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PLA D’ACTUACIÓ
- Aula d’atenció a la diversitat-.
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L’INS Joan Brudieu oferta tota l’Educació Secundària Obligatòria (3 grups a S1 (organitzats en 4),
3 grups a S2 (organitzats en 4), 3 grups a S3 (organitzats en 4) i 5 grups a 4t, 4 grups de Batxillerat
a 1r i 4 grups de Batxillerat a 2n i 7 grups de cicles formatius.
La proximitat de La Seu d’Urgell al Principat d’Andorra implica un tipus de moviments socials i
econòmics característics, la qual cosa fa que ens trobem amb alumnes de famílies nouvingudes,
amb problemàtiques sociofamiliars, econòmiques, etc.
Aquest curs el centre segueix disposant d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge de S1, S2 i S3
que assisteixen al programa intensiu i de millora (PIM), i a les hores d’optativa de reforç. Els de 3r
no van al PIM sols a l’optativa de reforç. Són els alumnes que formen el que diem Aula Oberta
(AOB). També comptem amb una USEE (actualment SIEI) que atén als alumnes amb certificat de
disminució i alumnes amb un grau de dificultat superior i una unitat d’escolarització compartida
(UEC). També disposem novament en aquest curs d’una aula d’acollida on els alumnes que
necessiten aprofundir en llengua catalana, surten en les hores de català per reforçar la llengua
catalana i si s’escau en alguna hora més.
El curs 2006-07, es crea la USEE de l’INS “Joan Brudieu” amb la dotació de recursos humans que
figura en el Pla d’actuació d’aquell curs.
El curs 2008-09 la USEE de l’INS Joan Brudieu atenia 10 alumnes, dos dels quals estaven
escolaritzats a l’aula ordinària i 8 romanien al voltant de 20 sessions a la USEE.
El curs 2009-10 la USEE de l’IES “Joan Brudieu” atén 21 alumnes, dels quals 1 segueix a l’aula
ordinària i la resta roman a la USEE un nombre de sessions variable, tal i com es reflectirà en els
horaris posteriors, els quals poden anar variant al llarg del curs.
El curs 2010-11, degut a que es va augmentar considerablement el nombre d’alumnes amb
dictamen d’escolarització, els recursos humans de l’AOB es van destinar prioritàriament a l’atenció
de l’alumnat de la USEE, ja que no es va augmentar la plantilla per atendre específicament aquest
alumnat. Es van atendre un total de 17 alumnes a la USEE/AOB, 3 alumnes de 1r. ESO), 13
alumnes de 2n. ESO i 1 alumne de 3r. ESO. Per aquest motiu, donat l’increment d’alumnat amb
dictamen d’escolarització, els recursos humans de l’AOB es van destinar prioritàriament a l’atenció
de l’alumnat de la USEE, ja que no es va augmentar la plantilla per atendre específicament aquest
alumnat.
El curs 2011-12 torna haver-hi AOB i USEE. A l’AOB s’atenen un total de 22 alumnes de S1 i S2
que presenten dificultats d’aprenentatge. Les hores que van a l’AOB treballen les àrees
instrumentals. A la USEE s’atén un total de 14 alumnes, dels quals 3 segueixen a l’aula ordinària i
la resta roman a la USEE un nombre de sessions variable.
El curs 2012-13 a l’AOB es van atendre un total de 12 alumnes de 1r ESO, 10 de 2n ESO i 6 de 3r
ESO que presentaven dificultats d’aprenentatge. Les hores que anaven a l’AOB treballaven les
àrees instrumentals. A la USEE es van atendre un total de 16 alumnes de S1, S3, i S4. Dos d’ells
seguien a l’aula ordinària i un altre compartia hores a la USEE i a la AOB.
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El curs 2013-14 a l’AOB es van atendre un total de 36 alumnes. 29 de primer ES0 i 7 de segon. A
la USEE van estar adscrits un total de 7 alumnes. La distribució dels alumnes va ser la següent: 1
alumnes de S1, 1 alumnes de S2 i 5 alumnes de S4 .
El Curs 2014-15 a l’AOB es van atendre un total de 39 alumnes . 23 de primer ESO i 16 de segon.
A la USEE van estar adscrits un total de 9 alumnes. La distribució dels alumnes va ser 1 alumne a
S1, 3 alumnes a S2 i 5 alumnes a S4.
El Curs 2015-16 a l’AOB es van atendre un total de 32 alumnes . 12 de primer ESO i 20 de segon
ESO, el segon d’ESO impartit en 2 grups amb 2 professors diferents . A la USEE van estar adscrits
un total de 10 alumnes. La distribució dels alumnes va ser 3 alumne a S1, 1 alumne a S2, 3 alumnes
a S3 i 3 alumnes a S4.
El curs 2016-17 a l’AOB és a dir formant part del PIM (projecte intensiu i de millora) es van atendre
un total de 14 alumnes, és els alumnes de les optatives de reforç de 1r d’ESO, en l’optativa de 2n
d’ESO i en la de 3r d’ESO. A la SIEI (USEE) hi havia un total de 12 alumnes: 8 alumnes de S1, 1
alumne de S2, 0 alumne de S3 i 3 alumnes de S4.
El curs 2017-18 a l’AOB, és a dir, formant part del PIM (projecte intensiu i de millora), es van atendre
un total de 16 alumnes: els alumnes de les optatives de reforç de 1r d’ESO, de l’optativa de 2n
d’ESO i de l’optativa de 3r d’ESO. A la SIEI (USEE) hi havia un total de 10 alumnes: 3 alumnes de
S1, 6 alumnes de S2, 1 alumne de S3 i cap alumne de S4.
El curs 2018-19 a l’AOB, és a dir, formant part del PIM (projecte intensiu i de millora), es van atendre
un total de 20 alumnes: els alumnes de les optatives de reforç de 1r d’ESO, de l’optativa de 2n
d’ESO i 15 de l’optativa de 3r d’ESO. A la SIEI (USEE) hi havia un total de 7 alumnes: 1 alumne de
S1, 2 alumnes de S2, 4 alumne de S3 i cap alumne de S4.
El Curs 2019-20 al PIM (projecte intensiu i de millora s’atenen un total de 21 alumnes . 8 de primer
ESO i 13 de segon ESO.
A la SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva) hi estan adscrits un total de 12 alumnes. La
distribució de l’alumnat és la següent:: 4 alumnes de S1, 1 alumne de S2, 3 alumnes de S3 i 4
alumnes de S4.
El curs 2020-21 el PIM donada la situació del COVID de moment no s’ha posat en funcionament
per tal d’evitar el trencament dels grups bombolla, la professora que havia de fer aquestes hores de
moment dona suport a l’aula d’acollida. A la SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva) hi
estan inscrits un total de 7 alumnes. La distribució dels alumnes és la següent: 4 alumnes de S1 i 3
alumnes de S2.
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El procediment previst, al centre, per a identificar l’alumnat que assistirà a la SIEI o al PIM es fa per
mitjà de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, a partir dels dictàmens i informes de l’EAP i de les
propostes que arriben des dels tutors/es i des dels equips docents.
La Comissió de la Diversitat té, entre d’altres, les funcions de fer el seguiment i canalitzar les altes i
baixes de l’alumnat que es proposi per atendre a la SIEI o al PIM.
El professorat de la SIEI i del PIM entrevista l’alumnat i redacta una valoració inicial de la seva
situació personal, familiar, social i acadèmica. Després es convoca la família per tal d’informar-los
que el/la seu/va fill/a assisteix una part de l’horari a la SIEI o el PIM.
De tot l’alumnat nou, s’ha analitzar el traspàs d’informació de primària, els dictàmens i els informes.


Des del PIM s’atén principalment:

Alumnes amb un retard important en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. La majoria
són alumnes amb les competències bàsiques de Primària no assolides, que per qüestions diverses
de capacitat, interacció amb l’entorn educatiu, problemes familiars, situació d’alt risc social, retards
mentals etc.; presenten un retard significatiu en la majoria d’àrees curriculars. Necessiten
adaptacions curriculars més o menys significatives, sobretot pel que fa referència a l’adquisició de
les competències bàsiques de l’ensenyament obligatori, incidint especialment en les àrees
instrumentals i els aprenentatges funcionals. En aquest grup també hi trobem alumnes que a mesura
que avança l’escolaritat es van perdent cada cop més. Mínimament assoleixen els objectius de
Primària, però la manca de motivació vers els aprenentatges acadèmics implica una desviació
progressiva de l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius finals d’etapa.
Per sisè curs consecutiu s’imparteix el PIM (Projecte Intensiu i de Millora), on alumnes amb
dificultats d’aprenentatge surten en determinades hores a seguir un reforç. Aquests alumnes són
els mateixos que van a les optatives de primer i segon d’ESO.


Des de la SIEI s’atén principalment:

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


Des de l’AULA D’ACOLLIDA s’atén:

Alumnes d’incorporació tardana: Són alumnes que s’incorporen al sistema educatiu de
Catalunya sense saber el català. Aquests alumnes segons la seva procedència acudeixen a l’aula
d’acollida entre 3 i 15 hores aproximadament, sortint de la seva classe en les hores en que es fa.
Alguns únicament hi acudeixen a l’hora de català.
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Contínuament es van incorporant alumnes nous a l’aula d’acollida que no coneixen ni català ni
castellà. Aquests alumnes s’aniran incorporant poc a poc a diferents àrees amb el grup classe.


Des de la UEC s’atén:

Els alumnes del centre que podrien trobar en la Unitat d’Escolaritat Compartida hi són per donar
una resposta a les seves necessitats educatives. Aquesta selecció es duu a terme conjuntament
des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, Equips Docents i els Caps d'Estudis. Després de parlar
amb alumnes i famílies i entre tots considerar que la UEC és el millor recurs educatiu per aquells
alumnes determinats. Amb el funcionament de la UEC, la majoria dels alumnes que podíem
considerar com a "conductuals" estan escolaritzats en aquesta Unitat Externa.
En aquests moments a la UEC del centre hi ha matriculats 8 alumnes.
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