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1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I EL SEU ENTORN

El nostre centre està situat a la barriada de Pere Garau de Palma (antigament coneguda com

Son Sunyeret). Tot gira entorn a la Plaça Pere Garau, on a més del mercat hi trobam tota una

sèrie de negocis i comerços nous on la mescla de diverses ètnies hi són presents.

El nivell socio-econòmic dels nuclis familiars és mig-baix. La llengua dominant en el barri és

el castellà.

La diversitat social també es veu reflectida en una gran varietat de creences religioses

presents on l’església de Sant Pius X n’és el referent catòlic del nostre entorn.

El nostre centre és confessional-catòlic on es promouen els valors cristians. Pertany a la

Congregació de Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

Al nostre centre s’imparteix el segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària. Som un

centre d’una línia. L’etapa d’Educació Infantil hi ha 3 grups multinivell (3, 4 i 5 anys) i a

Primària hi ha un curs de referència per cada curs (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è). També disposam

d’una aula UEECO (Aula Oberta) i una aula ASCE a Primària.

L’UOEP (Unitat d’Orientació Educativa i Psicopedagògica), segons dotació anual de la

Conselleria d’Educació, està formada per una jornada completa (24h) més 18h de Pedagogia

Terapèutica, 18h d’Audició i Llenguatge i un Orientador Escolar a mitja jornada, més 6h de

gabinet psicològic privat.

L’horari del centre de setembre a juny és continuat: de les matí de 8:45h a 14h.

Hi ha servei de guarderia els matins de 7:30 a 8:45h. Tenim servei de menjador de 14 a

15:30 h.

Disposam d’AMPA que és la que gestiona i dur a terme les activitats extraescolars de les 14 a

les 16:30h a part d’aportacions puntuals a diverses jornades i festes del centre.
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2. OBJECTIUS DEL PAD

EN RELACIÓ AL CENTRE

1. Elaborar un pla anual amb la proposta d'actuacions

2. Coordinar-se amb l'equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca

desenvolupada per l'equip de suport

3. Orientar en relació a les pautes d'actuació família-centre

4. Participar amb l'equip de cicle en l'organització i el desenvolupament

d'activitats que atenguin a la diversitat de l'alumnat

5. Coordinar la intervenció dels serveis externs en els centres educatius

EN RELACIÓ AL PROFESSORAT

1. Col·laborar en la planificació, l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de les ACI’s

de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

2. Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques

3. Orientar i facilitar la recerca i/o l'elaboració de materials curriculars adients per

atendre la diversitat

4. Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies

5. Col·laborar en la detecció i l'anàlisi de les necessitats educatives de l'alumnat

6. Participar en l'avaluació i la promoció de l'alumnat amb necessitats

específiques de suport educatiu

EN RELACIÓ A L’ALUMNAT

1. Intervenir en l’aplicació de programes que condueixin a la millora dels

aprenentatges dels alumnes

2. Prevenir i atendre les necessitats temporals o permanents que afecten al

procés d’ensenyament-aprenentatge per promoure el potencial de l’alumnat,

estimulant el desenvolupament màxim de les seves capacitats sota els principis

d’equitat, qualitat i inclusió, partint de l’avaluació de tots els contextos on s’hi

troba (escolar, familiar i social)
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3. Elaborar i difondre materials, programes, instruments, mitjans i tecnologies

d’ajuda, relacionats amb l’avaluació psicopedagògica i la intervenció educativa

4. Dur a terme una intervenció directa i especialitzada complementària i cooperar

amb altres serveis especialitzats d'orientació en l'avaluació i la intervenció en

casos concrets
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3. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

a) Mesures generals.

Són aquelles estratègies regulades normativament, que el centre posa en marxa per

adequar els elements prescriptius del currículum al seu context particular, amb l'objectiu de

donar la resposta més inclusiva i normalitzada possible als diferents nivells de competència

curricular, capacitats, motivacions, ritmes o estils d’aprenentatge, així com les diferències

socials i culturals de l'alumnat del centre.

Les mesures generals són:

- Definir els criteris per l´organització flexible tant dels espais i dels temps com els

recursos personals i materials per donar resposta a les necessitats educatives de

l'alumnat.

- Adequar les programacions didàctiques a les necessitats de l'alumnat.

- Adaptar els materials curriculars a les característiques de l'entorn.

- Desenvolupament de programes d'aprenentatge de la llengua catalana o castellana

per l'alumnat que la desconeix.

- L’ús d’estratègies que afavoreixin la individualització i el desenvolupament

d´estratègies cooperatives i d´ajuda entre iguals.

- Organitzar el professorat per facilitar la coordinació entre els professionals que

intervenen amb el mateix alumnat.

- En relació amb els criteris per la creació d'horaris; afavorir la realització de les

reunions del departament, de tutors amb orientació, reunió del professorat de

suport amb els professors de les assignatures instrumentals, reunió de l'equip

directiu i reunió de la comissió de coordinació pedagògica.

- Accessibilitat i participació del procés d’aprenentatge, garantint atenció educativa i

amb els principis de no-discriminació i d’inclusió com a valors fonamentals:

- El centre està adaptat de tal manera que evita les barreres arquitectòniques.

Disposa d'un ascensor, així com de banys i cadires adaptades.
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- El centre està senyalitzat amb pictogrames (zones de vital importància i en

constant actualització) sent aquest un entorn accesible i comprensible per

tots els alumnes.

- El centre disposa d'una biblioteca amb llibres de diferents temàtiques

(Contes, diccionaris, enciclopèdies...) y de material tecnològic, com són els

Chromebooks, que els alumnes poden fer ús (sobretot els cursos de 4t, 5è i

6è d’EP). Aquest material permet als alumnes tenir un millor accés a la

informació i els permet participar en el procés d'aprenentatge.

- Mesures que facilitin la permanència dels alumnes en el sistema educatiu:

- Mitjançant l'acció tutorial es fa un seguiment individual de cada alumne per

poder detectar qualsevol cas possible d'absentisme, de tal manera que es

pugui aplicar les mesures necessàries.

- Per afavorir aquesta permanència, l´escola ofereix serveis tals com: matinera,

menjador, activitats extraescolars i PAE (2022-2023). D'aquesta manera

cercam beneficiar a les famílies. Hi ha una comunicació amb Fundació

Patronat Obrer per derivar l’alumnat que consideram oportú (al curs

2021-2022 els resultats d’aquesta derivació no varen ser considerats

favorables, per la qual cosa, el curs 2022-2023 esperam resposta per part de

la Fundació).

- Optimització i flexibilització dels recursos i l’aplicació de les mesures de suport

necessàries: S’organitzarà els especialistes de suport del centre de tal manera que

s’atengui a la diversitat i necessitats dels alumnes. Per dur-ho a terme es repartiran

els suports per cursos o cicles, així com en el moment de repartir les hores dels

especialistes se tindrà en compte les necessitats de cada classe.

- La coordinació interna i externa: L’adopció d'iniciatives de caràcter socioeducatiu,

amb la participació de professionals que donin una visió més àmplia de la comunitat

escolar i les accions orientades a la col·laboració del centre amb el seu entorn i amb

les famílies, amb especial atenció a les famílies dels alumnes en situació de situació

de risc d’exclusió social o d’abandonament escolar.
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b) Mesures ordinàries

Són les estratègies organitzatives i metodològiques que possibiliten l’adequació del

currículum al context sociocultural del centre i a les característiques dels alumnes, amb

l’objectiu d’eliminar barreres a l’aprenentatge i fomentar la participació.

1. Adaptacions curriculars no significatives: Modificacions dels elements del

currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de

les competències bàsiques.

2. Adaptacions d’accés al currículum: Modificacions que faciliten i possibiliten el

desenvolupament curricular i que es refereixen als elements organitzatius, als

recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests.

3. Suport en grups ordinaris: Els suports han afavorir la inclusió escolar i social.

Les actuacions han de tenir com a referent essencials la necessària

normalització de les diferències en el context de l’aula i del centre, el respecte

a aquestes diferències i l’èmfasi en la superació dels obstacles. Per això obtem

per un suport dins o fora de l’aula en grups ordinaris.

4. Desdoblaments: Es fa desdoblament per realitzar distintes tasques, en les

quals convengui establir una dinàmica amb grups més reduïts, amb la finalitat

de reforçar l’aprenentatge.

5. Racons d’aprenentatge: Els racons són una estratègia organitzativa que

permet donar resposta a la diversitat d'interessos, de capacitats i de ritmes

d'aprenentatge de cada nin/a. Permet flexibilitat en el treball dels nins/es, a

partir de les propostes d'activitats: aprenen a observar, explorar, manipular,

experimentar, descobrir, crear… Dóna als alumnes la possibilitat de refer el

treball tantes vegades com ho necessiti, atès que els materials són

manipulables.

6. Grup reforç lectoescriptura: L’assoliment de les competències bàsiques en

lectura i escriptura és bàsic per a l’aprenentatge. És per això que plantejam un

projecte dirigit al reforç aquestes competències. Es duran a terme grups

heterogenis un pic per setmana. El recurs ofert va encaminat a impulsar i

afavorir la introducció i la consolidació de la lectoescriptura.
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7. Espais (educació infantil): Els ambients són diferents espais d’aprenentatge,

de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden

actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir,

relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. Els infants disposen

d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per

ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats

de joc i dels materials. Els ambients segueixen el model socioconstructivista,

el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en

compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància

que té la relació amb els companys/es.

8. Estimulació del llenguatge: El mestre d’AL realitza una sèrie d'activitats i

pautes dirigides al desenvolupament de conductes prèvies a l'aprenentatge

del llenguatge i un pla d'activitats per a la seva estimulació. Aquest treball

ajuda a l'àmbit de la comunicació i a la vegada, es realitza una tasca

preventiva amb la finalitat d'evitar possibles dificultats de parla.

c) Mesures específiques:

1. Adaptacions curriculars significatives: Són adaptacions curriculars

significatives (ACS) les que s’aparten de manera substancial o significativa dels

elements del currículum i afecten el grau de consecució dels objectius

establerts per a cada etapa i, si és el cas, de les competències bàsiques. El

servei d’orientació educativa del centre (OC) ha de determinar la decisió

d’aplicar una ACS, després de fer una avaluació psicopedagògica de l’alumne

amb la col·laboració dels mestres. En el cas d’alumnes d’incorporació tardana

(IT), la decisió d’aplicar una ACS s’ha de basar en l’avaluació inicial (tenint en

compte el desconeixement d’una o les dues llengües vehiculars). En aquest

darrer cas, l’ACS ha de tenir una durada limitada (1 any com a IT, 2 anys com a

màxim segons l’OE i PTSC). El tutor és l’encarregat de coordinar el

procés d’elaboració de l’adaptació curricular. Cada professor d’àrea és

responsable de l’adaptació curricular de la seva pròpia àrea i de dur la a terme

(adaptacions de la metodologia, elaboració de materials i facilitació dels

recursos necessaris, adaptació de les tècniques, procediments i
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instruments d’avaluació...), sempre amb l'ajuda del professorat de suport i

l'assessorament del servei d'orientació. L’adaptació s’ha d’elaborar després

del procés d’observació i avaluació inicial dins el termini més breu

possible, comptant amb la informació aportada en l’avaluació de

l’EOEP o l’orientador. La durada de l’adaptació ha de ser la mateixa que la

programació en que es troba inclosa, i ha de servir de referència al treball

desenvolupat diàriament. Per tal de fer un seguiment, es revisaran

trimestralment i, si cal, es modificaran.

2. Flexibilitat de la durada dels ensenyaments. Segons el Decret 39/2011, de 29

d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics la decisió de

promoure al curs següent els alumnes amb necessitats específiques de suport

educatiu (NESE) ha d’atenir-se al que estableix la normativa vigent. En casos

excepcionals, la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció

Educativa pot autoritzar la permanència durant un any més al primer cicle

d’educació infantil als alumnes amb NEE, sempre que això els permeti accedir

al segon cicle en millors condicions i amb més maduresa. En aquest cas,

l’alumne es pot matricular el curs següent al primer nivell del segon cicle. En

els termes establerts en l’article 13.5 del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel

qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears, els

alumnes amb necessitats educatives especials poden romandre un any més

dels autoritzats al segon cicle de l’etapa d’educació infantil, sempre que no

hagin perllongat el primer cicle i si es considera que tenen la possibilitat

d’assolir els objectius i les capacitats de l’etapa. Sens perjudici de la

permanència durant un curs més al mateix cicle, els alumnes d’educació

primària amb necessitats educatives especials, per decisió de l’equip docent,

poden perllongar la seva escolarització un any més a l’etapa en un centre

ordinari. A més, la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció

Educativa pot autoritzar la permanència durant un any més a l’etapa per a la

resta d’alumnes amb NESE. Els alumnes que hagin perllongat un any l’etapa

d’educació infantil no es poden acollir a aquesta mesura.
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3. Aula Oberta - UEECO (Unitat educativa específica de centre ordinari):

Introducció:

Les unitats educatives específiques a centres ordinaris constitueixen una resposta

educativa específica per a alumnes que presenten necessitats educatives especials de

caràcter greu i permanent que no poden ser ateses en el marc de les mesures d'atenció a

la diversitat.

Els alumnes tenen una programació individualitzada, en funció de les seves necessitats

educatives.

Recursos personals:

- Auxiliars Tècnic Educatiu

- Mestra tutora (PT).

- Tutor de l’aula de referència.

- Altres mestres especialistes del centre.

- PT’s del cicle on es troba inserida l’aula.

- Orientador i PTSC de centre.

Objectiu principal:

Un dels objectius prioritaris de l’aula és la inclusió, i per facilitar això, tenim l'aula de

referència d'educació primària, segons l’edat de l’alumnat i el seu nivell de referència (6è

d’EP, 4t d’EP i 3r d’EP) amb la que compartim diferents àrees i moments.

● Plàstica.

● Música.

● E. Física.

● Pati.

● Aniversaris.

● Excursions i sortides.

● Festes.

● Activitats i demés.
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● Taller de cuina

A més, des de l'aula UEECO, i de part de tots els professionals del centre, intentem tenir

una actitud molt inclusiva enfront aquesta gran oportunitat, per això intentam aprofitar

qualsevol moment per fer coses junts, i mantenir el contacte. És el nostre objectiu

prioritari.

Metodologia:

La metodologia serà activa, bastant-se en l’aprenentatge significatiu i constructivista.

L’eix principal de l’aula és la integració dins l’escola i/o comunitat educativa. Realitzant

totes les activitats que es proposen a nivell de centre, tant compartint moments de

l’horari i sortides i activitats.

Per tant, les activitats o espais de temps que realitzarem continuadament al llarg de l’any

són:

● Bon dia! És el primer moment del dia on organitzam les motxilles, traiem les

agendes, ens asseim als nostres llocs i miram què farem durant el dia, qui ha

vengut, quin dia és, i quin temps fa.

● Hàbits d’higiene i alimentació: Es donarà especial atenció a aquest moment, ja que

és molt important que de ben petits tenguin uns bons hàbits a l’hora del menjar

per tal d’obtenir una major autonomia.

● Treball de continguts: Coneixement de si mateix, lògica-matemàtica, coneixement

de l’entorn. Aquests continguts es dividiran en les unitats de programació al llarg

de tot el curs. La feina que es fa amb aquests continguts es utilitzant una

metodologia totalment activa i propera als alumnes. La feina de paper passa a un

segon lloc i l’important es treballar amb materials o activitats curtes,

seqüenciades, motivadores i significatives. Aquesta metodologia es justificarà en

forma de fotos, vídeos, dibuixos i l’informe de final de trimestre. Aquesta feina de

les unitats de programació parteix de centres d’interès, on totes les activitats estan

pensades per a que treballin algun aspecte per a cada alumne.
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● Taller de cuina: setmanalment, aquest curs començarem a realitzar un taller de

cuina, on anirem tastant diferents sabors i iniciar-nos en els hàbits de la cuina.

Aquest taller es farà conjuntament amb els companys de l’aula de referència.

● Sortida a la comunitat.

● TIC: Partint dels interessos de l’alumnat i de les exigències del món actual, es

treballaran diferents aspectes curriculars mitjançant Chromebook i tablet.

● Granja Jovent (pendent de confirmació). Participació del Projecte AUBA de la

Granja Jovent, amb visites periòdiques a la granja- escola.

● Projecte de salut.

● Recados.

Com a objectiu principal, la INCLUSIÓ dels nostres alumnes, no només amb l’aula de

referencia sinó a tot el centre i TOT EL BARRI. No només amb els alumnes de l’aula de

referència, sinó a tots els/les alumnes del centre, a totes les famílies i a la resta del barri.

Es donarà prioritat a la INCLUSIÓ ,socialització, autonomia, determinació i  comunicació, ja

que són habilitats bàsiques per  arribar a desenvolupar-se com a persones.

*Es pot adjuntar document P. d’aula.

4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS:

Segons l’article 23, referent als recursos, del Decret 32/2014 de 18 de juliol (modificat pel

Decret 28/2016 de 20 de maig) pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a les

Illes Balears:

1. Els centres han d’estar dotats dels recursos educatius, humans i materials necessaris

per oferir un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a

l’educació.

2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats pot assignar més dotació de recursos

i arbitrar mesures de caràcter extraordinari en determinats centres sostinguts amb
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fons públics per raó dels projectes innovadors en matèria d’atenció a la diversitat i/o

per compensar les condicions d’especial necessitat de la població que escolaritzen.

3. En el procés d’aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Conselleria

d’Educació, Cultura i Universitats ha de proveir els recursos necessaris per garantir:

a) Un nombre màxim de 25 alumnes per aula a EI i 27,5 alumnes a EP.

b) La posada en funcionament d’un pla de foment de la lectura.

c) L’establiment de programes de reforç i suport educatiu i de millora dels

aprenentatges.

d) L’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de la llengua

estrangera.

e) L’atenció a la diversitat dels alumnes i en especial l’atenció als que presenten

necessitats específiques de suport educatiu.

f) L’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les tecnologies de

l'informació i la comunicació.

g) L’adopció de mesures de suport i d’incentivació als professors.

h) L’existència de serveis o professionals especialitzats en l’orientació educativa,

psicopedagògica i professional.

i) L’adopció de mesures d’orientació a les famílies dels alumnes pel que fa al

desenvolupament del procés d’aprenentatge.

5 La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de promoure la coordinació dels

serveis externs amb els centres educatius per assegurar una acció conjunta i efectiva.

a) Recursos humans

En la següent taula s’exposen els recursos humans que disposa el nostre centre per

desenvolupar les mesures d’atenció a la diversitat:

2 mestres especialistes en pedagogia terapèutica (PT)

1 mestre especialista en audició i llenguatge (AL)

1 professor d’orientació educativa
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Recursos

Interns

1 mestra addicional d’educació infantil

3 ATE

Recursos

Externs

Professor tècnic de serveis a la comunitat (PTSC)

Serveis Socials (CMSS Llevant)

EADISOC, Menors, EAC, Fundació Patronat Obrer…

Horaris dels membres de l’equip de suport:

- José María Ramos Lunar (PT) HORARI JOSÉ MARÍA (PT 4t, 5è, 6è) 22-23

- María José Aibar Campuzano (PT)

Còpia de HORARI PEPA (PT EI, 1R, 2N I 3R) 22-23

- Miquel Àngel Ferragut Ferretjans (AL) MIQUEL ÀNGEL

- Efraïm Serra Sansó (Orientador) Calendari Efraïm Palma Curs 22-23'

Composició i funcions de l'equip de suport

A l’article 46 del Decret 119/2002 queden establertes la composició i les funcions de l’equip

de suport:

a) Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i

psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat

amb necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part

important del temps lectiu a tasques de suport.

b) El cap d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne

les funcions de coordinació amb l’equip directiu.

c) Funcions dels membres de l’equip de suport:

● En relació al professorat:
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- Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació

del’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats

educatives especials.

- Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i

metodològiques.

- Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars

adients per atendre la diversitat.

- Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.

- Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de

l’alumnat.

- Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats

educatives especials.

● En relació a l’alumnat. Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip

de suport intervendrà amb l’alumnat amb necessitats educatives especials

tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà

majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el

professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació

curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en

períodes determinats de la jornada.

● En relació al centre:

- Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.

- Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la

tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les

actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats

educatives especials.

- Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.

- Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament

d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat

de l’alumnat.

- Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.
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d) Funcions de l'orientador dels UOEP

Segons la Instrucció 14/2018, de 18 de juliol de 2018, de la directora general de Primera

Infància, Innovació i Comunitat Educativa que regula el funcionament dels serveis

d’orientació educativa dels centres de segon cicle d’educació infantil i de primària, les

funcions de l’orientador són:

- Dins l’estructura organitzativa del centre, assessorar i la col·laborar en l’establiment

de programes i actuacions per prevenir i detectar precoçment dificultats o problemes

de desenvolupament personal i/o d’aprenentatge dels alumnes.

- Pel que fa als alumnes, realitzar un seguiment de l’alumnat NESE a través de:

○ La participació en el seguiment l’evolució dels alumnes i en l’actualització de

la informació, que s’ha de dur a terme com a mínim al final de cada cicle.

○ Fent un seguiment especial dels alumnes de la modalitat d’escolarització

combinada i coordinar-se amb el CEE.

○ Coordinant el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per identificar

necessitats específiques de suport educatiu i participar-hi.

○ Elaborant els documents corresponents que es desprenen de la intervenció

amb l’alumnat.

- Pel que fa a les famílies, col·laborar amb el centre educatiu en l’establiment de

mesures i programes afavoridors de les relacions amb les famílies i altres institucions

del sector i procurar acompanyar i assessorar les famílies en les dificultats

acadèmiques i socials.

- Finalment, també és competència de l’orientador col·laborar amb la Direcció General

de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb els equips d’atenció

primerenca i amb els departaments d’orientació dels instituts d’educació secundària

al qual estan adscrits.

e) Funcions del mestre especialista en Pedagogia Terapèutica (PT)
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A la nostra comunitat autònoma, les funcions dels mestres de suport venen regulades al

capítol IV, article 46, del decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament

orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació

primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària.

f) Funcions del mestre especialista en Audició i Llenguatge (AL)

És el professional que té com a objectiu afavorir el desenvolupament dels aspectes que es

refereixen a l’adquisició i utilització del llenguatge o altres sistemes alternatius i/o

augmentatius de comunicació. Les seves funcions són:

- Participar, quan sigui necessari, amb l’orientador o amb el Mestre Tutor en la

valoració de les necessitats de l’alumnat en quant a l’àrea del llenguatge, senyalant o

elaborant els instruments més adients a tal fi.

- Col·laborar i assessorar el professorat d’aula en la programació de llenguatge,

disposant d’estratègies d’aprenentatge i confeccionant material específic.

- Col·laborar en l’avaluació continuada del procés d’ensenyament, proposant les

adequades adaptacions curriculars que siguin convenients.

- Proporcionar atenció educativa de forma individual, a tot l’alumnat que necessiti

rebre una atenció individualitzada en l’àrea de llenguatge.

- Fer una estimulació i prevenció dins el centre, sobretot a l’etapa d’Educació Infantil.

- Participar en els programes de centre en els que es treballa de forma específica algun

aspecte relacionat amb el llenguatge.

g) Funcions del mestre addicional d’infantil i primària

Ha d'inserir la seva tasca dins l’organització general del centre i no tenir com a referència

exclusiva l’etapa de la qual és especialista. El mestre d’educació infantil que no tengui

assignat específicament un grup exercirà les funcions següents amb l’ordre de prioritats que

s’hi indica:
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- Funció tutorial específica a l’educació infantil per a grups reduïts o individual per a

alumne determinats. Aquesta mena de funció tutorial podrà ser transitòria.

- Suport al desenvolupament curricular de l’educació infantil, segons la planificació del

centre, les necessitats educatives dels alumnes i, si és el cas, a tasques derivades dels

projectes d’innovació que tingui aprovats el centre.

h) Funcions de l’Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE)

L’auxiliar tècnic educatiu és el professional que dóna suport i col.labora en l’atenció a

l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

La seva activitat està especialment relacionada amb l’assistència i formació dels alumnes

amb NEE pel que fa en les activitats d’autonomia personal i consecució d’autonomia social.

L’ajudant tècnic educatiu és membre de l’equip de suport en els centres de Primària.

La intervenció de l’ATE es concreta en els àmbits i funcions següents:

- Donar assistència i formació dels alumnes en les activitats de la vida diària que no

puguin fer per ells mateixos, com són: la higiene personal, el vestir, l’alimentació, els

desplaçamentss...

- Col.laborar en el transport escolar, assistint l’alumnat durant la ruta escolar.

- Col.laborar en el menjador escolar.

- Col.laborar amb el professorat perquè l’alumnat identifiqui i expressi les seves

necessitats bàsiques de salut i adquireixi els hàbits i actituds d’higiene, cura i

alimentació que contribueixin a incrementar i millorar la qualitat de vida.

- Ajudar als alumnes a adquirir el control del propi cos. Col.laborar amb el personal

docent en la vigilància dels moments d’esbarjo, en sortides o activitats

complementàries i extraescolars.

- Col.laborar en els programes de control d’esfínters.

- Col.laborar amb l’equip docent en tasques formatives d’entrenament d’habilitats

socials.

- Col.laborar en aquelles activitats que tenguin tendència a promoure la màxima

autonomia personal i social dels alumnes.
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*Totes aquestes actuacions es duran a terme sempre amb coordinació del

tutor/tutora i els altres membres de l’equip de suport que intervenen directament

amb l’alumnat de NEE.

i) Coordinació de l’equip de suport.

- Coordinador de l’equip de suport

- Coordinació interna.

- Coordinació:(tutors, serveis externs, ccp…)

b) Recursos materials

Segons l’article 41 del Decret 39/2011:

1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura dotar els centres sostinguts amb fons

públics dels recursos materials necessaris perquè tots els alumnes accedeixin al

currículum i desenvolupin les seves capacitats atenent les seves circumstàncies

personals.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de promoure:

a. Actuacions per adequar les condicions físiques i tecnològiques dels centres

educatius, inclosos el transport escolar, l’equipament didàctic i el material

específic, per garantir una atenció inclusiva i accessible a tots els alumnes.

b. L’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, així com de les

tecnologies de suport i els ajuts tècnics per accedir al currículum, a fi de

facilitar l’autonomia personal i la comunicació dels alumnes amb necessitats

específiques de suport educatiu.

c. La signatura d’acords, protocols o convenis amb altres administracions o

entitats sense ànim de lucre per dotar els centres dels recursos materials i

tècnics adequats i garantir-ne el manteniment.

(Darrera revisió octubre 2022) 20



Departament d’Orientació - UOEP
Col·legi Sant Francesc d’Assís. Palma.

A més, a partir del que s’exposa a l’article 24 del Decret 32/2014 sobre els materials

curriculars:

1. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de fomentar l’elaboració de

materials curriculars per afavorir el desenvolupament i l’aplicació del currículum i ha

de dictar les disposicions que orientin el treball dels professors en aquest sentit, a

més de regular-ne els procediments de supervisió.

2. Correspon als centres educatius, en el marc de la seva autonomia pedagògica, triar, si

escau, els materials curriculars, sempre que s’adaptin al rigor científic adequat a

l’edat dels alumnes i al currículum establert per la Conselleria d’Educació, Cultura i

Universitats. Els materials han de reflectir i fomentar el respecte als principis, valors,

llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris, així com als principis i valors

recollits en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció

integral davant la violència de gènere, als quals ha d’ajustar-se tota l’activitat

educativa. Les administracions educatives han de vetllar perquè en els materials

educatius s’eliminin els estereotips sexistes o discriminatoris i perquè fomentin la

igualtat entre dones i homes.

3. La supervisió dels llibres de text i la resta del material curricular ha de formar part del

procés ordinari d’inspecció que exerceix l’Administració educativa.
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5. PRINCIPIS I ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL

Annex 1. Pla d'acció tutorial

6. PLA D’ACOLLIMENT PER L’ALUMNAT NOU

1- Introducció.

Som conscients que l’arribada d’un alumne i de la seva família a un nou centre és un gran
canvi que suposa un procés d’adaptació, el qual implica aprendre noves normes, pautes de
comportament i nous continguts curriculars.

Aquesta adaptació pot arribar a ser bastant difícil per l’alumne, per això és important que els
professionals del centre tinguin una actitud positiva i que s’adaptin a les necessitats i
característiques del nou alumnat.

Per aquests motius hem dissenyat aquest pla d’acollida per tal de donar la millor resposta
educativa a l’alumnat nouvingut.

Per tant, el pla d’acollida és un conjunt d’actuacions planificades que posarem en marxa per
facilitar aquesta adaptació al centre, i afavorir la seva inclusió al centre t intentant
aconseguir que tant la família com l’alumnat nou se sentin part del centre escolar. Aquestes
actuacions no només aniran dirigides a l’alumnat nouvingut sinó també a l’alumnat del
mateix centre i al professorat del centre.

2- Objectius

O. general

- Facilitar l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut i la seva família al centre.

O. específics.

- Desenvolupar hàbits de convivència, respecte i tolerància entre tots els membres de
la comunitat educativa.

- Fomentar el seu desenvolupament personal, escolar i social.
- Donar suport a l’alumnat estranger en l’adquisició de la llengua d’acollida.
- Establir una comunicació continuada i fluida amb les famílies per facilitar la seva

l’adaptació.
- Garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.
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3- Eixos d’actuació

a. Respecte a les famílies.

- Realitzar reunions informatives per donar-li a conèixer el funcionament del
centre (horaris, normes, menjador, tokaap…) i del sistema educatiu.

- Demanar informació sobre la seva situació (econòmica, familiar, social…) i
aspectes rellevants de l’alumne (religió, llengua, salut…).

- Donar la possibilitat de conèixer les instal·lacions del centre.
- Demanar informe escolar del centre anterior.

b. Respecte als alumnes.

- Ensenyar-li les instal·lacions del centre. Li ho pot ensenyar i explicar un o
dos companys/es de la seva classe per tal de començar a integrar-lo dins el
grup.

- Explicar-li el funcionament del centre i de l’aula (horaris, llibres, patis…)
- Realitzar una prova inicial per saber el nivell de competència curricular i

lingüístic.
- Prendre decisions sobre si necessita adaptacions curriculars significatives o

reforç educatiu en qualcuna  assignatura.
- Donar-li un suport lingüístic individualitzat., en cas que ho necessiti.

c. Respecte als mestres.
- El tutor haurà de fer una entrevista inicial amb la família per explicar-li el

funcionament del centre i recaptar informació sobre l’alumne.
- El centre els haurà d’informar amb antelació de la incorporació d’un nou

alumne a la seva classe per tal d’organitzar-se (distribució d’ aula, reunió
amb la família, etc.).

- L’equip d’AD conjuntament amb el tutor hauran de valorar si necessita
qualque tipus d’adaptació curricular o reforç.

- El tutor, sempre que sigui possible, serà el que presenti l’alumne a la resta de
companys.

- El tutor i els restes de mestres han de facilitar i ajudar a la integració de
l’alumne nouvingut  al grup classe.

d. Respecte a l’organització de centre.
- Organitzar amb antelació els recursos humans i materials per facilitar

l’adaptació de l’alumnat.
- Garantir que tot el personal del centre, no només els docents, participin en la

integració i en l’acollida del nou alumne.

4- Descripció i funcions del personal que intervenen en el pla d’acollida.
a. Equip directiu

- Planificarà l’acollida a l’alumnat, avisant a l’equip d’ AD i al tutor assignat de
la nova incorporació.

(Darrera revisió octubre 2022) 23



Departament d’Orientació - UOEP
Col·legi Sant Francesc d’Assís. Palma.

b. Tutor
- Realitzarà una entrevista inicial amb la família.
- Presentarà al nou alumne al grup classe.
- Afavorirà la integració de l’alumne al grup classe i al centre.

c. Secretaria
- Gestionarà el procés de matriculació de l’alumnat.
- Donarà d’alta a la família a l’aplicació de comunicació “tokapp”.

d. Equip d’AD
- El PT i AL del curs de l’alumne nouvingut i l’orientador valoraran

conjuntament amb el tutor si l’alumne necessita adaptacions curriculars o
reforç en qualcuna assignatura.

- El PT i AL en cas que sigui necessari, donaran un suport lingüístic a l’alumne
per afavorir l’adquisició de la llengua.

e. PAS i resta de professorat
- Ha d’ajudar a afavorir la integració de l’alumne tant al centre com al grup

classe.

5- Orientacions sobre les actuacions al voltant de l’alumnat nouvingut.

a. Primer contacte amb la família (entrevista inicial).
- S’ha de fer en un ambient acollidor.
- Presentació del tutor.
- Donar informació sobre el centre (objectius i tret d’identitat)
- Explicar el funcionament del sistema educatiu (si no el coneixen)
- Resoldre dubtes que la familia pugui tenir.
- Recaptar tota la  informació sobre la  seva situació familiar i sobre l’alumne.

b. Traspàs d’informació
La informació recollida pel tutor l’ha de compartir amb els professionals que
intervindran amb l’alumne, així com a l’equip d’atenció a la diversitat.

c. Orientació i assessoria
- Explicar a l’alumne les normes de comportament i convivència de l’aula.
- Explicar a l’alumne el funcionament del centre.
- Realitzar una avaluació inicial per detectar possibles dificultats de l’alumne i

conèixer el seu nivell curricular i lingüístic.
- Valorar si necessita adaptacions curriculars o reforç educatiu.
- Fer un seguiment de l'alumne, mitjançant reunions entre el tutor i l’equip de

suport.
- Crear i adaptar el material a les seves necessitats.

d. Relació amb altres serveis socials.
Hi ha alumnes que tindran seguiment per serveis socials o altres institucions, amb
els quals és important tenir una comunicació i una coordinació amb ells sobre les
actuacions a seguir amb l’alumne i la seva família.
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6- Avaluació del pla d’acollida
Periòdicament s’anirà fent un seguiment i una avaluació del programa realitzant les
propostes de millora que es trobin més adients.

7. ORGANITZACIÓ DE LA DETECCIÓ, LA IDENTIFICACIÓ I LA VALORACIÓ DE LES NECESSITATS

DELS ALUMNES I EL SEGUIMENT

a) Detecció:

La detecció es produeix per dues vies:

1. Dictamen de matrícula

2. Identificació per part del tutor i de l’equip de suport.

Per a portar a terme aquesta identificació s'hauran de tenir en compte els següents

aspectes:

- Determinació del nivell de competències (NCC)

- Recull de les dades més significatives dels informes anteriors, si n’hi ha i de la família

- Valoració dels resultats de les estratègies metodològiques aplicades vers l'alumne.

b) Demanda:

Una vegada en possessió de la informació anterior (detecció), el tutor canalitza la demanda a

través del full de demanda, prèvia consulta amb l’equip de suport. Si les dificultats són

referents a nivell d'aprenentatges es dirigirà la demanda a l’orientador. Si les necessitats són

de caire personal i/o social, es derivaran a la PTSC que ens pertoca. L’orientador i la PTSC

valoraràn el cas, individualment o de forma conjunta si fos necessari, analitzaran la

informació i planificaran el procés d'actuació per arribar a la diagnosi i orientació posterior.

c) Orientació:

L'orientació determinarà si l'actuació ha de ser a nivell de:

- Mesures ordinàries: estratègies metodològiques, didàctiques, recursos materials,

assessorament de l’equip de suport,...

- Pares: seguiment i planificació de pautes d'actuació per l'educació del fill.
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- Derivació a d'altres professionals. Especialistes de fora del Centre que es considerin

necessaris (neuròleg, psiquiatre, psicòleg clínic, logopeda, fisioterapeuta, assistent

social, etc.)

- Mesures específiques: adaptacions curriculars significatives

d) Informe: De cada cas, l’orientador elaborarà un informe per deixar constància de les

actuacions dutes a terme.

e) Seguiment: De manera general, el seguiment es realitzarà mitjançant les reunions de la

UOEP (tant internes com les que es fan trimestralment amb els tutors).

A més, disposem d’un doble sistema de coordinació per a tot l’equip docent de l’alumne:

- Per una part, disposem d’una fitxa que es va actualitzant periòdicament, on es posen

les observacions més significatives referents a l’alumne. Aquesta fitxa és online, i està

inserida dins una carpeta a Alkumo. Cada alumne NESE té una carpeta amb el seu

nom, i allà hi tenim tota la documentació referent a aquest, a més de la fitxa

esmentada.

- Per altra banda, l’orientador comparteix també una carpeta amb cada tutor on hi ha

va enregistrant tota la feina feta o que va fent amb els alumnes del seu curs. A part

de l’orientador, a aquesta carpeta només hi tenen accés el tutor del curs, el PT de

referència i l’AL. Una vegada l’alumne canvia de tutor es suprimeix el seu accés a la

mateixa per tal de guardar-ne la confidencialitat i es dóna accés al nou tutor.

L’orientador de centre o PTSC també realitzen seguiment a la família dels alumnes que

consideren necessari.

f) Documentació: Es realitzarà també tota la documentació necessària per cada alumne

NESE:

- Informe NESE o d’altes capacitats

- Document d’adaptació curricular significativa, en cas necessari

- Pla d’atenció individual de l’alumne (ATE), en cas necessari
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8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PAD

Setmanalment es convoca una reunió on participen tots els membres de l’equip de suport.

Aquesta reunió es du a terme cada divendres i té com a objectiu fer un seguiment de la tasca

que es realitza durant el curs (casos per atendre, demandes d’intervenció…). Per deixar

constància de tots els temes tractats a aquestes reunions, la informació més rellevant queda

reflectida a actes.

La valoració del Pla d’Atenció a la Diversitat quedarà reflectida a la Memòria del Centre,

extreta dels següents documents:

- Actes de reunions de l’equip de suport.

- Actes de reunions de les etapes.

- Actes de reunió de l’equip directiu.
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Annex 1 - PAT

PLA D’ACCIÓ

TUTORIAL
C.C. Sant francesc d’assís.

palma.

darrera revisió: curs 21-22
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1. INTRODUCCIÓ:

L'acció tutorial l'hem d'entendre com aquella labor pedagògica on la finalitat és

l'acompanyament i el seguiment de l'alumnat amb l´intenció que el procés de l'alumne es

desenvolupi en les condicions el més favorables possibles. Per tal de dur aquesta labor

pedagògica el tutor haurà de:Dedicar un temps setmanal a la resolució de conflictes

generats dins el grup  classe.

Dur a terme un seguiment del procés d'ensenyament aprenentatge dels seus alumnes i de

les seves possibles dificultats.

Informar als pares de la marxa d'aquest procés i demanarà la seva col·laboració quan ho

cregui necessari.

L'orientació i la tutoria dels alumnes és una tasca de tot el professorat, sent el tutor l’òrgan

principal de coordinació docent del seu grup, abastant tant les actuacions que desenvolupa

el tutor amb el seu grup i la comunicació amb la família i la resta dels professors, així com

aquelles actuacions que dugui a terme cada professor de la seva àrea per orientar, tutelar i

donar suport en el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Els fins fonamentals de l'orientació i la tutoria són:

- Afavorir l'educació integral de l'alumne com a persona.

- Potenciar una educació el més personalitzada possible, tenint en compte les

necessitats de cada alumne.

- Mantenir una cooperació educativa amb les famílies.
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2. OBJECTIUS GENERALS DE L'ACCIÓ TUTORIAL:

- Contribuir a la individualització de l'educació, facilitant una resposta educativa

ajustada a les necessitats pròpies de l'alumnat.

- Contribuir en el caràcter integral de l'educació, afavorint el desenvolupament de tots

els aspectes de la persona: cognitius, afectius i socials.

- Potenciar el treball d’equip i afavorir una major implicació del professorat en el

centre escolar, i optimitzar la seva formació i habilitats, a partir d’una experiència

educativa global, integradora i participativa, que va més enllà d’una visió educativa

estrictament docent.

- Afavorir els processos de maduresa personal de desenvolupament de la pròpia

identitat i sistemes de valors i de presa de valors respecte al futur acadèmic i

professional.

- Prevenir les dificultats en l'aprenentatge, anticipant-se a elles i intentant evitar el

fracàs o inadaptació escolar.

- Resaltar els aspectes orientadors de l'educació, afavorint per a això l´adquisició

d´aprenentatge funcionals connectats amb l´entorn, de tal manera que l'educació

sigui “educació per a la vida”.

- Contribuir en el desenvolupament de la socialització, ensenyant a conviure de

manera pacífica i satisfactòria, educant en destreses i habilitats per a la convivència i

anticipant-se a conductes problemàtiques que poguessin sorgir.

- Contribuir a l´adequada relació e interacció entre els distints integrants de la

comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies, així com entre la comunitat

educativa i l’entorn, assumint el paper de mediació i, si fa falta, de negociació davant

els conflictes que puguin plantejar-se.

- Afavorir els processos de desenvolupament de les capacitats de pensament,

d´aprendre a pensar amb l´ensenyança d´estratègies i procediments d'aprenentatge.
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3. DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS EN EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

a) FUNCIONS DELS TUTORS/ES

- Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial, coordinat pel cap d’estudis i

en col·laboració amb l’orientador.

- Presidir la junta de professors i les sessions d'avaluació del seu grup.

- Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes del seu grup.

- Facilitar la integració de l’alumnat en el seu grup i fomentar la participació en les

activitats de l’escola.

- Orientar les inquietuds i demandes dels alumnes i mediar, amb els altres professors i

l'equip directiu, els problemes que es plantegen.

- Informar a les famílies, professorat i alumnat de les activitats docents, l’adaptació

escolar i el rendiment acadèmic dels i les alumnes.

- Facilitar la cooperació en la tasca educativa entre les famílies i el professorat.

b) FUNCIONS DE L’ORIENTADOR

- Col·laborar en la realització del pla d’acció tutorial

- Participar en el seguiment i avaluació del pla d’acció tutorial.

- Col·laborar en la planificació trimestral de les tutories en grup.

- Orientar als tutors i tutores i facilitar els recursos de suport necessaris (registres,

qüestionaris, material didàctic…) en la realització de les tutories en grup, i l’atenció

individual amb alumnes i famílies.

- Col·laborar amb els tutors/es en la prevenció, detecció, avaluació i intervenció de les

dificultats d’aprenentatge i/o d’adaptació personal, escolar o social de l’alumnat.

- Coordinar amb la col·laboració de tutors/es, la intervenció d’agents externs que

participin en l’orientació acadèmica i professional, i en l’avaluació i/o intervenció en

problemes d’aprenentatge i/o d’adaptació personal, escolar o social de l’alumnat.
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c) FUNCIONS DEL CAP D'ESTUDIS

- Supervisar l´elaboració del PAT i realitzar les propostes del mateix.

- Convocar, coordinar i moderar les reunions dels tutors.

- Assegurar la planificació trimestral de les sessions de tutories en els distints grups.

- Supervisar el correcte desenvolupament del pla mitjançant el seu seguiments en les

reunions de tutors.
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4. RESPONSABILITATS DE TOT EL PROFESSORAT EN L'ACCIÓ TUTORIAL

- Atendre les necessitats específiques de cada alumne.

- Tutelar el procés d'aprenentatge de cada alumne en la seva matèria.

- Atendre a la formació integral de l´alumne.

- Facilitar que tots els alumnes estiguin integrats dins el grup.

- Coordinar-se amb el tutor i aportar informació i suport.

- Afavorir l'autoestima de l'alumne.

- Atendre les demandes i suggeriments dels alumnes.

- Cercar la col·laboració de la resta dels professor per ajudar a l'alumne.
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5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

● Quan es facin tutories en grup el tutor haurà de registrar els temes tractats, la

metodologia emprada i la valoració realitzada pels tutors i tutores.

● Es farà un seguiment de l'acció tutorial en les reunions d'etapa.

● Es farà una revisió trimestral de l’acció tutorial amb els tutors/es.

● El professorat, tutors/es, el cap d’estudis, l’equip directiu, l’alumnat i les famílies

faran un pla de millora, avaluant el pla d’acció tutorial i fent propostes de millora.

● La comissió de convivència realitzarà la memòria final del pla d’acció tutorial.
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6. COORDINACIÓ AMB L'EQUIP DOCENT

El tutor com a òrgan de coordinació docent, contemplat en els Reglaments Orgànics del

centres, té com funció principal que tot el professorat tingui en compte les necessitats

específiques dels alumnes que formen el grup. Per aquest motiu, mitjançant les condicions

socials, educatives i personals dels alumnes i de l´evolució acadèmica en les distintes àrees,

el tutor pugui proposar al professorat l´adopció de mesures educatives per atendre a les

necessitats que es plantegen.

Es farà un seguiment de l’acció tutorial en les reunions d’etapa.

Quan sigui necessari el tutor/a demanarà al professorat un seguiment individualitzat

d’alguns/es alumnes per avaluar i/o treballar alguns objectius educatius específics, d’una

manera fiable, global i coherent.

El professorat informarà als tutors/es (individualment o en les reunions d’etapa) dels

problemes que han pogut tenir amb el grup d’alumnes o amb algun/a alumne/a en

particular, i/o del seguiment de les pautes establertes anteriorment.
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7. L´ACCIÓ TUTORIAL AMB EL GRUP D'ALUMNES

Durant el curs les tutories a les aules es faran una vegada per setmana, amb una durada

aproximadament d’una hora.

Les activitats desenvolupades en aquestes tutories es poden classificar en les següents

àrees:

● Acollida al començament del curs de cada alumne/a en el seu grup, el seu curs,

l’etapa i l’escola

● Estimulació de la integració i la participació de l’alumnat en el seu grup i en el

funcionament i activitats de l’escola.

● Foment de l’autoconeixement i l’autoestima des d’una perspectiva individual i de

grup.

● Seguiment i coordinació del procés d’avaluació.

● Orientació i suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge

● Educació en valors (reforçament de programes educatius específics: escola verda,

pastoral, d’educació en valors, col·laboració en iniciatives solidàries…).
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8. ATENCIÓ INDIVIDUAL A L’ALUMNAT

Per facilitar el seguiment personalitzat de l´evolució acadèmica i personal dels alumnes, els

tutors/es mantindran entrevistes individuals amb l’alumnat (especialment amb aquell que

presenti alguna dificultat o problema de rendiment escolar, adaptació personal, escolar o

social...).

L’orientador assessorarà als tutors/es en l’atenció individual a l’alumnat. En els casos o

alumnes amb dificultats més importants l’orientador participarà directament en l’atenció

individual.

En l’assessorament individual es seguirà preferentment un enfocament no directiu, facilitant

i intentant que sigui el propi alumne que prengui les seves pròpies decisions i adopti els seus

compromisos.

Aquells i aquelles alumnes que es trobin en situació de risc de no aconseguir els objectius

d´etapa seran objecte d'una atenció preferent.
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9. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Els tutors/es mantindran una reunió amb el grup de pares i mares a principi de curs, per

informar de les normes de funcionament del centre, les característiques de l’etapa i del grup

d’alumnes, els criteris d’avaluació i/o promoció, les directrius del pla d’acció tutorial i els

procediments de col·laboració entre família i escola.

Els tutors/es mantindran al menys una entrevista individual amb les famílies al llarg de tot el

curs per fer un seguiment del procés educatiu de cada alumne/a, intercanviar informació

dels àmbits escolar i familiar, i adoptar estratègies o línies educatives comuns en els casos en

que sigui oportú realitzar alguna intervenció.

Es prioritzaran les entrevistes amb alumnes amb majors dificultats.

El professorat informarà a tutors/es de les entrevistes que mantinguin amb les famílies.

Els tutors/es es comunicaran amb la família davant situacions d’absentisme escolar i/o

situacions conflictives amb mesures disciplinàries importants (expulsions temporals de

l’escola…).

Els tutors/es comunicaran a les famílies –mitjançant l’agenda, circulars o telefònicament-

informacions referents a activitats específiques (sortides…), o a situacions acadèmiques

rellevants (incorporació a un programa de suport, d’atenció a la diversitat…).

Els tutors/es duran un registre de les entrevistes realitzades amb cada família i dels acords

establerts. L´acta de la reunió  quedarà signada per la família i els tutors/es respectius.
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