomenades tres
persones: una psicopedagoga, una professora de
pedagogia terapèutica i una educadora. Quant a
l’aula d’acollida hi ha nomenats dos professors en
dedicació exclusiva per atendre aquesta aula (18
hores i 17hores).

Relació amb les famílies
El centre funciona amb tutories personalitzades. A
més del tutor de grup hi ha la figura del tutor
personal que s’ocupa del seguiment de l’alumne i el
contacte amb la família, afavorint una relació més
estreta i continuada. Cada professor del centre és
tutor personal d’uns 10 alumnes aproximadament.
L’IES “Joan Brudieu”, format per uns 91
professors/es i uns 836 alumnes, oferta tota
l’Educació Secundària Obligatòria (5 grups a 1r,
2n i 3r i 4 grups a 4t, aquest inclou un grup de
diversificació curricular), el Batxillerat i els cicles
formatius d’explotació i sistemes informàtics, de
gestió administrativa (A i B), d’administració de
sistemes
informàtics,
de
cures
auxiliars
d’infermeria i sòciosanitari.
Aquest curs el centre disposa d’una aula oberta,
per donar resposta als alumnes amb dificultats
d’aprenentatge, de motivació i de rebuig a la
institució escolar (absentisme), d’una USEE que
atén els alumnes amb dictamen i alumnes amb un
grau de dificultat superior i per primer cop en
aquest curs disposa de dues aules d’acollida, amb
la dotació de dos professors.

A principi de curs es fan les reunions de pares i
mares en les que els tutor/es de grup, amb el
recolzament de tutors i tutores personals, expliquen
el desenvolupament del curs.
Al tercer trimestre es desenvolupen reunions
d’orientació acadèmica i professional per a tercer i
quart d’ESO i segon de batxillerat. Durant aquest
trimestre també hi ha les Jornades de Portes
Obertes on les famílies poden visitar les
instal·lacions de l’IES.
Les famílies participen en el procés de decisió previ
a l’aplicació de qualsevol mesura extraordinària
d’atenció a la diversitat. En el cas que l’alumne/a
s’incorpori a una aula específica, aquest i la seva
família signa el corresponent acord.

Ensenyaments
NIVELL

ALUMNES

GRUPS

1R ESO

112

4

ESO

2N ESO

134

5

Batxillerat

3R ESO

135

5

4T ESO

130

5

1R BTX

92

4

2N BTX

89

4

CFM

109

5

CFS

50

2

CFP

17

1

Formació professional
I.C.Q.P. Acreditació competències professionals
Estudiar a distància (IOC) . Centre de suport
Pla d’anglès per a joves de 18 a 30 anys que
cursen FP o arts
Proves d’accés a Cicles Formatius
Curs de preparació per a la prova d’accés al GS de
FP i d’esports (CPPA)

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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HUMANITATS
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
ARTS
HUMANITATS
CIÈNCIES
TECNOLOGIA
ARTS
ESI+GA-1R (2 CURSOS
CAI+ASS 1R
ESI+GA 2N
ESI 2N
CAI+ASS 2N
CAI 2N
ASI-1R
ASI-2N
EDI-1R
PREP. ACCÉS CFS
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ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’INSTITUT
ASSOCIACIÓ DE PARES
Junta Permanent APA
Assamblea de Pares
Pares

CONSELL ESCOLAR
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Auxiliars
Subalterns

EQUIP DIRECTIU
Director
Cap d’Estudis
Cap d’Estudis CF
Cap d’Estudis Adjunt Secretària
Coordinador Pedagògic

COMISSIÓ DE COOORDINACIÓ
Cap d’Estudis
Cap d’estudis de CF
Cap d’estudis Adjunt
Coordinador Pedagògic
Secretària
Coordinador activitats extraescolars
Coordinador ESO
Coordinador BTX
Coordinador CF

CONSELL DE DELEGATS

COMISSIÓ PEDAGÒGICA
Director
Cap d’Estudis
Coordinador Pedagògic
Caps de Departamènts Didàctics

ALUMNAT

COORDINACIÓ ESO
Equips docents
Tutors /es
S3-S4

CAP D’ESTUDIS ADJUNT

Equips docents
Tutors /es
S1-S2

COORDINACIO BTX

Llengua Catalana
Llengua Castellana
Llegües estrangeres
Matemàtiques
Tecnología
Visual i Plàstica
Ciències de la naturalesa
Ciències Socials
Música
Educació Física
Administratiu
FP Sanitària
FP ASS
FP Informatica
Seminari d’arenció a la diversitat

Equips docents
Tutors /es
B1 B2

PROFESSORAT
Tutors/tutores
Professorat d’aula

COORDINACIÓ CF

Equips docents
Tutors /es
CF

CLAUSTRE

COMISSIÓ DE LA MEDIACIÓ I
LA CONVIVÈNCIA
Cap d’estudis
Cap d’Estudis de CF
Responsables de la Mediació
Escolar

COMISSIÓ DE QUALITAT
Director
Cap d’estudis
Coordinador pedagògic
Coordinador CF
Coordinadora de Qualitat
2 professors /es

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA
I DE LES TIC
Director
Coordinador d’informàtica
Resposnables d’àula
Responsables d’audiovisuals

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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COMISSIÓ COORDINACIÓ AMB
LA UEC
Cap d’estudis
Cap d’Estudis Adjunt
Coordinador Pedagògic
EAP
Responsable de la UEC

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
Cap d’Estudis
Cap d’estudis de CF
Cap d’estudis Adjunt
Cap seminari d’atencio a la diversitat
Coordinació LIC
EAP
Tutor Aula d’Acollida
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Projectes i plans de centre. Implicació del claustre en l’atenció a la diversitat
El professorat. Implicació del claustre en l’execució dels projectes i mesures d’atenció a la
diversitat (aspectes concrets i específics)
Claustre

Departaments

Professorat
Tutors/es

Formula propostes per a l’elaboració del projecte.
Valida les propostes generals de tractament de la diversitat i els projectes com
FEM FUTUR.
Aprova i avalua la concreció del currículum adaptat.
Elaboren els objectius mínims de les matèries.
Desenvolupen els aspectes relatius a les competències bàsiques de la seva
matèria.
Adapten les programacions per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge.
Elabora adaptacions curriculars més o menys significatives.
Es coordina amb el professorat específic d’atenció a la diversitat.
Fan el seguiment de l’alumnat.
Realitzen l’orientació acadèmica i professional.
Vetllen els aspectes de convivència i relacionals i fan el seguiment de l’absentisme.

Programes d’innovació educativa
Xarxa europea d’escoles promotores de la salut
Educació per a la salut
Salut i Escola
Convivència i mediació escolar
Escoles verdes
Educació ambiental

Professorat implicat
Tutors de grup
Tutors de grup
Tutors de grup
Coordinació de mediació: 2 professors
2 professors + comitè ambiental del centre

Projecte per a la millora de la qualitat dels centres
educatius públics (PMQCE)
Projecte de qualitat i millora continua (PQiMC)
Pla per a la millora de la qualitat del Servei Educatiu
(PM)

Projecte de cooperació internacional
Comenius
Pla educatiu d’entorn
Tallers d’estudi assistit
Observatori de la violència a les escoles. GRODE
Pla d’esport a l’escola

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Professorat implicat
Director
Cap d’estudis
Coordinadora de
Qualitat

Coordinador pedagògic
Coordinador CF
2 professors del claustre

Professorat implicat
Professorat del Departament de Llengües estrangeres i
del Departament de Castellà
Formació en Centres
Ús didàctic de les NTIC del centre
Millora de la biblioteca del centre
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d’identitat
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de

centre.

Trets

Confessionalitat
Com a centre públic, l’institut es declara laic, no
confessional.
Ús de la llengua
L’institut fa servir com a eina vehicular
d’ensenyament la llengua catalana, sense
desatendre però, el coneixement adequat i l’ús
correcte del castellà.
Línia metodològica
L’institut vol garantir una coherència metodològica i
una actuació homogènia del claustre. És partidari
d’una pedagogia activa, que estimuli la capacitat
autodidàctica de l’alumnat, la seva curiositat
científica i investigadora, la seva creativitat i la
seva actitud crítica i raonadora.
Educació integral
L’institut entén l’educació com a procés integral (no
exclusivament instructiu), que es desenvolupa
tenint en compte les dimensions individuals i
socials de l’alumnat.
Pluralisme i valors democràtics
L’institut es manifesta com a una institució
democràtica i participativa, que respecta el
pluralisme, tenint molt present el deure de formar
l’alumnat en el respecte dels drets i llibertats
fonamentals i en l’exercici de la tolerància i la
llibertat dins els principis democràtics de
convivència.
Coeducació
L’institut s’identifica amb un principi coeducador,
superador d’un simple ensenyament mixt.
Tractament de la diversitat
L’institut vol ser integrador i obert a la diversitat per
construir un context escolar capaç d’acollir tot
l’alumnat.
Funcionament i gestió del centre
A l’institut es potencia una gestió participativa,
democràtica amb la intervenció dels diferents
sectors de la comunitat escolar a través dels seus
òrgans de representació.
Relació amb les institucions de l’entorn
L’institut ha de tenir una relació permanent amb el
medi social i institucional que l’envolta, com a pilar
en el desenvolupament educatiu i cultural de la
comarca i per la seva opció a favor d’un
ensenyament arrelat a la realitat.
L’educació per a la salut i el medi ambient
Creació de la figura del voluntari mediambiental i
constitució del Comité Mediambiental.
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El Pla d’acció tutorial
Característiques
El Pla d’Acció Tutorial concreta els objectius i les
activitats que ha de dur a terme el professorat–tutor i
ha de contribuir al desenvolupament integral de la
persona i a l’educació individualitzada.

Objectius
Conèixer els antecedents acadèmics de l’alumnat.
Conèixer la realitat particular de l’alumnat.
Conèixer les possibles dificultats d’aprenentatge i les
capacitats de l’alumnat.
Realitzar el seguiment de l’ensenyament-aprenentatge, del
desenvolupament personal, i de l’orientació acadèmicaprofessional.
Valorar l’actitud davant el treball escolar.
Conèixer els interessos i aspiracions de l’alumnat, en
especial els acadèmics-professionals.
Col·laborar en la integració de tot l’alumnat al centre, al seu
grup tutoria,…
Valorar el nivell d’integració en el grup, i si és convenient,
ajudar-lo en la seva integració.

El fet de tenir diferents nivells formant part del mateix
projecte educatiu, implica que hi ha temes, sessions i
actuacions conjuntes per als esmentats nivells.
Els coordinadors d’ESO i BTX, el cap d’Estudis d’FP i
el cap d’estudis adjunt duen a terme al llarg de cada
curs acadèmic reunions periòdiques (una hora
setmanal), amb tot el professorat-tutor del nivell
assignat amb la finalitat de:
-

col·laborar, recolzar, orientar a l’esmenta’t
professorat en el desenvolupament de les seves
funcions,

-

facilitar les informacions i els materials que en
cada moment siguin necessaris.

Tutor/es de grup i tutor/es personals
Al nostre centre cal diferenciar entre el tutor de grup,
responsable de la tutoria amb les funcions que
s’especifiquen al RRI, i d’altra banda el tutor personal
que farà el seguiment personalitzat dels alumnes
assignats i s’entrevistarà amb les respectives famílies
sempre que sigui necessari, amb les funcions
especificades al RRI.
Amb aquest tipus d’organització cada tutoria té un
tutor de grup i dos tutors personals de tal manera que
cada un dels tutors personals haurà d’atendre entre 8
i 10 alumnes amb les seves respectives famílies.
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Guió per a la primera reunió del tutor/a amb els pares i mares
1. Preparació de la reunió
La preparació de la reunió és important per afavorir la
seva eficàcia. Al tractar-se de la primera reunió, convé
conèixer prèviament la «història del grup». Per tant és
imprescindible demanar l'opinió del tutor/a del curs
anterior i si és possible la de professors que hagin
conegut el grup.
En la planificació de la sessió convé tenir en compte :
- Els objectius de la reunió
- El contingut de la sessió
- El nombre d'assistents que es preveu
-La metodologia: recursos i material, tècniques de
dinamització, etc.
- Com s’ avaluarà la reunió.
3. Final de la reunió
Per acabar la reunió convé fer un breu resum de la
reunió i remarcar els punts clau i els acords presos.
És oportú que per fer aquest resum se sol·liciti l’ajuda
dels assistents.
En aquesta primera reunió, és convenient que el tutor/a
assenyali alguna de les característiques psicològiques
pròpies de l’edat per situar la finalitat educativa del curs.
4. Informació essencial a transmetre als pares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horari escolar
Calendari lectiu
Dades de les avaluacions
Normes de funcionament. Assistència de
l’alumnat. Tramesa de SMS.
Normes de disciplina i de convivència. Pla de
convivència.
Hàbits de treball i paper de la família en
l’educació
Horari d’atenció als pares
Protocol a seguir en cas d’indisposició o
accident de l’alumne/a
Activitats complementàries i extraescolars.
Diferència entre elles. Sortides per la Seu: no
es demana permís.
Matèries optatives
Currículum a 1r , 2n, 3r i 4t ESO
Criteris de promoció a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

5. Material que heu de tenir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Llista dels alumnes
Fotos dels alumnes
Horari del grup
Calendari lectiu del centre
Resum de la normativa del centre
Criteris amb els que s’ha confeccionat el grup
Graella de signatura de pares
Normes de funcionament del centre
Tenir coneixement del funcionament del
menjador
10. Tenir coneixement del servei de biblioteca
11. Activitats extraescolars previstes

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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2. Desenvolupament de la reunió
a) Preparació del lloc
- El tutor/a procurarà que les cadires ja estiguin
col·locades quan arribin els pares.
- Sempre que sigui possible es col·locaran en cercle i
sense barreres físiques que impedeixin la visió.
- El material que es vulgui utilitzar durant la reunió ha
d’estar disposat per endavant.
b) Presentació del tutor i dels pares
- Es donarà oportunitat perquè cadascú digui el seu
nom i quantes dades desitgi afegir. Evidentment no es
pretén amb això que tots els assistents es coneguin en
un moment, però si ajudarà a la creació d'un clima
cordial.
- Valorar l’assistència de les persones presents. Amb
això s’evita la tendència habitual en les reunions de
pares a fer al·lusió al baix nivell d’assistència, quan
justament el valorar als presents és el que fa crear un
clima més positiu.
c) Objectiu de la reunió
- Convé expressar-lo amb claredat així com la
metodologia a seguir durant la sessió i la durada de la
mateixa.
- L’objectiu d’aquesta primera reunió és establir les
bases de la col·laboració tutor-família partint de
l’exposició de les funcions i tasques del tutor/a, les
característiques del centre i el grup classe.
d) Contingut. En aquesta primera reunió els temes a
tractar poden ser:
•
Objectius
de
la
reunió:
explicar
el
funcionament del centre, el calendari, el RRI,
el tutor personal, la implicació dels pares.
•
Objectius de la relació tutors- pares i la forma
de portar-la a terme.
•
Característiques generals del curs, (en els
cursos de començament de nivell educatiu,
s’explica el sentit del cicle o etapa i com
aquesta
està
estructurada).
Objectius
educatius,
programació
per
àrees
o
assignatures,
metodologia,
normes
de
funcionament, sistema d’avaluació, etc.
•
Característiques específiques del grup
•
Composició del grup-classe. Professorat
assignat al grup-classe.
•
Visió que el tutor/a té del grup a partir de les
dades obtingudes per mitjà de qüestionaris,
guies d’observació: adaptació, actitud davant
la feina. Organització general del treball en el
grup-classe.
•
Demanar la col·laboració dels pares.
•
Aspectes en que la col·laboració dels pares
amb el tutor és imprescindible: cooperar en els
hàbits de descans i de treball, seguiment de
les tasques, intercanvi amb el tutor si la marxa
de l’alumne/a no és l’adequada, etc.
•
Potser pugui ser oportú donar unes mínimes
orientacions de com la família pot ajudar
l’alumne/a a casa: facilitar-li un lloc d’estudi,
interessar-se per la seva evolució, actitud
correcta davant el rendiment, etc.
7
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Funcionament del Pla d’Acció Tutorial
Totes les tutories es concentren el dijous en una hora diferent per a cada nivell educatiu, per tal de facilitar la
transmissió simultània de la informació i poder, si s’escau, realitzar activitats conjuntes.
Nivell educatiu
Primer ESO
Segon ESO
Tercer ESO
Quart ESO
Primer BTX
Segon BTX
Cicles Formatius

Responsable de la reunió
Cap d’Estudis Adjunta

Horari assignat
Dimecres de 11,15 a 12,10

Coordinadora ESO

Dimecres de 11,15 a 12,10

Coordinadora BTX

Dimecres de 12,10 a 13,05

Cap d’estudis CF
Coordinador CF

Dimecres de 12,10 a 13,05

Horari de la tutoria
Dijous de 16,25 a 17,20
Dijous de 15,30 a 16,25
Dijous de 13,05 a 14,00
Dijous de 12,10 a 13,05
Dijous de 9,55 a 10,50
Dijous de 10,50 a 11,45
No tenen assignada una
hora concreta de tutoria

En iniciar el curs escolar, cada tutor/a rep una carpeta amb material
1-Documentació d’interès:
- Acollida inici de curs
-Tipus d’activitats
complementàries i extraescolars
- Suggeriments per a la
dinamització de la tutoria
- Acta d’elecció de Delegat
- Contracte pedagògic
- Graella distribució de pupitres
- Calendari neteja de patis
- Extracte del RRI
- Fitxa de treball d’eixos
transversals
- Power presentació tutoria
- Full d’entrevista amb els pares
- Full de registre de tutoria
personal

Material carpeta
- Protocols:
de mediació
d’absentisme
d’alumnes disruptius
de derivació a l’AO
de retorn a la derivació a l’AO
de derivació a l’EAP
de derivació a SS.SS.
de notificació de desperfectes
- Material que es troba dipositat al
despatx del cap d’estudis:
- Llistats de llibres per tutoria
- Llistat de jocs
- Llistat de DVD i vídeos
- Llistat de pel·lícules pel
nivell educatiu
- Llistat de pàgines web
d’interès

2- Objectius del PAT
3- Funcions del tutor i tutor personal
4- Seqüenciació del PAT del nivell
respectiu
5- Temporalització del PAT del nivell
respectiu
6- Full de seguiment del PAT del
nivell respectiu
7- Eixos transversals del nivell
8- Pla d’orientació acadèmica i
professional
9- Material divers per a la realització
d’activitats per blocs de
competències

Tot aquest material, també el pot trobar en format digital a traspàs de departaments dins la carpeta de tutoria.
Els eixos transversals
A part de les activitats pròpies de tutoria, el centre
vincula un seguit d’eixos transversals en els àmbits de:
•
Educació viària
•
Salut
•
Medi ambient
•
Solidaritat i interculturalitat
•
Orientació acadèmica i professional
al llarg de tota l’escolaritat, de manera que en acabar
els seus estudis en el centre tinguin coneixements
amplis de cada un dels àmbits. PAT eixos transversals
Per poder portar a terme aquests eixos transversals
comptem amb diferents entitats i institucions tant
públiques com privades de la ciutat, de la comarca, ...
que realitzen xerrades, conferències, taules rodones,
tallers, ... al llarg de cada curs acadèmic.
Totes aquestes activitats es porten a terme durant les
hores de tutoria assignades a cada nivell.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

Seqüenciació i temporalització
Cada curs té desenvolupada la seqüenciació de la
tutoria de manera que s’estableixen uns objectius i
procediments comuns al llarg de tot el curs escolar i uns
altres que són específics de cada trimestre escolar. PAT
seqüenciació
De tots aquests objectius i procediments s’elabora una
temporalització per trimestres en la què cada setmana
té assignada una activitat específica que caldrà realitzar.
D’aquestes activitats n’hi ha unes que són obligatòries
(assenyalades en negreta) i altres que cal realitzar en la
data indicada (assenyalades en negreta i subratllades).
PAT temporalització
Avaluació
Trimestralment cada tutor ha de complimentar el “full de
seguiment del PAT” i entregar-lo puntualment al
coordinador o cap d’estudis respectiu.
Un cop recollits tots els fulls de seguiment de cada nivell
es realitza una posada en comú per nivells per tal de
detectar problemes, possibles punts de millora o
aspectes que cal reforçar.
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Atenció a la diversitat
Estratègies d’atenció a la diversitat
L’institut vol ser integrador i obert a la diversitat i
procura anar construint un context escolar capaç
d’acollir tot l’alumnat. Accepta la diversitat com a
característica intrínseca de la realitat humana i
procura el desenvolupament de persones diferents,
cadascuna segons les seves possibilitats. Així mateix,
l’institut es mostra sensible i vol disposar dels
recursos adients per tal d’atendre, d’acord sempre
amb els principis d’integració i normalització escolars,

l’alumnat amb necessitats educatives especials (nee),
derivades de discapacitats físiques o psíquiques, o
determinades per altres condicions de caire personal,
familiar o social.
Per atendre la diversitat, l’institut disposa d’una
planificació específica i una sèrie de recursos humans
i tècnics.

Organitzatives (agrupaments d’alumnat, distribució hores)
Mesures ordinàries

Mesures extraordinàries

Aula Oberta: atén l’alumnat amb
d’aprenentatge o problemes disruptius.

Agrupaments flexibles G1 – G3
Agrupa l’alumnat en funció de la proposta de l’equip
docent. Fer tres grups de cada dos, en les assignatures
instrumentals català, castellà i matemàtiques, i en les
matèries que ja tenen per llei alguna hora de
desdoblament: naturals, tecnologia i idioma. Els criteris
seguits per a l’agrupació dels alumnes han estat iguals
en totes les assignatures que desdoblen.
A primer, segon, tercer i quart d’ESO, s’han fet grups
flexibles per les àrees que es desdoblen fent un grup
de nivell baix G3 i dos grups de nivell heterogeni G1. El
G3 s’ha intentat que sigui el més reduït possible i
només amb alumnat que presenta dificultats
d’aprenentatge.
Matèries optatives de reforç, consolidació i ampliació

dificultats

Aula d’Acollida: atén l’alumnat nouvingut.
Programa «Fem Futur» a 4t d’ESO: programa de
diversificació curricular adreçat a l’alumnat que vol
seguir un Cicle Formatiu o incorporar-se al mon del
treball
Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE): atén
l’alumnat que presenta necessitats educatives
especials.

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): atén
l’alumnat amb greus problemes d’adaptació a l’entorn
escolar.

Curriculars

Les estratègies curriculars varien en funció de la matèria,
de l’alumnat, del professorat, de l’agrupament i de la
mesura específica d’atenció a la diversitat.
Les adaptacions curriculars més o menys significatives;
les modificacions curriculars, quan són necessàries
depenen en realitat de múltiples factors vinculats en
darrer terme a les mesures organitzatives esmentades
en l’apartat anterior.
Alguns dels objectius que guien el treball en les aules
específiques de diversitat són:

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar l’autoestima i la confiança.
Treballar la motivació.
Sentir l’èxit en les tasques que realitzen.
Poder apreciar els seus propis progressos.
Potenciar la integració en el grup.
Evitar qualsevol sentiment de segregació.
Aprendre a ser responsables.
Aprendre a organitzar-se i ser autònoms.
Potenciar els aprenentatges funcionals.
Assolir les competències bàsiques.
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Agrupaments flexibles. Canvis, propostes i derivacions
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http://www.xtec.cat/edubib

10

Diversitat i Acció tutorial

IES Joan Brudieu

Qüestionari adreçat als professors de G3 de 1r cicle d’ESO

Coneixement sobre la realitat de l’alumnat. Assenyala la resposta
Podries dir si algun dels alumnes del teu grup ha repetit o té pendent alguna àrea de
primària? SI-NO

1.
2.

Saps si algun dels alumnes s’ha incorporat al centre amb informe de l’EAP? SI-NO

Abans de començar les classes coneixies el nivell inicial dels alumnes en la matèria que
imparteixes? SI-NO

3.
4.

Vas haver de fer alguna mena de prova inicial per conèixer el nivell de l’alumnat? SI-NO

En la teva matèria, hi ha algun alumne/a amb un nivell molt per sota els mínims habituals?
SI-NO

5.

Si compares amb el primer dia de classe, penses que l’evolució dels alumnes ha estat
positiva malgrat no assoleixin els nivells mínims ? SI-NO

6.

Coneixement de l’adequació curricular
1.

Vas triar fer classe amb aquest grup o te’l van assignar? SI-NO

2.

Heu parlat al departament sobre la filosofia dels “grups tres”? SI-NO

3.

Heu decidit entre tots quin serà el nivell de la matèria en aquest grup? SI-NO

4.

Vas haver de fer tu sol la programació per al grup? SI-NO

5.

Després de quinze dies de classe, vas haver de canviar la teva programació inicial per tal
d’adequar-la al grup? SI-NO

6.

Et sembla que els resultats de la primera avaluació reflecteixen el teu esforç envers el grup?
SI-NO

7.

Penses que el teus alumnes t’entenen quan expliques a classe? SI-NO

8.

Penses que els hi falta mètode de treball? SI-NO

9.

Has pres mesures especials per adaptar la metodologia de la matèria al grup? SI-NO

10. Has hagut d’adaptar la matèria prevista en la teva programació inicial pels resultats
obtinguts? SI-NO
11. Penses que el principal problema del grup és la disciplina? SI-NO
12. Què podríem fer per millorar l’ambient de treball a l’aula? ..................

Vols fer algun comentari o proposta?

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Comissió d’atenció a la diversitat
Composició

Funcions

Caps d’estudis
Coordinador pedagògic
Cap del Seminari d’OAD
Coordinadora LIC
Membre de l’EAP
Tutora de l’aula
d’acollida

Seguiment de la línia pedagògica consensuada pel Claustre.
Gestió de la diversitat del centre: adscripció dels alumnes als grups-classe,
als grups de nivell, adscripcions i canvis, derivacions USEE, Aula Oberta,
Fem Futur i UEC.
Coordinació amb els departaments.
Seguiment de l’alumnat amb NEE.
Seguiment del Fem Futur.
Anàlisi i validació dels documents de diversitat del centre.
Seguiment dels alumnes del Taller d’estudi assistit i presa de decisions.
Proposta i seguiment dels alumnes del Taller d’Habilitats Socials.
Vetlla per la bona acollida de l’alumnat nouvingut.
Coordinació amb els tutors per seleccionar l’alumnat que s’adscriurà al Fem
Futur i UEC.
Revisió dels informes de l’EAP i lliurement als tutors.
Recollida de propostes dels equips docents.

Periodicitat
1 hora setmanal de
reunió

Full de derivació a l’Aula oberta

Emissor de l’alumne/a ______________

Receptor de l’alumne/a: Aula Oberta

Dades personals de l’alumne/a
Nom i Cognoms

Curs i grup

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Localitat

Tutor/a de grup

Tutor/a personal

Motiu de la derivació:
•
•

Alumne/a disruptiu
Alumne/a amb dificultats d’aprenentatge

Es demana que l’alumne/a sigui atès a les matèries de (indicar la data d’incorporació):
•
•
•
•

•

Català ________________________
Castellà _______________________
Idioma ________________________
Matemàtiques __________________
Ciències de la natura ____________

•
•
•
•

•

Ciències socials _____________________
Tecnologia __________________________
Música ______________________________
Visual i plàstica _______________________
Matèria optativa _______________________

Aprovat per la Comissió d’Atenció a la Diversitat el ______________
Signat: El Cap d’Estudis
La Seu d’Urgell, a _____ de ______________ de ______

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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1. Informe previ (adjuntar al full de derivació)

Avaluació inicial

Temes treballats a classe:

Nivell assolit:

Exàmens i proves efectuats:

Notes dels exàmens:

Materials utilitzats:

Informacions addicionals del professor/a:

2.

Continguts mínims que es considera que l’alumne/a ha d’assolir per promocionar de
curs

3.

Seguiment i coordinació

4.

Avaluació: Criteris

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Document de retorn a la proposta de derivació a l’Aula oberta
Alumne…………………………………………………………………………………………………
Curs…………..Grup………Tutor de grup……………Tutor personal…….........….....................
Data de presentació de la proposta………..de………………….de 200…….……….................
Avaluació……………….............................................................................................................
Professor que fa la proposta……………………………………………………………...............
Matèria……………………………………………………………...……………………………….....
Analitzada la proposta per la CAD, s’acorda:

ACCEPTAR la proposta de derivació a partir dels següents motius:
o

L’alumne presenta dificultats d’aprenentatge

o

L’alumne manifesta un comportament disruptiu.

Hores en que l’alumne assistirà a l’Aula Oberta i data d’incorporació:…de…….20………
Dilluns….…hora

Dimarts.....hora

Si

Dimecres…..hora

Si

No

No

Dijous…….hora

Divendres...hora

Si

Si

Si

No

No

No

El/La tutor/a personal ha de comunicar als pares la derivació a l’Aula Oberta.
Comunicat als pares el ……de…………..de 20……
NO ACCEPTAR la proposta de derivació
- Motius: .........................................................................................................................................
D’aquest comunicat se’n envia còpia al:
Professor que deriva
Professor tutor
Professor tutor personal
Professorat de l’Aula Oberta
El Cap d’Estudis/Coordinador Pedagògic.

La Seu d’Urgell, a ……………de…………………………….de 20……………

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Agrupaments específics d’atenció a la diversitat
GRUP 1
Introducció

Criteris i procediment pera l’agrupació

Els Grups 1 és una de les mesures genèriques
d’atenció a la diversitat de que disposa l’IES Joan
Brudieu per poder atendre de manera més
personalitzada la diversitat de l’alumnat de l’ESO.

Per a totes les matèries que es desdoblen es segueix
el mateix criteri d’agrupació d’alumnes.

Alumnat. Tipologia i característiques
Es tracta d’un grup heterogeni degut a la diversitat
d’alumnat que contempla.
Alumnat assignat al G1:
•
Alumnes
sense
dificultats
significatives
d’aprenentatge.
•
Alumnes repetidors.
•
Alumnes disruptius amb baix interès pels estudis

A tots els cursos d’ESO, s’ha fet un grup de nivell
baix (G3) i dos grups de nivell heterogeni (G1).
Per assignar un alumne al G1 es té en compte:
•

La informació rebuda en el traspàs Prim- Sec.

•

Les sessions de pre-avaluació i d’avaluació.

•

Si un alumne/a és repetidor s’assigna al G1.

Un alumne/a pot començar el curs en el G1 o G3. Si
l’equip docent, en les sessions d’avaluació ho
considera oportú, l’alumne/a pot canviar de grup.

Metodologia / activitats

Relació amb el grup ordinari

Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans,
de cada dos grups-classe se’n fan tres grups d’estudi,
dos G1 i un G3. Aquests es faran en les matèries
anomenades
instrumentals
(
català,
castellà,
matemàtiques) i en les hores de les matèries d’idioma,
natura (biologia/geologia, física/química) i tecnologia.

L’alumne/a assignat al G1 cursarà amb el Grup
tutoria (alumnes del G1 i G3) les assignatures d’
educació física, ciències socials, educació per a la
ciutadania i els drets humans, educació visual i
plàstica, religió, alternativa a la religió, optativa,
tutoria i treball de síntesi.

Criteris i procediment d’avaluació

Relació amb les famílies

Els alumnes repetidors segueixen un Pla Individualitzat
de les assignatures suspeses. El promou la comissió
d’atenció a la diversitat (CAD) i està orientat a superar
les dificultats detectades en el curs anterior.

Els alumnes del G1 a l’igual que la resta d’alumnes té
assignat un tutor personal que es reuneix
periòdicament amb les famílies en aplicació del pla
de tutoria personal.

GRUP 3
Introducció

Criteris i procediment d’avaluació

Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans,
de cada dos grups-classe es fan tres grups d’estudi,
dos grups 1 i un grup 3.

Els alumnes que segueixen estudis al grup 3 tenen
currículum adaptat, elaborat pels diferents seminaris i
departaments.

Alumnat. Tipologia i característiques
Els alumnes que formen aquest grup són alumnes que
presenten dificultats d’aprenentatge, que no van assolir
els objectius de l’etapa d’educació primària i que
requereixen adaptacions curriculars, especialment a les
àrees instrumentals.

Relació amb les famílies
Cada alumne/a del grup 3 a l’igual que la resta
d’alumnes del centre, tenen adjudicat un tutor
personal, el qual es reuneix periòdicament amb les
famílies en aplicació del pla de tutoria personal.

Metodologia / activitats

Criteris i procediment per a l’agrupació

Aquesta distribució ha estat possible gràcies a les
hores d’atenció a la diversitat per a cada grup
d’alumnes, més les hores de desdoblaments de Natura,
tecnologia, socials i idioma, així com al professorat
nomenat per a l’atenció a la diversitat.

Per assignar un alumne al G3 , que ha de ser el més
reduït possible, es té en compte:

Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans,
de cada dos grups-classe es fan tres grups d’estudi,
dos grups 1 i un grup 3, en les matèries anomenades
instrumentals (CAT-CAS-MAT) i en les hores de les
matèries 1LE (ANG-FRA), NAT (BIO/GEO i FIS/QUI) i
TEC. Excepcionalment, en la matèria de CC.SS.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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•

La informació rebuda en el traspàs Prim- Sec.

•

Les sessions de pre-avaluació i d’avaluació.

•

Alumnat
que presenta únicament dificultats
d’aprenentatge i falta d’autonomia personal.

•

El grup de 4t de diversificació s’ha constituït
atenent alumnes amb dificultats per seguir el 4t
d’ESO normal i que han manifestat la intenció
de continuar estudiant cicles formatius o
incorporar-se al món laboral.
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AULA OBERTA (AO)
Introducció

Derivació dels alumnes

Des de l’ aula oberta s’atén principalment dues
tipologies d’alumnat:

El procediment previst al centre per identificar
l’alumnat que assistirà a l’ aula oberta es fa per mitjà
de la comissió d’atenció a la diversitat, a partir dels
informes i propostes dels tutors/es, dels equips
docents i de les avaluacions.

• Alumnes amb un retard important en el seu
procés d’ensenyament-aprenentatge
• Alumnes conductuals
A més a més es considera que el plantejament de
l’aula oberta hauria d’anar en la línia de formar un grup
d’alumnes que realitzés una part important de l’horari
treballant en l’adquisició d’habilitats de la vida
quotidiana, habilitats prelaborals i habilitats sociopersonals, complementada amb un reforç de les àrees
instrumentals i altres àrees (CV, educació física, tutoria,
...) amb la resta del grup ordinari.
Aquest plantejament no es considera tancat, sinó
flexible i s’ha d’anar treballant a partir de cada cas
concret.

Objectius
Generalment aquests alumnes es veuen en una
situació de desubicació acadèmica de la que són
incapaços de sortir fàcilment, per la qual cosa ens
proposem treballar molt especialment els objectius
següents:
•

Potenciar l’autoestima i la confiança en ells
mateixos.

•

Treballar la motivació.

•

Sentir l’èxit en les feines que realitzen.

Alumnat. Tipologia i característiques

•

Poder apreciar els seus progressos.

Alumnes amb un retard important en el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge

•

Potenciar la integració en el seu grup.

La majoria són alumnes amb les capacitats bàsiques
de primària no assolides, que per qüestions diverses de
capacitat, interacció amb l’entorn educatiu, problemes
familiars, situació d’alt risc social, dificultats cognitives,
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 veuen agreujat el seu
desfasament curricular. 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.
Alumnes conductuals
El seu comportament impedeix el normal funcionament
de la majoria de les classes. Conductes molt
disruptives o bé alumnes amb un comportament que
distorsiona el desenvolupament d’algunes classes.
(Influeixen diverses variables: agrupació concreta dels
alumnes, àrea, professor/a,...)
Agrupament dels alumnes
Els agrupaments són variables, en funció de les àrees i
dels alumnes i també en funció de l’horari de l’aula
oberta. La casuística tan particular dels alumnes
incorporats a l’ aula oberta fa que els agrupaments, en
general es mantinguin estables. Es fa el seguiment en
reunions de la comissió d'atenció a la diversitat.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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•

Evitar qualsevol tipus de sentiment de
segregació.

•

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
convivència.

•

Adquirir els objectius mínims de l’etapa,
sempre que sigui possible.

•

Assolir uns
instrumentals.

•

a

respectar

mínims

les

en

normes

les

de

àrees

Potenciar els aprenentatges funcionals.

Aules i material
Disposem d’una aula i la majoria del material que
utilitzem amb l’alumnat està elaborat pel professorat
que imparteix les classes.
A més a més disposem de material divers com:
•
Material manipulatiu (geoplans,
intel·lect,
tangrams, ...), jocs de llengua.
•
Llibres de lectura eficaç, diccionaris i atlas.
•
8 ordinadors amb programari adient pels
alumnes
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Metodologia / activitats

Relació i coordinació amb els centres educatius i
serveis externs

Amb la majoria dels alumnes es porta a terme un
treball d’adequació curricular en la majoria d’àrees,
fomentant sempre que és possible els aprenentatges
més funcionals i intentant diversificar tant com es
possible, mètodes, situacions i activitats d’E/A.

Per tal de dur a terme un treball més globalitzat
considerem fonamental treballar coordinadament
amb els tutors, els professors/es d’àrea, amb les
famílies i les assistents socials, l’EAP, EAIA, l’equip
directiu i el CSMIJ.

Pel que fa a la tasca desenvolupada pel professorat de
l’aula oberta, i tenint com a base l’adquisició de les
competències bàsiques per part dels alumnes, es fan
activitats adaptades a les característiques dels
alumnes.

Altres activitats realitzades pel professorat de l’aula
oberta:

A l’aula oberta es treballa més específicament el reforç
de les àrees instrumentals (llengües, matemàtiques) i
ciències socials i naturals, i s’incideix sobretot en les
competències lingüístiques bàsiques (expressió i
comprensió). També treballem el centre d’interès del
projecte “5 al dia”, on els alumnes per quinzenes o bé
mensualment treballen una fruita o una verdura i el
complementen amb alguna sortida per veure-la o
comprar-la. Al mateix temps posen en pràctica, si es
pot per qüestions d’espai, alguna recepta . En el cas de
alumnes que hi assisteixen per problemes en una àrea
concreta, es treballa amb ells aquesta àrea intentant
assolir els continguts mínims de cadascuna de les
àrees.

•

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 cadascú.

•

Coordinació interna de centre per al seguiment
del funcionament de l’aula oberta i de cada un
dels alumnes, comissió d’atenció a la diversitat.

•

Coordinació amb els serveis externs al centre.

Relació amb les famílies

Criteris i procediment d’avaluació

Tots els alumnes de l’aula oberta assisteixen a la
tutoria de grup amb el grup ordinari, per tant una sèrie
de funcions tutorials es realitzen en el marc del grupclasse (grup de referència).

Pel que fa a l’avaluació dels alumnes és important
destacar que l’avaluació ha de ser individualitzada i
s’ha de realitzar respecte a l’evolució del procés
d’aprenentatge de determinat alumne en base a les
seves circumstàncies, les seves característiques, etc.
En conseqüència, és rebutjable que l’avaluació es
faci per mitjà de la comparació amb altres alumnes
que parteixen de situacions i característiques
diferents i, per tant, mostren altres formes d’evolució
en l’adquisició dels aprenentatges.

El treball que es realitza a l’aula oberta comporta una
entrevista inicial amb l’alumne/a i la família i un
seguiment bastant exhaustiu dels nois/es, per la qual
cosa el professorat de l’aula oberta es coordina amb
els tutors.
El professorat de l’aula oberta assisteix a les reunions
de tutors i als equips docents corresponents i, si és
possible, realitza conjuntament amb el tutor/a les
entrevistes amb les famílies.
Les tasques que comporten un seguiment cotutorial
pels professors:
• 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.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

L’avaluació dels alumnes que assisteixen a l’aula
oberta, es realitza, en primer lloc, des del seminari
d’orientació i atenció a la diversitat i després en les
sessions d’avaluació es revisa amb l’equip docent
corresponent.
Amb els alumnes de l’aula oberta es fan adaptacions
curriculars de les matèries, dels mètodes i de les
activitats d’ensenyament-aprenentatge per tal de
poder bastir les ajudes pertinents a fi que els
alumnes vagin progressant.
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Altres observacions. Trets distintius
Horaris
Els horaris de l’aula oberta s’estableixen en funció de les necessitats, característiques, interessos i motivacions
de cadascun dels alumnes, amb tot s’intentarà distribuir els alumnes en petits grups, amb el/la mateix/a
professor/a de referència.
Procés desenvolupat durant els dos primers mesos
Com a fases preliminars a l’actuació directa pròpiament dita, cal deixar constància d’algunes tasques sense les
quals hagués minvat molt l’ajut que des d’aquest seminari es podia oferir a l’alumnat.
El procés s’inicia amb un buidatge d’informació d’expedients dels alumnes.
Es procedeix també a una exploració inicial tot mantenint una entrevista individual, amb cada alumne/a, amb la
finalitat de conèixer la seva persona tant pel que fa als seus gustos i interessos personals com a la seva
valoració acadèmica, la seva projecció de futur i aspectes com l’autoestima, l’autoconcepte, l’autoimatge i les
expectatives. Així mateix s’incideix en el coneixement de la seva actuació comportamental en diferents
ambients i en el coneixement de la seva situació i relació socioafectiva familiar.
El següent pas és mantenir entrevistes amb els pares (sempre que sigui possible), per tal d’actualitzar la
situació del seu fill en l’àmbit acadèmic i donar a conèixer la tasca de l’aula oberta vers l’alumne/a. La resposta
dels pares en tots els casos ha estat positiva.
L’altra font d’informació prové dels informes de l’EAP.
Considerem prioritari, seguir els O.G.E. i saber quin és el punt de partida en la llengua base de comunicació en
tot el procés d’E/A, donat que les dificultats en comprensió i expressió els repercutiran en la resta de matèries.
Recopilat tot el material i havent apreciat la problemàtica específica de cada alumne/a, es passa a les propostes
i a l’execució pràctica que es creu més oportuna.
Esquema del procés desenvolupat
•

Entrevistes individuals amb els alumnes

•

Entrevistes amb les famílies

•

Coordinació en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat del centre

•

Coordinació amb tutors, professors d’àrea i equips docents

•

Coordinació amb l’EAP: psicòloga i assistent social

•

Coordinació amb el CSMIJ

•

Coordinació i seguiment amb els serveis socials de l’ajuntament, del consell comarcal i de l'EAP.

•

Elaboració de proves d’avaluació inicial

•

Elaboració de pautes d’exploració inicial

•

Elaboració de fulls de seguiment, de registres d’observacions, de qüestionaris, d’actes del seminari, etc.

•

Elaboració d’activitats de comprensió lectora, de matemàtiques, de llengua catalana i llengua castellana,
de ciències socials i experimentals, d’exercicis inter-àrees i d’altres

•

Elaboració de dossiers de ciències socials i ciències naturals

•

Classificació i arxiu de tota la informació disponible de cadascun dels alumnes.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib
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AULA D’ACOLLIDA
Introducció

Criteris i procediment d’avaluació

La resposta educativa que hem de saber donar des de
l’IES als alumnes que assisteixen a l’aula d’acollida es
basa en un seguit de mesures que ens han de servir
per establir mecanismes de planificació, seguiment i
avaluació del procés de d’aprenentatge i per dotar-nos
dels recursos humans, materials i tècnics necessaris
per a la seva correcta integració.

L’avaluació d’aquest alumnat és contínua, amb
observació sistemàtica i visió global del seu procés
d’aprenentatge, integrant les aportacions i les
observacions efectuades en cada una de les àrees
d’aprenentatge, al procés d’adquisició de la llengua,
les adaptacions de les àrees curriculars cursades i la
integració de l’alumne/a. El centre incorpora a l’informe
d’avaluació els diferents aspectes relatius a l’evolució
del seu aprenentatge. L’informe es lliura a les famílies
per tal que coneguin els processos de millora dels seus
fills.

Alumnat. Tipologia i característiques
Es tracta d’alumnes nouvinguts procedents d’altres
comunitats autònomes o d’altres països amb
desconeixement de la llengua catalana o de la llengua
catalana i castellana. Segons la seva procedència
acudeixen a l’aula d’acollida entre 6 i 9 hores. Les
seves necessitats educatives són de caràcter transitori.

Les decisions sobre la promoció de l’alumnat nouvingut
les pren de manera col·legiada la junta d’avaluació. Si
la junta decideix que l’alumne/a nouvingut/da ha de
seguir programes específics (adaptacions o plans
individualitzats) aquest s’escolaritza en el nivell i grup
que es formuli en la proposta educativa, i ha de constar
en l’adaptació o modificació curricular corresponent.

Objectius

Relació amb les famílies

•

Integració de l’alumnat al grup classe i al centre

•

Adquisició de la comprensió bàsica de la llengua
catalana

•

Adquisició de les competències bàsiques que els
han de permetre continuar l’ensenyament reglat o
bé accedir al món laboral o als programes de
transició al treball.

Les principals línies d’actuació amb les famílies es
concreten en el programa d’acompanyament familiar a
l’alumnat nouvingut que consisteix en la benvinguda i
l’explicació de les característiques i el funcionament del
nostre sistema educatiu, el lliurament de la
documentació i la informació del centre en la llengua
d’origen.

Metodologia / activitats
•

La
metodologia
bàsica
és
l’enfocament
comunicatiu. Durant els dos anys de permanència
a l’aula d’acollida es treballen les habilitats
bàsiques de comunicació interpersonal (BICS).

Relació amb el grup ordinari
L’alumnat assisteix un mínim de 21 hores a la classe
ordinària per fomentar la socialització amb el grup.

Altres observacions: Trets distintius
•

Programa d’alumnes-guia o alumnes acompanyants.

•

Programa de préstec de llibres de text deixats per d’altres alumnes del centre que ja no els utilitzen.

•

Programa de suport social, juntament amb els serveis socials del consell comarcal de l’Alt Urgell, que
col·labora en les beques de llibres, les beques de menjador, el transport escolar, facilita traductors per a les
entrevistes puntuals i col·labora en d’altres necessitats específiques.

•

Programa de reforç de la llengua catalana fora de l’horari escolar, organitzat per Càritas. Servei gratuït dirigit
sobretot als alumnes nouvinguts que han de cursar ensenyaments postobligatoris i no es poden beneficiar del
recurs de l’aula d’acollida per estar fora de l’educació obligatòria.

•

Taller d’estudi assistit. És una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn
socioculturalment desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir
hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant
en el seu procés de desenvolupament personal. El desenvolupament de l’actuació comporta l’atenció mínima
a l’alumnat de tres hores setmanals, fora de l’horari lectiu. Es duu a terme en el mateix IES Joan Brudieu.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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USEE
Introducció

Criteris i procediment d’avaluació

El curs 2006-07, es crea la USEE de l’IES “Joan
Brudieu” amb la dotació de recursos humans que figura
en el pla d’actuació d’aquell curs.

Un dels nostres objectius prioritaris és treballar els
aprenentatges funcionals i els continguts curriculars
bàsics perquè l’alumnat vagi assolint un major grau
d’autonomia. Per aquesta raó els principals criteris
d’avaluació són:

Durant el present curs escolar es pretén donar
continuïtat a la tasca començada el curs 2006-07 i
atendre els i les alumnes que hi són des del primer any,
així com aquells que s’incorporin a l’IES amb dictamen
d’escolarització on es proposi aquest recurs.
La USEE comparteix espai amb l’aula oberta. Encara
que l’espai és reduït, quan hem de treballar amb un
nombre més elevat d’alumnat, o bé, cal desdoblar
grups, podem disposar de les aules properes, que no
s’utilitzin en aquell moment.

•

L’actitud, l’interès i l’esforç que han demostrat en la
matèria.

•

L’assoliment i desenvolupament de les capacitats
bàsiques.

Procediments d’avaluació
•

Diversificar les formes d’avaluació i partir
bàsicament de l’observació i el seguiment diari del
procés d’ensenyament-aprenentatge de cadascun
dels i de les alumnes.

•

Diversificar els moments, les modalitats i els
instruments d’avaluació, tenint com a referència les
capacitats bàsiques i no tant el continguts.

•

Fomentar el plaer de la lectura cercant llibres
adaptats a les necessitats i capacitats de l’alumnat.

•

Realitzar petites tasques a casa, per afavorir
l’adquisició, el reforç i la millora de la lectura.

•

Realitzar entrevistes, petites proves d’avaluació,
exercicis d’autoavaluació, qüestionaris, proves
diverses sobre lectura, comprensió, ... i sobre
diversos continguts per tal de conèixer el grau
d’assoliment dels coneixements treballats.

Alumnat. Tipologia i característiques
La USEE és un recurs destinat a donar suport dins dels
centres ordinaris a alumnes amb nee. El perfil de la
majoria de l’alumnat escolaritzat a la USEE de l’IES
Joan Brudieu és aquell que presenta retard mental més
o menys moderat i/o trastorn de conducta, personalitat
o desenvolupament, la qual cosa es manifesta amb
greus dificultats cognitives i un desfasament curricular
molt significatiu. Pel que fa als aspectes educatius la
majoria d’aquests nois i noies presenten:
•
•
•
•
•
•
•

Dificultats d’atenció, d’interès, de treball i de
concentració
Manca d’hàbits escolars en relació al treball i al
material
Greus dificultats per a desenvolupar les capacitats
bàsiques
Greus dificultats per assolir continguts curriculars
elementals
Problemes d’absentisme
Alguns problemes d’higiene i alimentació
Puntualment, alguna conducta disruptiva

Els materials i els instruments utilitzats per a
l’avaluació són els mateixos treballats a l’aula perquè
els alumnes presenten moltes dificultats en l’adquisició
dels aprenentatges.
Progrés dels alumnes

Durant el present curs escolar, són atesos per les
professionals de la USEE, 8 alumnes de 3r d’ESO i 2
alumnes de 4t d’ESO. Aquests 2 segueixen currículum
adaptat dins l’aula ordinària amb els suports
corresponents. Tots segueixen un PI.

En general, l’alumnat atès a la USEE presenta millores
significatives a nivell de conducta, d’hàbits i de
comportament. La millora acadèmica és molt irregular,
depèn de les característiques personals de cadascun
dels i de les alumnes.

S’atén a alumnes amb dificultats motrius derivades
d’una paràlisi cerebral. L’educadora adapta els
materials per a aquests alumnes.

S’ha constatat una evolució positiva en molts dels
aspectes treballats.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib
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Objectius

Relació amb el grup ordinari

L’objectiu a treballar i que s’assoleix de forma més o
menys significativa és el de satisfer les necessitats
educatives específiques dels alumnes.

•

Assolir progressivament un millor domini de les
competències bàsiques.

•

Adquirir els continguts curriculars bàsics.

•

Adquirir hàbits d’autonomia i potenciar la seva
autonomia personal.

Dels 8 alumnes de tercer d’ESO, 2 assisteixen a la
USEE un total de 18 sessions. Una fa 3 sessions a
l’Aula d’Acollida i la resta amb el grup de referència i
l’altre fa 3 sessions de llengua castellana al G3 i la
resta amb el grup de referència.
Un alumne assisteix 15 sessions a la USEE. S’ha
incorporat al G3 a llengua catalana i tecnologia.
Els altres 5, assisteixen un total de 21 sessions a la
USEE i la resta amb el grup de referència.
Amb el grup de referència fan tutoria, matèria optativa,
música, educació visual i plàstica, educació per a la
ciutadania i els drets humans i educació física.
L’alumna que assisteix a l’aula d’acollida hi va a les
hores de català, del seu grup-classe.

•

Potenciar l’autocontrol emocional.

Nivell d’inserció de la USEE en l’organització del centre

•

Millorar els hàbits d’higiene i alimentació.

•

Aprendre a acceptar l’ajuda dels educadors i
educadores.

•

Potenciar l’autoestima.

•

Treballar tècniques i estratègies d’aprenentatge.

Dins del marc de l’atenció a la diversitat, la USEE és un
recurs per afavorir el procés cap a la inclusió de
l’alumnat que presenta nee, la qual cosa implica canvis
a nivell metodològic i organitzatiu.
L’aula de la USEE és l’espai de treball de la major part
de les matèries.
L’alumnat realitza algunes matèries i la majoria
d’activitats del pla d’acció tutorial amb el grup-classe de
referència.

Es treballa per competències i, dins d’aquest marc, els
objectius a destacar en funció de la realitat de
cadascun dels i de les alumnes són:

•

Fer seguiment de la seva adaptació al centre.

•

Aprendre a comportar-se correctament.
Metodologia

La metodologia emprada és bàsicament globalitzada i
activa. En destaquem els aspectes següents:
•
•
•
•
•
•

Canviar, alternar i diversificar la tipologia d’activitats
per tal de mantenir l’atenció de l’alumne.
Cercar activitats motivadores i funcionals.
Partir dels coneixements previs de cadascun dels
alumnes.
Participació activa de l’alumnat en les tasques
desenvolupades.
Utilització de materials, eines i estris per afavorir
l’aprenentatge amb una base més manipulativa.
Utilització dels recursos informàtics per tal d’afavorir
la motivació en alguns aspectes acadèmics.

Recursos didàctics utilitzats
•

•
•
•
•

Canviar la forma d’organitzar els espais i
l’agrupament dels alumnes: individuals, per
parelles, o en petit grup segons activitats,
motivacions, interessos i capacitats dels alumnes.
Utilitzar diferents tipus de treball: pràctic, de
recerca, d’observació, d’exposició, ...
Diversificar materials i suports (orals, escrits,
visuals), variar els moments i durada de les
activitats.
Diversificar activitats, més o menys guiades i amb
diferents graus d’ajuda.
Realitzar activitats per afavorir l’autonomia de
l’alumnat.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Trets distintius
El model d’intervenció es fonamenta en les teories
constructivista i sistèmica.
En els processos d’ensenyament-aprenentatge, seguint
Vigostky, es tracta de treballar a partir d’allò que
l’alumne/a és capaç de fer per si sol (zona de
desenvolupament real) i desenvolupar tot el que
l’alumne/a és capaç de resoldre amb l’ajuda dels altres
(zona de desenvolupament potencial). El recorregut
entre ambdues zones delimita el marge d’incidència
educativa i de canvi, és la zona de desenvolupament
proper (ZDP). Partint dels coneixements previs de
l’alumne/a, el docent recorre aquesta zona de
desenvolupament potencial i condueix a l’alumne/a, a
la seva ZDP.
Per altra banda treballem des d’un punt de vista global i
tenim en compte els diferents sistemes i contextos on
s’interrelaciona cadascun dels i de les alumnes.
Cal partir de cada realitat individual i anar avançant a
mesura que l’alumne/a assoleix els objectius i finalitats
que hem establert, tenint com a referència les
capacitats bàsiques.
És important promoure la interacció i la comunicació
amb les altres persones ja que augmenta el potencial
d’aprenentatge i de desenvolupament dels individus
(alumnes, docents, pares) i dels sistemes (família,
centre educatiu...) i afavoreix la possibilitat d’aprendre
dels altres.
El centres docent, amb voluntat d’actuar com a escola
inclusiva, integra l’alumnat amb nee i permet oferir a tot
l’alumnat, l’oportunitat de continuar sent membres d’un
grup de referència amb igualtat d’oportunitats.
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Activitats
Activitats dins de l’aula
Es treballa a partir del material que la professora
corresponent elabora, adequant les activitats a les
motivacions, interessos i capacitats de l’alumnat.
S’utilitzen els recursos informàtics per tal de reforçar
aprenentatges com el càlcul mental i la geometria en
matemàtiques, el processador de textos en llengua, i
activitats específiques en les matèries de ciències
socials i naturals.
Es preparen altres activitats més manipulatives i
funcionals.
A més a més aprofitem les festes populars per treballar
de forma més globalitzada i per a què l’alumnat
nouvingut conegui algunes de les tradicions pròpies de
la nostra cultura. Per exemple per a La Castanyada el
treball consisteix en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballar dites i refranys. Aprendre’n algun de
memòria.
Cercar informació a internet sobre la castanyada i
com se celebra aquesta festa en altres cultures.
Buidar la informació en un fitxer.
Treballar la recepta dels panellets.
Elaborar textos escrits.
Visualitzar una petita projecció sobre aquesta festa.
Preparar el llistat dels ingredients dels panellets.
Sortir a comprar els ingredients dels panellets.
Per petits grups repartir la resta de coses
necessàries per a la festa i encarregar-se de portarles: gots, plats, castanyes, begudes.
Assajar dues cançons.
Elaborar els panellets.
Fer la festa: Menjar castanyes i panellets.
Ballar una dansa.

Activitats fora de l’aula
A més a més de les àrees que l’alumnat adscrit a la
USEE ha realitzat amb el grup ordinari, es procura la
seva integració dins la dinàmica del centre en activitats
de grup com ara activitats organitzades des del pla
d’acció tutorial: teatre, sortides, festa de Sant Tomàs,
assistència a les exposicions d’alguns treballs de
recerca de l’alumnat de batxillerat; crèdit de síntesi, ...
S’ha fomentat la inclusió de l’alumnat de la USEE dins
del centre i per aquest motiu l’alumnat ha participat en
activitats com:
• Sortides d’educació física, naturals i tutoria
• Sortides al teatre amb el grup de tutoria
• Assistència a la presentació de tres treballs de
recerca de l’alumnat de batxillerat
• Participació amb el grup ordinari al crèdit de síntesi.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

Relació amb les famílies
La incorporació de l’alumne/a a la USEE compte amb
l’acord explícit de la família, la qual ja coneix a través
de l’EAP la situació del seu fill/a des de l’etapa
d’educació primària.
La relació amb les famílies de l’alumnat de la USEE és
molt fluïda. La majoria de les famílies responen
positivament a les demandes realitzades des del
centre. El nombre d’entrevistes efectuades acostuma
ser un mínim de quatre durant el curs escolar, tot i que
amb gairebé totes les famílies ens reunim 6 o més
vegades al llarg del curs, a més del contacte telefònic.
Els temes tractats amb les famílies es podrien resumir
en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguiment personal, acadèmic i actitudinal de
l’alumne/a
Materials escolars
Activitats dins i fora de l’aula
Coordinació amb els serveis externs que incideixen
amb l’alumnat
Inclusió dins la dinàmica del centre.
Coordinació amb el professorat d’altres àrees
Absentisme
Higiene i alimentació

La resposta per part de les famílies és molt diversa,
des de famílies molt implicades en el desenvolupament
i aprenentatge del seu fill/a fins a famílies menys
preocupades.
Pel que fa a algunes de les famílies menys implicades
hem observat la presència d’alguns dels aspectes
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Poc interès per l’activitat del seu fill/a en el centre.
Poca preocupació per establir relacions-contacte ja
sigui per via telefònica o via personal.
Falta de temps per dedicar al seu fill/a atès que els
pares treballen moltes hores.
Escala de valors molt pobra.
Negligència en alguns aspectes relacionats amb el
seu/seva fill/a.
Manca d’hàbits familiars.
Poca exigència pel que fa a l’hàbit de treball escolar
a casa.
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Altres observacions. Exemple de pla de treball
Alumne

Modalitat
d’intervenció
USEE
(Individual i
petit grup)

Objectius

B

USEE
(Individual i
petit grup)

C

USEE
(Individual i
Petit grup)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D

USEE
(Individual i
petit grup)

•
•
•

Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Aprendre a comportar-se

F

USEE
(Individual i
petit grup)

G

USEE
(Individual i
petit grup)

•
•
•
•
•
•
•

Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Aprendre a comportar-se
Millorar hàbits d’higiene i alimentació
Potenciar l’autocontrol emocional
Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia

H

USEE
(Individual i
petit grup)

•
•
•

Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Potenciar l’autocontrol emocional

I

USEE
(Individual i
petit grup)

•
•

Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia

J

Aula ordinària

A

•
•
•

K

Aula ordinària

•

Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Aprendre a comportar-se
Potenciar l’autoestima
Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Aprendre a comportar-se
Potenciar l’autoestima
Adquirir els continguts curriculars bàsics
Adquirir hàbits d’autonomia
Potenciar l’autoestima

Potenciar la seva autonomia
Aprendre a acceptar l’ajuda dels
educadors i educadores
Treballar tècniques i estratègies
d’aprenentatge
Fer seguiment de la seva adaptació al
centre

Metodologia de treball
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Global, prioritzant
materials adaptats al seu
nivell i utilitzant recursos
informàtics
Ordinador personal
Adaptació dels llibres de text

Altres
suports
Varis

Varis

Varis

Varis

Varis

Varis

Varis

Varis

EAP UTAC
Fisioterapeuta
Logopeda

EAP

Coordinacions
Es realitzen coordinacions a diferents nivells:
Internes
• De l’equip propi de la USEE( els dimecres a quarta hora)
• Amb la resta de docents de l’IES que intervenen directament a l’aula oberta-USEE i la psicopedagoga de
l’EAP, en les reunions de seminari d’atenció a la diversitat
• Amb els equips docents dels cursos on estan matriculats els alumnes
• Amb l’equip directiu
Externes
•
Amb les famílies
•
Amb els agents externs que intervenen amb aquests alumnes: metges, psicòlegs, logopedes, fisoterapeuta
•
serveis socials, EAIA, CSMIJ, EAP,
•
Amb l’administració educativa: inspecció, .....

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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FEM FUTUR
Procés seguit per a la incorporació de l’alumne/a.
Introducció
Nivell de centre
El curs 2003-2004 es posa en marxa el programa FEM
FUTUR,
amb
uns
plantejaments
pedagògics,
1. La cap d’estudis i la comissió d’atenció a la
metodològics i organitzatius determinats:
diversitat fan propostes d’alumnes als diferents
equips docents de 2n i de 3r d’ESO, a partir de la
1.
Equip docent cohesionat i voluntari per impartir
2ª avaluació. Així mateix, també es planteja per a
alumnes de 4t d’ESO que hagin de repetir curs.
les classes en el programa
2.
Continguts adaptats als interessos de l’alumnat
3.
Desenvolupament d’una part de l’horari lectiu, en
2. A partir de l’acord dels equips docents sobre
els alumnes preseleccionats, s’inicien les
empreses de l’entorn.
següents actuacions:
El programa, d’un total de 120 hores, es desenvolupa a
partir de dos eixos:
1.
2.

Equip docent i
tutor de grup

Part acadèmica : 22 hores lectives setmanals
Estada a l’empresa: 6 hores setmanals.

En funció dels
resultats
acadèmics, dels
interessos de
l’alumne/a i de la
seva predisposició,
s’acorda proposar
a l’alumne/a
continuar els
estudis de 4t.
d’ESO dins del
programa FEM
FUTUR.

Temporització. Els alumnes segueixen un currículum
adaptat dins l’horari lectiu del centre fins al final del mes
de gener. Des de la primera setmana de febrer i fins a
final de curs, els alumnes assisteixen, les tardes dels
dilluns, dimarts i dijous, als centres col·laboradors, on
fan pràctiques prelaborals tutoritzats per un membre de
l’empresa.
Dl
M
T

Dm

Dc

Dj

Dv

Currículum acadèmic
Pràctiques
empresa

Tutor personal
S’entrevista amb els pares i
l’alumne.
Explicació del programa.
Resposta de la família
Acord de la
família i de
No acord
l’alumne/a
Signatura dels
L’alumne/a
compromisos
continua la
adquirits.
seva
escolarització
en una unitat
ordinària

PE

Alumnat. Tipologia i característiques
Alumnat que presenta dificultats
provinents de diferents factors.
• Procedència de l’alumnat
• Procés d’escolarització
• En algun cas, lleu retard cognitiu
• Motivacions i expectatives
• Hàbits de treball
• Haver repetit algun curs

Procés seguit per a la incorporació de l’alumne/a.
Nivell d’equip docent

d’aprenentatge

Característiques
• Tenir 16 anys i estar cursant 2n o 3r d’ESO
• Desfasament curricular
• Haver estat objecte d’altres mesures d’atenció a la
diversitat sense resultats satisfactoris
• Bona actitud
• Certes dificultats cognitives
• Relativització del marc teòric
• Cercar resultats immediats i funcionals
• Valorar el món laboral, l’aprenentatge d’un ofici
• Manca de motivació
• Manifestar prou capacitats per assolir els objectius
generals de l’etapa i poder obtenir l’acreditació de l’ESO
• Aptituds manuals o mecàniques, que l’oferta del
centre no permet desenvolupar suficientment
• Possibilitats d’obtenir el Graduat amb la incorporació
al programa

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

Tutoria del grup
o
o
o

o

Vetllar per l’acollida i seguiment individual de
l’alumnat
Coordinar-se amb tots els educadors i professors
que hi intervenen
Desenvolupar l’acció tutorial, especialment en
l’àmbit de la convivència i el seguiment a les
empreses
Dedicar especial atenció a
l’orientació
acadèmica i professional

Coordinació del professorat
o
o
o
o

Coordinació setmanal
Treballs transversals
Coordinació en la utilització dels mateixos
instruments d’avaluació
Coordinació respecte dels criteris d’avaluació i
recuperació (%continguts, % de procediments,
%d’actituds)
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Objectius
1. Augmentar la motivació dels alumnes.
2. Disminuir la vessant academicista del currículum.
3. Augmentar les possibilitats de formació a
un
alumnat
que té dificultats d’aprenentatge amb el
disseny curricular actual.
4. Donar a conèixer a l’alumnat el món laboral.
5. Poder acreditar l’ESO.
6. Contribuir a l’assoliment dels objectius generals
d’etapa per part dels alumnes immersos en el programa
per tal de capacitar-los per:
a. Poder seguir ensenyaments reglats.
b. Incorporar-se al món laboral amb unes
condicions adequades de maduresa.
c. Complementar la seva formació amb un
vessant pràctic.
d. Donar-los una formació bàsica preprofessional.
e. Oferir recursos orientatius i formatius que
potenciïn la seva motivació.
f. Prendre contacte amb el món laboral i amb el
seu sistema de relacions socials i laborals.
g. Adaptar-se
de
manera
responsable
i
participativa a les normes de funcionament i a
les
situacions
pròpies
de
l’entitat
col·laboradora.
h. Adquirir informació complementària útil per a
enfocar el propi projecte de futur acadèmic i
professional.
i.
Afrontar
amb
progressiva
autonomia,
organització
i
iniciativa
les
tasques
encomanades.
j.
Desenvolupar i treballar aquelles capacitats
professionals en les quals l’alumnat té
predisposició i actitud positiva.

Procés seguit per a la incorporació de l’alumne/a.
Nivell d’aula
•
•

Concreció dels objectius
Organització i seqüenciació dels continguts

Procés seguit per a la incorporació de l’alumne/a.
Nivell d’empresa
A partir de principis de desembre la direcció del centre
busca empreses locals o comarcals que responguin
als interessos dels alumnes. Una vegada triangulada
la proposta, l’acord de col·laboració de l’empresa i
l’acord de l’alumne es formalitza amb un conveni de
col·laboració, que signen el director del centre, el
representant de l’empresa, els pares i l’alumne/a.

Recursos

Recursos interns
•
Optativitat
•
Acció tutorial: seguiment i orientació
•
Intervenció de la psicòloga de l’EAP
•
Hores específiques del tractament de la diversitat
Recursos externs
•
•
•

Assistent social de l’EAP
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Empreses diverses: tallers, perruqueries,
magatzems, fusteries, ....

Requisits per entrar en el Projecte
El projecte haurà de ser acceptat per les tres parts
afectades: alumnat, pares i professors.

Seguiment i avaluació

Els alumnes es comprometen a:

Seguiment

- Mantenir una bona actitud i un clima de respecte vers
els companys i professionals que intervinguin tant en les
classes teòriques com en les pràctiques.
- Participar en totes les propostes de treball que se’ls
preparin, així com tenir un bon ritme de treball per tal
d’aprofundir en les tasques que se’ls encomanin.
- Assumir el projecte amb responsabilitat i continuïtat.

El coordinador pedagògic s’encarrega de fer el
seguiment global dels alumnes tant al centre
col·laborador com a l'aula.
El coordinador pedagògic informa de forma periòdica
a la CAD de l’evolució de l’estada a l’empresa. També
informa als tutors de grup i aquests a l’equip`docent.

Els pares es comprometen a:
- Assumir amb responsabilitat i motivació el treball del
seu fill/a.
- Assistir a les reunions que siguin necessàries per tal
de poder portar un bon control i seguiment del treball
del seu fill/a.
- Fer complir tots els acords presos en les reunions amb
el tutor/a.
Els professors tutors es comprometen a:
- Portar un control i seguiment de les actituds i del
treball d’aquests alumnes en els centres col·laboradors.
- Corresponsabilitzar-se de les decisions assumint els
acords presos per l’equip docent i actuant en
conseqüència , procurant aportar i afavorir la bona
marxa del projecte.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

L’alumne/a té un full de seguiment quinzenal on ha
de constar el vistiplau de l’encarregat del centre
col·laborador. Aquest full l’ha de lliurar al tutor
personal.
Avaluació
L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua,
donant-li molta importància a l’actitud del dia a dia i
observant amb precisió el compliment dels acords
presos amb anterioritat.
Trimestralment rebran un butlletí informe on quedin
reflectits els progressos realitzats.
L’estada als centres col·laboradors serà avaluada
d’una forma global, per la junta d’avaluació a partir
dels informes de les empreses.
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Estada als centres col·laboradors. Concrecions

Autorització dels pares/mares/tutors/es

El/la professor/a tutor/a personal de l’alumne/a fa el
seguiment als centres col·laboradors.
L'alumne/a realitza activitats tutelades per l'IES i és
aquest qui marca les directrius i qui n’assumeix el
control i la responsabilitat.
L'alumne/a és un estudiant i no un treballador sense
sou. Per tan, cal primar en tot moment els aspectes
formatius i no els productius.
No se li permet realitzar activitats que suposin un risc
per a la seva integritat física o la seva salut.
Es vetlla perquè conegui les diferents activitats
relacionades amb l'entorn del món laboral i amb les
professions, fugint en tot moment de les feines
reiteratives i poc formatives.

El Sr. /la Sra. ...........................................................
com a pare/mare o representant legal de l’alumne/a
...............................................................
manifesta que coneix el Projecte FEM FUTUR de
tractament de la diversitat, dóna el consentiment a
què el seu/seva fill/filla hi participi i n’accepta les
clàusules.

La Seu d’ Urgell, ...... d ........................ de 200....

Altres observacions
Gràfiques de resultats. Curs 2003-04
Seguiment de l'alumnat que promociona
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UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC)
Introducció

Alumnat. Tipologia i característiques

La UEC representa l’esforç personal i comunitari per
atendre les necessitats educatives d’una part
minoritària de l’alumnat adolescent, que no s’adapta a
l’escolarització. En definitiva, obre oportunitats a una
part d’alumnat que de cap altra forma no trobaria
l’encaix en el sistema, dotant-los d’habilitats socials i
eines que faciliten la socialització.

Els alumnes que assisteixen a les UEC són bàsicament
alumnes amb dificultats d’adaptació al medi escolar, la
majoria amb retards d’aprenentatge i conductes
asocials o poc adaptades que es manifesten en
situacions d’agressivitat física i/o verbal que posen en
perill la convivència en el centre docent. En la valoració
psicopedagògica es determina si és convenient que
l’alumne/a rebi l’atenció educativa fora del centre, en un
entorn diferenciat, més reduït on s’imparteixin
ensenyaments més funcionals i manipulatius, i amb
una organització i funcionament molt més flexible. Són
alumnes que necessiten entorns de característiques
més contenidores que els centres de secundària.
Aquest alumnes presenten de forma reiterada i
continuada les característiques següents:

A partir del curs 1999-2000 s’inicia una experiència que
es consolidarà el curs següent amb el conveni entre el
Departament d’Educació, Ajuntament de La Seu
d’Urgell i Càritas.
La primera selecció d’alumnat va ser, molt i molt
rigorosa, per tractar-se d’una mesura de caràcter molt
extraordinari.
Es va seguir el procediment següent:
1. Una entrevista individual amb cada alumne/a per
proposar-li la seva incorporació a la UEE. En
aquesta entrevista l’alumne/a signa un acord.
2. Entrevista amb els pares per explicar-los-hi la
proposta referent a l’assistència del seu fill/a a
aquesta unitat. En aquesta entrevista, si hi estaven
d’acord, signaven la conformitat amb la
incorporació.
3. Informe elaborat per la direcció del centre, l’equip
docent i el seminari d’orientació i atenció a la
diversitat, de cada un/a dels alumnes.
4. Informe de l’EAP.
El funcionament de la UEC es basa principalment en:
• Partir de centres d’interès relacionats amb el món
laboral.
• Treballar amb projectes en els que predominin els
aspectes manipulatius.
• Ràtio professor / alumnat baixa.
• Treball fora de l’aula.
• Aprenentatges preprofessionals, per a la ’inserció
en el món laboral.

Característiques acadèmiques
Són alumnes poc motivats per l’estudi, mancats des de
fa anys dels mínims hàbits d’estudi i treball, amb grans
dificultats d’aprenentatge intel·lectual i una manca
d’habilitats i de recursos instrumentals, que han arribat
a una situació de rebuig i inadaptació al medi escolar.
D’altra banda sembla constatar-se entre ells la
motivació pel treball pràctic i manipulatiu.
Característiques personals
La situació d’inadaptació escolar, la baixa tolerància a
la frustració i les carències afectives lligades a l’etapa
de l’adolescència, agreugen la conducta dels alumnes i
amplifiquen la seva necessitat de transgredir les
normes. Aquest procés acaba derivant en un sentiment
de negativisme desafiant i una baixa autoestima que es
manifesta
amb
comportaments
pertorbadors,
desajustaments conductuals greus i en els casos més
severs amb conductes delictives.

Procediment que cal seguir per a l’escolarització
d’alumnat a les UEC

La UEC actual és comarcal i està destinada a tots el
centres de secundària de la comarca.

Selecció i disseny d’activitats i tasques





Diversificar el tipus d’activitats d’ensenyament i
aprenentatge
Plantejar tasques que puguin tenir diferents nivells
de resolució
Incloure en la programació habitual de les àrees
activitats de reforç i d’ampliació per fer una
educació més individualitzada.
Programar seqüències d’activitats que suposin
modificacions progressives –de més a menys- en
el grau d’ajuda del professor/a als alumnes, per tal
que augmenti el grau d’autonomia dels alumnes en
la resolució de les tasques.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Proposta escrita del tutor/a de l’alumne/a a la
comissió d’atenció a la diversitat del centre
explicitant els motius pels quals la realitza.
Anàlisi de la proposta per part de la comissió,
estudiant sobretot les mesures que ha emprat el
centre per intentar resoldre la situació i afavorir
l’aprenentatge de l’alumne/a.

Si la proposta és acceptada, el director/a del centre
l’eleva a la inspecció juntament amb un informe de
l’EAP i l’acord escrit dels pares o tutors legals de
l’alumne/a.
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Objectius
Les activitats que s’imparteixen a la UEC tenen com a
referent els objectius generals de l’etapa i s’ajusten a
les característiques i als coneixements de l’alumnat.
Preferentment, tenen un caràcter globalitzador,
d’aplicació pràctica i s’orienten vers la promoció
d’habilitats que facilitin la inserció social i laboral.

IES Joan Brudieu

Metodologia

Àmbit pedagògic

Es tracta d’un projecte educatiu destinat a atendre
l’alumnat adolescent que no s’adapta a l’escolarització
normalitzada i que implementa estratègies educatives i
pedagògiques específiques, entre les que destaquen:
el treball en grups reduïts, l’èmfasi en l’acció tutorial,
l’apropament a la realitat del món laboral mitjançant
tallers específics, la globalització de les matèries
instrumentals, amb professorat molt interrelacionat per
facilitar la coordinació i el treball en equip amb la
finalitat de que aquest alumnat de risc assoleixi les
competències bàsiques del currículum.



Pel que fa a les formes d’intervenció i seguiment

Així mateix, es prioritzen les activitats que promoguin
l’adquisició de les habilitats necessàries per a la
readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari.







Posar en pràctica la programació feta a partir del
pla d’actuació que es dissenya per cada alumne/a.
Programar i desenvolupar activitats i seqüències
d’activitats que tinguin continguts procedimentals,
normatius i actitudinals com a eix organitzador.
Fomentar el treball individual de l’alumnat per tal
que assoleixin hàbits de treball autònoms, que els
permetin desenvolupar-se al seu ritme.
Potenciar un ensenyament actiu en el qual es
desenvolupin la iniciativa i la creativitat.
Crear actituds positives envers l’aprenentatge.
Assolir els objectius i les competències bàsiques
de l’etapa i afavorir l’obtenció del títol de graduat
en educació secundaria obligatòria.

Àmbit personal







Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, per
desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti
encarrilar d’una forma autònoma i equilibrada la
pròpia activitat.
Relacionar-se amb altres persones i participar en
activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat,
solidaritat, interès i tolerància.
Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del
funcionament del propi cos i de les conseqüències
dels actes i les decisions personals per a la salut
individual i col·lectiva.
Saber obtenir, seleccionar i tractar informació
provinent de múltiples fonts.



Diversificar els llenguatges de suport per a la
presentació d’informació nova als alumnes.

Pel que fa a la dinàmica i funcionament del grup-classe





Construir un clima relacional a l’aula que es basi
en l’acceptació, la seguretat i la confiança mútues
entre educadors i alumnes.
Proposar tasques que puguin ser planificades,
desenvolupades i avaluades d’una manera
realment autònoma pels alumnes.
Oferir als alumnes la possibilitat de participar en el
procés d’elecció de les activitats a desenvolupar.
Emprar sistemàticament estructures de treball
cooperatiu a l’aula.

Pel que fa a l’organització i estructura del grup-classe i
l’ús de l’espai i del temps




Estructurar situacions i formes de treball que
possibilitin la confluència simultània de diferents
tasques i ritmes de treball en un mateix moment.
Diversificar les formes d’organització i agrupament
dels alumnes.
Diversificar les formes d’estructuració i els usos de
l’espai i del temps en les situacions d’ensenyament
i aprenentatge.

Àmbit social i laboral








Establir regles de funcionament consensuades
entre l’equip docent i l’alumnat, fent que sentin
com a pròpies i necessàries les diferents normes
de convivència.
Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el
funcionament de les societats, d’una manera
especial els relatius als seus drets i deures com a
ciutadà dins els àmbits socials més immediats.
Conèixer les creences, les actituds i els valors
bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni
cultural.
Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional,
dels coneixements adquirits com a preparació i
orientació de la futura integració al món laboral.
Assolir un conjunt de competències bàsiques
sense concretar l’àmbit o lloc de treball, que és
objecte de la formació professional específica.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

30

Diversitat i Acció tutorial

IES Joan Brudieu

Criteris i procediment d’avaluació

Relació amb les famílies

L’avaluació:
• Ha de determinar el grau d’assoliment dels
objectius previstos al pla d’actuació de cada
alumne/a
• Ha de facilitar el desenvolupament d’estratègies per
a la integració dels alumnes.
• Ha de permetre decidir el tipus d’ajut que
necessiten els alumnes segons les seves
característiques i la seva evolució personal i
acadèmica.
• Ha de ser conjunta, UEC-IES.

S’estableix una data de reunió a principi de curs, per
informar-los de tot el procés d’orientació que està
previst dur a terme amb els seus fills per tal de
rendibilitzar, el màxim possible, les intervencions a
realitzar. És un bon moment per oferir i demanar
cooperació, diàleg i confiança mútua.

Al final de cada trimestre es fa una junta d’avaluació
formada pel coordinador pedagògic, que és el tutor de
l’alumne a l’IES, el/la responsable de la UEC i amb la
col·laboració d’un professional de l’EAP. El resultat de
les avaluacions consta a l’expedient de l’alumne i
s’informa a les famílies per mitjà de butlletins.
Seguiment de l’alumnat
Diari, per mitjà de l’agenda.
Criteris d’avaluació

Participar, col·laborar i mostrar interès en el
desenvolupament de les classes.

Tenir una conducta adequada a l’aula.

Assimilar els continguts mínims en cada
assignatura.

Assistència a les classes.

Per tal que els pares, mares o tutors legals puguin
seguir estretament l’evolució del seu fill/a a la UEC
s’anota una breu nota diària a l’agenda escolar, on
s’esmenten els fets més significatius de la jornada
referents, principalment, al comportament i/o a l’actitud.
La finalitat d’aquesta nota és reforçar el compromís
educatiu dels pares envers els seus fills i alhora
mantenir una via de contacte amb els educadors de la
UEC. L’ús de l’agenda escolar pretén reforçar el
sentiment de pertinença al centre de procedència i
serveix de suport per a l’intercanvi d’informació entre
els educadors i la família, ja que ells també poden
utilitzar-la per a comunicar absències, demanar
entrevistes o altres assumptes que creguin
convenients.
El projecte Pla d’Entorn, dinamitzat per l’ajuntament,
ens ofereix suport actuant de mediador amb aquelles
famílies que per diferents raons no es mostren amb
disposició per establir contactes amb els responsables
de la UEC.

Els criteris d’avaluació esmentats anteriorment són els
comuns en totes les matèries. No obstant hi poden
haver petites variacions a l’hora d’avaluar els alumnes,
en funció de l’educador i de la matèria.
Altres observacions
Coordinació amb l’IES Joan Brudieu










Reunió setmanal on es tracten els temes de l’ordre del dia, tals com: seguiment de l’alumnat, traspàs
d’informació i altres. Hi assisteixen un representant de la UEC, el coordinador pedagògic i el cap d’estudis del
centre, i un membre de l’EAP. S’aixeca una acta de cada reunió on queda constància dels temes tractats i els
acords assolits.
A nivell de tutoria, les xerrades que es fan en el centre en relació amb temes transversals són obertes als
alumnes de la UEC.
Amb el Departament d’Educació Física s’estableixen acords per concretar les hores de cessió del seu espai i
equipaments.
A partir de les necessitats de formació en TIC, els alumnes assisteixen al centre per fer ús de les aules
d’informàtica i altres recursos. El responsable d’informàtica de l’IES es coordina amb els responsables de la
UEC per vetllar pels materials, horaris...
El servei de Consulta Jove està també a disposició dels alumnes de la UEC.
Els laboratoris del centre poden ser utilitzats pels alumnes de la UEC a partir d’acords amb els departaments
corresponents.
A les activitats extraescolars, festes i celebracions, els alumnes de la UEC poden participar-hi quan siguin del
seu interès.
Cooperació i coordinació en la consecució de pràctiques prelaborals amb el programa Fem Futur.

Coordinació amb l’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP)
La psicòloga i la treballadora social de l’EAP que atenen els alumnes de l’IES també ofereixen els seus serveis als
alumnes de la UEC.
La responsable de l’EAP, elabora l’informe psicopedagògic de derivació dels alumnes a la UEC.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

31

Diversitat i Acció tutorial

IES Joan Brudieu

Pla individualitzat
Com es preveu en les instruccions per a Des de l’IES Joan Brudieu considerem que l’alumnat
l'organització i el funcionament dels centres, un pla susceptible de tenir un pla individualitzat és el
individualitzat (PI) és la programació de les activitats següent:
escolars i dels ajuts necessaris perquè un
•
Alumnes repetidors
determinat alumne/a, amb grans dificultats per
seguir el currículum i per participar en les activitats
•
Alumnes de l’aula d’acollida
generals, i per al qual no són suficients les mesures
•
Alumnes de l’aula oberta
ordinàries d’atenció a la diversitat, pugui accedir als
•
Alumnes de la USEE
aprenentatges, progressar-hi i participar en les
•
Alumnes de la UEC
activitats ordinàries.
Totes les diferents modalitats de PI que treballem
des de l’IES Joan Brudieu tenen com a objectiu Alumnes repetidors
mirar cap al futur de l’alumne i la seva inserció en la
societat.
L’alumne/a de S1, S2, S3 amb tres o més matèries
que ha de repetir curs ho fa amb un PI promogut per
El PI s’elabora des del centre i amb el professorat la CAD i orientat a superar les dificultats detectades
que hi treballa més directament. Per completar el PI en el curs anterior.
de cada alumne es comparteix la tasca amb tot el
personal, agents educatius interns i externs que En l’elaboració del pla s’han de tenir en compte els
participen en l’educació de l’alumne i també amb les aspectes següents:
seves famílies.
La durada del PI és d’un curs acadèmic . Cada inici
de curs s’ha de plantejar i decidir si l’alumne/a ha de
seguir amb el PI o és oportú aplicar unes altres
mesures d’atenció menys singulars.
•
•
•

L’aprova el director amb el vistiplau de la
CAD.
Es guarda una còpia del PI en l’expedient
de l’alumne/a.
Es revisa periòdicament, fent un registre
sistemàtic del progrés i realitzant
l’avaluació de l’alumne/a d’acord amb els
objectius fixats en el pla.

•
•

•

Recull del conjunt d’ajudes, suports i
adaptacions.
El responsable n’és el tutor personal i
l’elabora amb els professors i professionals
que han d’intervenir amb l’alumne/a o que
n’han de fer el seguiment psicopedagògic.
A les famílies se les informa i se’ls hi
demana la participació en les decisions que
es prenguin i se’ls lliura una còpia.
Periòdicament i sempre que sigui necessari
se les informa de l’evolució de l’alumne/a.

Alumnes de l’aula d’acollida
Pla individualitzat
Dades personals de l’alumne/a
Dades relatives a les seves necessitats
educatives
Professionals que intervenen i recursos
organitzatius
Objectius en relació als hàbits d’autonomia
personal i social
Criteris d’adaptació i avaluació segons matèries
Horari de l’alumne/a
Full de seguiment
Signatura de la família

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Des que l’alumne/a nouvingut/da arriba a l’aula
d’acollida de l’IES Joan Brudieu, fins que s’incorpora
totalment a l’aula ordinària, s’elabora un document
procedimental que recull la informació inicial
disponible de l’alumne/a i la resposta educativa que
se li ofereix.
La resposta educativa que hem de saber donar són
un seguit de mesures que han de servir per establir
mecanismes de planificació, seguiment i avaluació
del procés del aprenentatge de l’alumne/a, així com
la provisió dels recursos humans, materials i tècnics
necessaris. El Pla individual (PI) es revisa
trimestralment i té vigència durant els dos primers
anys d’incorporació de l’alumne nouvingut a l’aula.

32

Diversitat i Acció tutorial

IES Joan Brudieu

Alumnes de la USEE i de l’aula oberta
L’elaboració del PI per a l’alumnat de la USEE/AO
sorgeix de la necessitat de partir d’una visió global
i sistèmica de l’alumne/a. Aquest fet implica haver
de tenir en compte els diferents àmbits i contextos
on es desenvolupa i on interrelaciona. El PI
consta de dues parts:
1. Prioritzar les capacitats bàsiques
S’ha de tenir en compte els següents apartats:
•
•
•

El nivell de competència actual, és a dir,
el nivell assolit per l’alumne/a en les
competències bàsiques.
La priorització d’objectius, amb la finalitat
d’incrementar el seu nivell.
Les estratègies i metodologies emprades
per aconseguir-ho.

2. Fer adaptacions curriculars significatives
Les adaptacions han d’incloure:
•
Priorització i/o modificació dels elements
prescriptius del
currículum (matèries
curriculars, objectius...)
•
Adaptacions dels continguts de les
diferents matèries.
Finalment, el pla inclou l’acord de les famílies.
Per completar el PI de cada alumne/a es
comparteix la tasca amb tot el personal, agents
educatius interns i externs, que participen en
l’educació d’aquest alumnat:

Coordinacions internes:
•
Del propi equip docent d’atenció a la
diversitat.
•
Amb la resta de docents que intervenen
directament amb l’alumnat de la USEE/AO
i amb la psicopedagoga de l’EAP.
•
Amb els equips docents dels cursos on
estan matriculats els alumnes.
•
Amb la comissió d’atenció a la diversitat.
Coordinacions externes:
•
Amb les famílies.
•
Amb els agents externs que intervenen
amb els alumnes: metges, psicòlegs,
logopeda, , fisioterapeuta, serveis socials,
EAP, EAIA, CSMIJ.
•
Amb l’administració educativa: inspecció...

Alumnes escolaritzats en unitats
d’escolarització compartida (UEC)
L’alumnat que arriba a la UEC presenta
característiques d’inadaptació al medi escolar
ordinari, problemes de comportament, conductes
asocials, absentisme i rebuig escolar.
L’objectiu és treballar en grups reduïts perquè els
alumnes rebin una atenció més individualitzada i
un enfocament més pràctic en totes les àrees del
currículum. Amb aquesta finalitat s’espera que els
alumnes recuperin la motivació i l’autoestima i
sàpiguen interaccionar en la societat que els
envolta d’una forma normalitzada.

Mesures Diversitat

Pla individualitzat

Pla d’Acció Tutorial

Dades personals de l’alumne/a

Agrupaments flexibles
G1 – G3

Dades relatives a les seves
necessitats educatives

Matèries optatives de reforç,
consolidació i ampliació

Professionals que intervenen i
recursos organitzatius

Aula d’Acollida

Objectius en relació a les
competències bàsiques

USEE/ Aula Oberta

Objectius i criteris d’adaptació i
avaluació a totes les matèries

Programa de Diversificació
Curricular: FEM FUTUR

Horari de l’alumne

UEC

Seguiment i avaluació

Família

Participació, col·laboració

Comunicació amb tutor/a
personal

Acords

Informació bidireccional
centre/família
Seguiment trimestral de
l’avaluació

Orientació

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Model de Pla individualitzat
Descriptor: El model de pla de l’IES Joan Brudieu es formalitza en diferents protocols, en funció de les
característiques i de l’emplaçament de l’alumne/a (USEE, aula oberta, UEC, etc.) que incorporen aspectes
complementaris importants per a l’elaboració dels plans. Alhora facilita la sistematització de les observacions de
l’alumnat i la coordinació del professorat i altres professionals que hi intervenen. .
-

-

-

Instrument 1. PI_Alumnat amb dificultats d’aprenentatge. Majoritàriament són alumnes repetidors d’algun
curs de l’ESO. S’aplica només en les matèries suspeses per l’alumne/a. El promou la CAD i està orientat a
superar les dificultats detectades en el curs anterior.
Instrument 2 PI_Alumnat de l’aula d’acollida. Consta de dos protocols:
o 2.1 Document a omplir pel Departament Didàctic (Matèria)
o 2.2 document a omplir per la CAD (Planificació general)
Instrument 3. PI_Alumnat USEE o Aula Oberta
Instrument 4. PI_Alumnat de UEC

Instrument 1. PI Alumnat amb dificultats d’aprenentatge
Caracterització: Majoritàriament són alumne repetidors d’algun curs de l’ESO. S’aplica només en les
matèries suspeses per l’alumne/a. El promou la CAD i està orientat a superar les dificultats
detectades en el curs anterior.

P
P
Plllaaa iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallliiitttzzzaaattt

Alumne/a: _________________________________________________
Any: ___________________________
Curs: __________________________
Tutor de grup: _____________________________________________
Tutor personal: ____________________________________________

Observacions

(Op) Opcional. Aspectes d’un pla individualitzat que poden formar part de la documentació complementària, ja que són
necessaris per a la seva realització, però és a criteri del centre incloure’ls en el document propi del pla individualitzat.

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Dades personals i acadèmiques:
Nom i cognoms:
Curs
Data de naixement:

Edat: ……………

Dades personals significatives
(Op)

Socialització/integració
Entorn familiar: llengua d’ús:
Nouvingut. País de procedència........................

Relacions de la família amb el
centre (Op)

De col·laboració constant
De col·laboració a petició del centre
Conflictiva
No ha estat possible

Assistència a classe (Op)

Amb regularitat
Intermitent
Absentisme

Ha seguit adaptació curricular

Si

En quines matèries:

No

……………………………………………………….

Ha estat adscrit a:

Resum d’escolarització (Op)

•

Grup 1

ACO

Grup 3

USEE

AO

ALTRES

Ha anat promocionant:
Per haver assolit els objectius
Per imperatiu d’edat
Per acord de la junta d’avaluació

•

Ha estat un any més en:
Educació
primària

2n d’ESO
3r d’ESO

1r d’ESO
Possibles causes de la
repetició o del no assoliment
de les matèries (Op)

Dificultats d’aprenentatge
Dificultats cognitives
Absentisme
Desmotivació
Falses expectatives
Manca d’esforç personal
Procés deficient d’escolarització
Manca d’hàbits d’estudi
Rebuig als estudis

Aspectes d’interès pel procés
d’ensenyament/aprenentatge
de l’alumne/a.

Mèdics.........................................................................

Existeixen informes de
l’alumne/a (Op)

Educatius....................................................................

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib
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Tractament psicològic..................................................
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Quin tipus de suport ha
rebut

Dins de l’aula

Com va respondre al
suport

Amb esforç

Matèries que ha suspès

Català

Idioma

Castellà

Música

Matemàtiques

Educació física

Ciències naturals

Ciències socials

Tecnologia

Visual i plàstica

Fora de l’aula
Sense esforç

Matèries
(senyalar
aquelles que necessita
reforç educatiu)

Català

Matèries on

Català

Castellà

ha mostrat

Castellà

Matemàtiques més habilitats

Matemàtiques

Ciències Nat.

Ciències Nat.

Tecnologia

Tecnologia

Idioma

Idioma

Música

Música

Educació
física

Educació
física

CC.SS.

CC.SS.

Visual
plàstica
Es preveu que
necessitarà

i

Visual
plàstica

i

Adaptacions d’aula
ACI
Suport aula oberta

Matèria/es optativa
recomanada
Ubicació recomanada
Actitud i comportament
(Op)

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
G1
G3
En relació al centre.....................................................
En relació al professorat.............................................
En relació als companys/es.........................................

Identificació de las
necessitats educatives
específiques

Alumne/a en situacions desfavorides de tipus cultural, socioeconòmic,
ètnic o de salut.
Alumne/a nouvingut.
Alumne/a amb desajustament curricular significatiu en el
desenvolupament de les capacitats i les exigències del currículum del
curs on es troba escolaritzat, sense que aquest tingui per causa les
situacions anteriors

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Desenvolupament del pla de treball
1. Competències que l’alumne/a ha d’assolir en cada una de les matèries
Competències bàsiques
Competències

Desenvolupament competencial de
l’alumne

Objectius

Metodologia i acords

Competència
d’autonomia i
iniciativa
personal
Competència
comunicativa
lingüística i
audiovisual
Competència
matemàtica

Competència
social i
ciutadana

Competència
artística i
cultural

Tractament de
la informació i
competència
digital
Competència
d’aprendre a
aprendre

Competència
en el desenvolupament i la
interacció en el
món físic

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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2. Organització del procés d’ensenyament-aprenentatge
a)
b)
c)

Concretar els continguts que siguin necessaris per assolir les capacitats i competències esmentades de
la matèria/es.
Concretar el tipus d’activitats més adients per assolir les competències.
Procediment d’avaluació: criteris i activitats.

Matèria

Continguts. Sessions i
materials.

Activitats d’ensenyament
aprenentatge

Avaluació, criteris i
activitats

3. Habilitats personals, socials i autonomia personal
aprendre a expressar i rebre sentiments positius.
practicar, expressar i rebre sentiments positius.
l’ajut i la confiança en els altres.
la capacitat de diàleg.
els hàbits d’escolta activa.
potenciar la conducta assertiva.
4. Ajudes tècniques i suports, si s’escau
aula
pati
menjador
sortides

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

38

Diversitat i Acció tutorial

IES Joan Brudieu

Instrument 2.1 PI Alumnat de l’aula d’acollida — Document a omplir pel Departament Didàctic (Matèria)
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne

Curs, grup i nivell

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
• Interaccionar oralment (conversar, escoltar i
expressar-se) i per escrit
COMPETÈNCIES ARTÍSTICA I CULTURAL
• Conèixer, comprendre, apreciar i valorar
críticament diferents manifestacions culturals i
artístiques
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL
• Cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la
informació, amb l’ús de les TIC i dif. suports
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
• Comprendre, utilitzar i relacionar els números,
operacions, símbols, formes d’expressió i
raonament matemàtic
COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE
• Adquirir consciència de les pròpies capacitats i
desenvolupar les actituds, motivació, confiança en
un mateix i gust per aprendre (competència pers)
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
• Adquirir actituds personals: responsabilitat,
perseverança, auto coneixement, autoestima,
creativitat, autocrítica, control emocional, capacitat
d’elecció, ....
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL
MÓN FÍSIC

•

Interpretar la realitat, aplicar conceptes i principis
per explicar fenòmens, percepció de l’espai físic,
interactuar en el món més proper, ...

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
• Conèixer l’evolució i organització de les societats,
comprendre la realitat històrica i social del món, la
seva evolució, ...
Data: ______________

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Avaluació

OBJECTIUS
a) Assolir els continguts
(adaptats) treballats a l’aula
b) Assolir les estratègies
metodològiques i
procedimentals pròpies de
la matèria
c) Mostrar interès i motivació
per la feina
d) Portar el material que
necessita per al bon
funcionament de lla matèria
e) Participar en el
desenvolupament de les
diferents activitats que se li
encomanen

Matèria

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Es tindran en compte .proves
orals i proves escrites (més o
menys adaptades)
Es tindrà en compte el treball
realitzat a l’aula

Es tindran en compte treballs
escrits, murals, resums, el
treball amb les TIC, etc
Es tindrà en compte la
coordinació entre els diferents
professionals que intervenen
amb l’alumne/a
Es tindrà en compte la seva
adaptació a l’aula, a la
matèria, als companys/es, al
centre
Es tindrà en compte el seu
interès i motivació vers el
procés d’aprenentatge

Hores Aula Ordinària

ACTIVITATS PREVISTES
a) Les mateixes del grup aula

b) Activitats específiques
adaptades ( elaborades,
fotocopiades, facilitades per
altres companys/es)
c) Se li facilita material
adaptat
d) Se li facilita que participi
oralment com a forma
d’integració a la dinàmica
de l’aula

Es valorarà que porti el
material i els estris necessaris
i que en tingui cura

Es valorarà que realitzi un
mínim de treball a la llibreta i
que es mostri atent a l’aula
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Instrument 2.2 PI Alumnat de l’aula d’acollida. Document a omplir per la Comissió de Diversitat (Planificació general)
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne

Matèria

Curs, grup i nivell

Professor/a

Hores
Aula
Ordinària

Avaluació

Hores
Aula
Acollida

Data d’arribada a l’Institut

Hores
Suport

Observacions

Català
Castellà
Matemàtiques
Llengua estrangera (.................)
NAT: Biologia i Geologia
NAT: Física i Química
Tutoria
Tecnologia/ies
Socials, GE i HS
Ed. visual
Optativa
Ed. Física
Educació per a la ciutadania
Educació ètico-cívica
Altres...
Hores suport.
Data

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Instrument 3. PI Alumnat USEE/AO

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 individualitzat

Tutor/a

Psicopedagog/a USEE/AO

Psicopedagog/a USEE/AO

EAP

Mestra d’Educació Especial USEE/AO

Altres:

(educadora USEE)

Data:

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Descripció de la situació escolar i dels aspectes rellevants de la seva evolució, a partir de les competències bàsiques.

Justificació del pla individualitzat

Competències bàsiques
Competències

Desenvolupament competencial de l’alumne

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib

Objectius

Metodologia i acords
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Continguts i objectius prioritzats en les àrees instrumentals
Àrea
Competències actuals

Objectius

Metodologia i acords

Objectius

Metodologia i acords

Àrea
Competències actuals

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Observacions generals sobre determinades àrees (si es necessari)
Àrees i professor/a

Nivell de competència.
Preferències, interessos i habilitats especials

Acords en relació als aspectes a treballar en col·laboració amb l’entorn familiar

Grans prioritats. Sessions que fa l’alumne i tipus de sessions. Reforços
(tipus i ubicació). Tipus d’adaptació dels materials i llibres

Acord a signar per les famílies (pares o tutors legals)

Els Srs._______________________________________________
com a representants legals de l’alumne/a_________________________
estan d’acord en la proposta de DERIVACIO A LA USEE/AO proposada pel director
de l’IES “Joan Brudieu”, l’Equip docent i la Comissió d’atenció a la Diversitat i l’EAP.
Signatures

Pares

Director/a de l’IES

Tutor/a de l’alumne/a

Amb data_______________________________________

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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Instrument 4. PI Alumnat de UEC (PI-UEC))

Dades personals
Nom i cognoms

Data naixement

Curs

Data de derivació

Telèfons de contacte

Informació sobre els aspectes del context sociofamiliar
Context familiar (Amb qui viu? Qui és la persona que té la seva tutela? Relacions interfamiliars )

Context socioeconòmic

Context personal (aspectes relacionals)

Relació família-escola ( cooperadora, inestable, rebuig...)

Altres informacions

Data : ____________

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
http://www.xtec.cat/edubib
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Adaptació curricular entre la UEC i el centre de procedència (IES, Joan Brudieu). Objectius de l’àmbit pedagògic
Relació de les matèries del
Currículum del centre de
procedència.
Català

Relació de les matèries
realitzades al centre:
Currículum adaptat UEC
Català

1

Castellà

Castellà

1

Matemàtiques

Matemàtiques

1

Llengua estrangera

Anglès

2

Ciències Naturals (1r i 2n)

Naturals + Coneix. entorn

3

Biologia i Geologia (3r)

Naturals + Coneix. entorn

3

Física i química (4t)

Naturals + Coneix. entorn

3

Tecnologia

Laboratori + Taller Electricitat

3

Educació Física

Educació Física

3

Matèria Optativa

Informàtica i TIC

1,5

Alternativa religió

Videofòrum i Actualitat

3

Educació visual i Plàstica (1r i 3r)

Plàstica i Música

2,5

Música (2n i 3r)

Plàstica i Música

2,5

Educació per la ciutadania (3r)

Plàstica i Música

2,5

Educació Ético-cívica (4t)
Tutoria

Plàstica i Música
Assemblea + jocs + habilitats
socials + sortides
Pràctiques pre-laborals

2,5
3-4

Estada de pràctiques Fem Futur

Hores /
setmana

Nivell
inicial

Interès/
Motivació

Avaluació
(annex 1)

Observacions

9

Criteris de seguiment i avaluació
1-Criteris de seguiment:
1.1 Criteris de seguiment/diari. El professor que imparteix la matèria realitza una avaluació diària de cada activitat (veure quadre a l’annex 1) Al cap del dia aquesta valoració
ens dóna informació per conformar una visió global de cada alumne que ens permet redactar una nota a la agenda que ha de retornar diàriament signada pels pares o tutors.
L’objectiu és relacionar la família amb el procés d’aprenentatge dels seus fills, reduir l’absentisme, reforçar la responsabilitat, etc.
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1.2 Criteris de seguiment/setmanals. Setmanalment ens reunim amb l’educadora social i/o la psicòloga del CSMIJ (centre salut mental infantil i juvenil), el coordinador
pedagògic i la cap d’estudis adjunt de l’IES de procedència, la psicòloga de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i amb l’educadora
social municipal.
Seguiment diari
a)Quadre seguiment/recull dia

b)Quadre seguiment per professor i
matèria.
c)Redactar una nota a l’agenda.

Seguiment diari/Objectius
a)Tenir una visió global del treball de
l’alumne durant el dia en les diferents
activitats.
b)Tenir informació diària per poder avaluar a
final de trimestre.

Seguiment setmanal
a) Reunions amb membres del CSMIJ

c)Implicar els pares en el procés educatiu
del seus fills, cooperant amb l’escola.

c) Reunió professional de l’EAP.

b) Reunió amb l’equip directiu de l’IES.

d) Educadora social municipal i
treballadora social.

Seguiment setmanal/Objectius
a) Treballar amb un equip multidisciplinari,
atendre degudament els alumnes que
requereixin aquests serveis.
b) Seguir l’evolució dels alumnes,
coordinar activitats, rebre suport. i
assessorament.
c) Treballar amb el suport d’especialistes
del sector.
d) Fer un seguiment integrat dels
alumnes.

2.Criteris d’avaluació:
2.1 Criteris d’avaluació/diari/classe (annex 2 )
Es tindrà en compte que porti el material i els estris necessaris, i que es tingui cura
del material propi, i aliè. Es valorarà l’ordre.
Es tindrà en compte el seu interès i motivació vers el procés d’aprenentatge. El treball
fet a l’aula.
Es tindrà en compte la seva adaptació a l’aula, als companys, al centre i al
professorat.
Es tindrà en compte la seva assistència, puntualitat, constància

MATERIAL
ACTITUD
COMPORTAMENT
PUNTUALITAT

2.2 Criteris d’avaluació/trimestral
Es tindrà en compte l’avaluació diària per a cada matèria

60 % nota final

Es tindran en compte proves orals i escrites

40 % nota final
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Pla Individualitzat. Annex 1

Quadre de seguiment/diari
Matèria
9 a 10 h
Data: __/__/09

Matèria
10:30 a 11:30h

Grup

Redacció de la nota diària a l’agenda
Matèria
Matèria
Matèria
11:30 a 12:30
13:00 a 14:00 h
15:30 a 17:30 h

Observacions
pati

Agenda

Agenda

Portada

Signada

Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3
Alumne 4
Alumne 5
Alumne 6
Alumne 7
Alumne 8
Alumne 9

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.
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ACTITUD

Pla Individualitzat. Annex 2

COMPORTAMENT

ASSIGNATURA:

MATERIAL

TRIMESTRE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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PUNTUALITAT

MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL

ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT
MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
DEURES
PUNTUALITAT

MATERIAL
COMPORTAMENT
ACTITUD
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COMPORTAMENT

