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L'Escola Puig de les Cadiretes és un centre d’educació infantil i primària del municipi de 

Llagostera que enguany té una matricula de 300 alumnes, distribuïts en sis grups a 

educació infantil i nou grups a educació primària. 

L’escola estableix en el seu projecte educatiu l’orientació inclusiva del centre, amb la 

voluntat d’atendre equitativament les diferències i necessitats que plantegen els i les 

alumnes. La presència d’alumnes amb més necessitats d’ajuda és una oportunitat per 

millorar l’actuació docent i un factor insubstituïble d’enriquiment personal per al 

conjunt de l’alumnat. 

L’escola participa de valors inclusius, advertint clarament una actitud positiva cap a la 

diferència com a valor, cap a les possibilitats educatives de la diversitat o cap a la 

importància de conviure amb persones diverses per crear una societat més 

respectuosa i inclusiva. 

L'escola enfoca l'atenció educativa de l'alumnat a fomentar de manera prioritària els 

principis d’atenció a la diversitat, de la inclusió social, del suport educatiu i de l’acció 

tutorial, d’acord amb el que s’estableix sobre això a l’Ordre EDU/296/2008, de 13 de 

juny. 

L’escola avança en el camí de la inclusió procurant fomentar que tots els i les alumnes 

es desenvolupin i progressin tan com puguin, oferint un context ric en ajudes, el qual 

permeti que ningú en quedi exclòs. L’escola promou l'equitat educativa per afavorir la 

igualtat d’oportunitats dels nostres alumnes, garantint el desenvolupament de les 

seves capacitats cognitives i les competències personals i socials. L’escola genera 

oportunitats perquè progressi tot l’alumnat. La proposta d’activitats és diversa a fi de 

que tots els i les alumnes hi puguin participar, tenir èxit i sentir-se valorats. 

L’escola contempla l'acció tutorial que contribueix al desenvolupament d’una dinàmica 

positiva en el grup classe i a la implicació de cada alumne/a en el propi procés educatiu 

i en la dinàmica del centre. L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col·lectiu 

dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la seva personalitat 

i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la 

maduresa personal i la integració social.  

L’escola organitza els suports educatius per atendre la diversitat de tot l'alumnat: 

 Identificant, reduint o suprimint els obstacles que dificulten la participació i 

l'aprenentatge dels i de les alumnes. 

 Definint les mesures per a l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats. 

1.- INTRODUCCIÓ 



PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Escola Puig de les Cadiretes 

5 
 

 

 

L'escola entén el suport educatiu com el conjunt de mesures que donen resposta a les 

necessitats educatives dels alumnes (organitzatives, metodològiques, curriculars,...) 

amb l’objectiu de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats 

educatives especials. 

 

2.1. Recursos personals  

Els recursos personals del centre per atendre l’alumnat amb NEE i de suport educatiu 

són: 

 Mestres tutors/es 

 Mestres especialistes (MEE, ANG, MU, EF) 

 Mestres de suport 

 Auxiliar d’educació especial 

 

2.2. Serveis específics que presten atenció a l’alumnat amb NEE 

 

SERVEIS ESPECÍFICS HORES D'ATENCIÓ 

Assessor psicopedagògic EAP 5 hores setmanals 

Fisioterapeuta Anual 

Logopeda CREDA 4 hores setmanals 

Tècnic CREDV 5 hores setmanals   

Tècniques CDIAP A convenir 

Psicopedagoga concertada 16 h setmanals 
 

 

2.3. Coordinacio amb EAP   

La derivació dels alumnes als serveis externs de l'escola es vehicularà a través de la 

psicopedagoga de l'EAP. 

La coordinació amb l'EAP serà setmanal, amb assistència de la MEE, la cap d’estudis i la 

directora. 

2.- ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS PEDAGÒGICS 
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2.4. Criteris d’atenció de l’alumnat per part del o de la MEE: 

 Alumnat amb dictamen d’escolarització 

 Alumnat amb PI 

 Alumnat amb dificultats d'aprenentatge 

 Alumnes amb problemàtiques conductuals i de personalitat greus 

 Alumnat amb adaptació curricular 

 

 

La comissió d’atenció a la diversitat és la responsable de planificar, promoure i fer el 

seguiment de les actuacions per atendre la diversitat de necessitats educatives de 

l'alumnat del centre al llarg del curs escolar.  

Les funcions de la CAD estan regulades en el Decret 142/2007, de 26 de juny, 

d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, a  l’article 18.3. 

3.1.- Objectius 

 Acordar criteris bàsics d'atenció a la diversitat de l’alumnat a partir de les 

propostes de cadascun dels tutors/es. 

 Prioritzar les necessitats d’atenció de l’alumnat amb dictamen d’escolarització . 

 Identificar els alumnes que requereixen suport educatiu a les àrees 

instrumentals. 

 Establir els criteris d'atenció de l’alumnat amb necessitat de suport educatiu. 

 Identificar els circuits de comunicació per a la gestió de les demandes d’atenció 

dels tutors/es i per a la seva devolutiva posterior. 

3.2.- Composició   

 Director/a  

 Cap d'estudis 

 Mestre/a educació especial 

 Coordinadors/es de cicle. 

3.3.- Periodicitat de les reunions  

Les reunions es convoquen dues vegades per trimestre. 

 

 

3.- COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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3.4.- Actuacions 

 Identificar, a partir dels criteris de priorització, els alumnes que tenen 

dictamen. 

 Identificar, a partir dels criteris de priorització, els alumnes que necessiten 

suport educatiu. 

 Establir les diferents modalitats d'atenció a la diversitat al centre: 

desdoblaments, suports dins l'aula, grups flexibles, grups de reforç, etc. 

 Aprovacions dels PI /Adaptacions. 

 Elaborar els criteris de repetició de curs. 

 Seguiment i avaluació de les mesures que s'adoptin a la CAD. 

 Avaluació del funcionament de la pròpia comissió. 

 

 

Les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes es planifiquen atenent a tres nivells 

d’intervenció: 

4.1.- Mesures universals 

Incideixen sobre la totalitat dels alumnes o en l’organització general dels recursos del 

centre. 

4.1.1.- Desdoblaments i suports grup classe àrees instrumentals 

 Cicle Inicial: 5 sessions setmanals de desdoblament i 3 sessió de suport. 

 Cicle Mitjà: 6 sessions setmanals de desdoblament i 4 sessions de suport. 

 Cicle Superior: 6 sessions setmanals de desdoblament i 4 sessions suport. 

4.1.2.- Grups flexibles llengua catalana 3r nivell 

Les dues tutores de 3r i la mestra de suport es reparteixen els alumnes del nivell i es 

treballa per nivells d’aprenentatge 2 sessions setmanals. 

4.2.- Suports addicionals 

Suport individual o en petit grup concretat per als alumnes que presenten dificultats 

d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura i també de l’àmbit matemàtic, a càrrec de 

psicopedagogues concertades. 

 

 

4.- MESURES I RECURSOS D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
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4.2.1.- Alumnes de cicle inicial 

La psicopedagoga destina 14h a atendre als alumnes amb necessitats educatives. Els 

tutors/es de cada nivell concreten el que consideren oportú que es treballi. 

4.2.2.- Alumnes de 6è nivell  

Hi ha 4 sessions per treballar la lectura i les matemàtiques. En aquest cas,  les activitats 

de lectura les porta a terme la psicopedagoga i les matemàtiques la mestra de suport. 

4.2.3.- Alumne de 5è nivell 

A l’aula de 5è nivell hi ha escolartitzat un alumne amb deficiència visual. El mestre de 

suport de CS fa reforç, amb mig grup, de l’àrea de matemàtiques 4 sessions setmanals. 

 

4.3.- Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives especials 

Suports intensius i personalitzats, desenvolupats dins o fora de l’aula ordinària, per als 

alumnes als quals les actuacions plantejades en els punts anteriors no siguin suficients 

per aconseguir el progrés en els seus aprenentatges, o que requereixen una actuació 

intensiva en els aspectes conductuals. 

4.3.1.- Funcions del o de la Mestre/a Educació Especial 

 Planificació de l’horari del o de la MEE. 

 Col.laboració amb els tutors en l’elaboració dels PI i Adaptacions 

 Desenvolupament de programes específics que alguns alumnes requereixin (, 

grafomotricitat, de lectura). 

 Gestionar i crear recursos pedagògics que permetin la millora dels processos 

d'ensenyament-aprenentatge a l’aula ordinària. 

 Aplicar proves específiques d’audició i llenguatge. 

4.3.2.- Criteris d'atenció preferent dels alumnes amb NEE 

 Alumnes que presentin NEE greus i permanents (dictamen escolarització). 

 Alumnes que presentin un retard significatiu de dos cursos en l’assoliment dels 

aprenentatges (possibilitat elaboració PI) 

 Alumnes que presentin avançament significatiu en l’assoliment dels 

aprenentatges (altes capacitats). 

 Alumnes amb problemàtiques conductuals i de personalitat greus. 

 Alumnes que presentin dificultats per seguir el ritme del seu grup classe.  
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4.3.3.- Intervenció a Educació Infantil 

Les funcions del o de la MEE a l'etapa d'educació infantil són: 

 Detecció dels problemes d'adaptació, interacció i llenguatge dels alumnes, en 

funció de les derivacions dels tutors/es. 

 Col.laboració amb els tutors en l'organització d'estratègies educatives 

individuals i dels grup classe per tal de reforçar  els hàbits de llenguatge i la 

comunicació amb aquells alumnes que presentin alguna dificultat. 

 En el cas de P-5, col.laboració amb els tutors en l'organització d’estratègies 

dirigides a reforçar els processos d'aprenentatge de la lecto-escriptura. 

 Participació en les entrevistes amb les famílies, que tenen unes bones 

pràctiques saludables relatives al desenvolupament dels òrgans bucofonatoris, 

per a l’explicació de les pràxies relatives al desenvolupament de la parla. 

4.3.4.- Intervenció a Educació Primària 

 Planificació i organització de les tasques educatives en relació als alumnes amb 
NEE. 

 Valoració conjuntament amb les tutories per a determinar la conveniència 
d’elaborar un PI / adaptació. 

 Elaboració de PI / Adaptacions amb la col·laboració dels tutors 

 Intervenció, conjuntament amb els tutors, en els casos d’alumnes amb NEE 

 Seguiment i avaluació del procés educatiu dels alumnes amb NEE. 

 Seguiment dels alumnes amb altes capacitats. 

 Elaboració de material didàctic per aplicar als alumnes amb PI, per al proper 
curs. 

 Recursos organitzatius, metodològics i elaboració de materials. 

 Seguiment dels alumnes amb altes capacitats.  
 

 

4.3.5.- Tipologia de suport a educació primària: 

 

 Suport previ (alumnes amb trastorn maduratiu, discapacitat física i sensorial) 

 Suport posterior (seguiment de l'alumnat que no assoleix els continguts del PI) / 

Adaptació) 

 Suport participatiu (intervenció en les diferents estratègies i organització que es 

fan al centre per treballar la diversitat (projecte ed. emocional, etc)). 
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Un Pla Individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i 

suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 

L’Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària i en l’article 5.2 

s’estableix que un pla individualitzat per a un alumne s’ha d’elaborar quan es consideri 

que, per al seu progrés, són insuficients les adaptacions incorporades a la programació 

ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. Per aquest motiu, es planifica 

un PI, per tal de treballar aspectes de continguts curriculars, procedimentals i 

actitudinals, adequats al ritme de treball de l’alumne/a. 

Tots els alumnes amb dictamen d’escolarització tenen Pla Individualitzat. A banda, els 

tutors/es poden presentar la demanda d’elaboració d’un PI per als alumnes que ho 

requereixin a partir de dos cursos de retard d’aprenentatge o en el cas que presentin 

diagnòstic d’altes capacitats. 

El PI l'elabora el o la MEE conjuntament amb el tutor/a o especialista. Al llarg del curs 

s'aniran fent avaluacions trimestrals de l'assoliment dels objectius i continguts del PI i, 

al mes de juny es portarà a terme l'avaluació final. També s’elaborarà una proposta pel 

curs següent, sempre que es canviï de cicle i els continguts treballats no hagin estat 

adequats. 

Un cop elaborat i aprovat per la CAD, s'informarà a les famílies d'aquesta iniciativa i 

hauran de signar el PI i un document annex, per tal de comptar amb la seva aprovació. 

Es guardarà una còpia al seu expedient signat pel tutor/a, pel director/a i per la família 

o representants legals.  

Posteriorment, aplicarem el Pi i treballarem els continguts fixats que s’avaluaran a final 

de cada trimestre (veure document annex pàg. 19). 

Les adaptacions s’elaboraran quan l’alumne/a presenti un retard d’un curs escolar 

 

5.- CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PI  
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6.1.- Reunions CAD Social 

Les reunions de CAD Social es porten a terme mensualment del mes de setembre al 

mes de juliol.  

La CAD Social està formada per l’educadora social, la psicopedagoga de l’EAP i la 

directora del centre. 

L’objectiu de les reunions és coordinar les actuacions a realitzar per part de Serveis 

Socials i de l’escola en els casos dels alumnes procedents de famílies en situació de risc 

d’exclusió social. 

6.2- Col·laboració amb educadora social 

Al llarg de tot el curs escolar, l’educadora social i la direcció del centre estan en 

contacte per tal de fer un seguiment acurat dels alumnes amb risc d’exclusió social de 

l’escola. 

6.3- Col·laboració de les tutories 

Periòdicament, els tutors/es d’alumnes procedents de famílies en seguiment per part 

de l’educadora social, omplen el document relatiu als indicadors escolars referent a 

higiene personal de l’alumne i col·laboració de la família en el procés escolar del seu 

fill/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- INCLUSIÓ SOCIAL 
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7.1.- Seguiment individual de l’alumne/a 

7.1.1.- Entrevistes 

 Com a mínim una al llarg del curs escolar, prèvia citació i en horari de 

permanència al centre dels tutors/es. 

 A inici de curs els tutors/es consultaran a les famílies amb absència de 

convivència dels progenitors, la gestió dels informes d’avaluació per 

duplicat i les entrevistes per separat, si escau. 

 Els acords presos família - escola constaran en el document corresponent. 

 Es considerarà una greu falta de consideració i respecte vers l’escola quan la 

família no acudeixi a l’entrevista al llarg de tres citacions consecutives. 

 En el cas de reiteració d’absència injustificada o inversemblant, el centre en 

donarà coneixement als serveis socials, per incompliment dels deures 

recollits en la carta de compromís educatiu del centre. 

 En el cas que una família comuniqui, al tutor/a, algun aspecte a millorar 

relatiu a les especialitats, aquest/a ho comunicarà de forma immediata a 

l’especialista corresponent.   

 

7.1.2.- Informes d’avaluació 

 Educació infantil: dos al llarg del curs ( gener i juny) 

 Educació Primària: un per trimestre 

 Atenent a la diversitat de situació familiar, es lliurarà l’informe d’avaluació a 

ambdós progenitors, en cas de no convivència efectiva en el mateix 

domicili. Si es dóna la present situació, els interessats hauran de notificar-

ho en el tutor/a. 

 

 

 

7.- ACCIÓ TUTORIAL 
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7.2.- Seguiment col·lectiu dels alumnes 

7.2.1.- Reunions 

 Presentació organització i funcionament de centre període preinscripció 

 Presentació funcionament educació infantil famílies P3 mes de juny 

 Pedagògica de nivell a inici de curs 

 

7.3.- Relació i cooperació amb les famílies 

7.3.1.- Acollida famílies 

 Jornada de rebuda famílies de nova incorporació a educació infantil 

 Jornada de rebuda famílies de nova incorporació a educació primària 

7.3.2.- Comunicació família - escola 

 Educació infantil: a través de la carpeta viatgera 

 Educació Primària: a través de l’agenda escolar 

Es considerarà una greu falta de consideració i respecte envers l’escola quan una 

família no realitzi la devolutiva de les notes comunicades a través de l’agenda o 

carpeta viatgera. 

 Comunicació absències: per via telefònica i/o comunicat mèdic 

 Comunicació encàrrecs: per via telefònica o finestreta secretaria 

7.3.3.- Comunicats 

 Es lliuraran sempre que sigui necessari informar les famílies. 

 Atenent a la diversitat de situació familiar, es lliuraran les comunicacions a 

ambdós progenitors, en cas de no convivència efectiva en el mateix domicili. Si 

es dóna la present situació, els interessats hauran de notificar-ho en el tutor/a. 

 

Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera 

Gener de 2014 
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8.1.- Model sol·licitud de valoració d’un alumne/a per part de l’EAP 

 

 

                 DEMANDA DE VALORACIÓ D’UN/A ALUMNE/A 

 

Escola Puig de les Cadiretes - Llagostera                      DATA: 1-10-2013 

Abans d’iniciar l’exploració de l’alumne/a que ens heu derivat, agrairem ens faciliteu 

informació respecte als punts que més avall indiquem. Si hi ha d’altres que vulgueu 

comentar, afegiu-los. 

 

Alumne/a :        Edat: 

Data de naixement :               

Nivell:               Nombre alumnes/aula: 

Nom del tutor/a:  

Ha repetit?                                                                          Quan?  

 

QUÈ US PREOCUPA  D’AQUEST/A ALUMNE/A? 

►Aspectes socials generals                            

-Antecedents familiars: (coneixement d’una situació social desfavorida o conflictiva 

per part d’algun germà que hagi estat al centre o situació social familiar en general, 

pares o altres,...) 

 

 

8.- ANNEXES 
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- Situació familiar: ( fill pares separats/divorciats, família monoparental, família 

nombrosa, immigrant, convivència amb altres familiars o en centres de la DGAM,... ) 

 

►Aspectes d’aprenentatge  generals   :                        

- Signes d’alarma social: (signes de maltractament, problemes d’higiene, desatenció 

sanitària, situació de marginació, aïllament social, dificultats econòmiques, problemes 

d’adaptació degut a una cultura diferent,...) 

- Aspectes personals (autonomia, maduració, hàbits, característiques físiques a 

destacar,…) 

-Aspectes actitudinals(de relació, de conducta, actitud vers els altres,…) 

- Aspectes de comprensió general i de raonament 

- Dificultats en àrees específiques (llengua, matemàtiques,…)  

 

►QUÈ LI TROBEU DE POSITIU ? 

►QUINES ACCIONS EDUCATIVES HEU PORTAT A TERME FINS ARA ? 

 

►ALTRES ASPECTES A ESMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Escola Puig de les Cadiretes 

16 
 

 

 

8.2.- Model Pla Individualitzat 

P. I. (PLA INDIVIDUALITZAT) 

1-DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom i Cognoms:  

Data de naixement:  

Edat:   

Nom dels pares o representants legals:  

 

 Dictamen d’escolarització 
 Informe necessitats educatives específiques derivades de situacions socials desfavorides (nee SSD) 
 Certificat del Centre d’Atenció al Disminuït del Departament de Benestar Social i Família 
 Decisió del centre (director/ Comissió d’Atenció a la diversitat) 
 

Les dificultats que manifesta estan relacionades amb: 

 



 Discapacitat 

 



TEA 

 



Retard  

evolutiu o 

maduratiu 

 



Trastorn 

d’aprenentatge 

 



Alteracions 

de conducta 



Altes 

capacitats 

 



Malaltia 

 



Altres 

Observacions:  

 

 

 

2-DADES ESCOLARS: 

Nivell:  

Curs escolar: 2013/2014 

Tutor/a:  

Altres mestres o especialistes: 

Cursos repetits:  

Recursos del centre (MEE, suport, AEE):  

Serveis educatius integrats (EAP):  

Serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEETDiC):  
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Recursos externs (CSMIJ, CDIAP, CRAE...):   

Beca INAPE:  

Escolarització prèvia:  
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3-CARACTERÍSTIQUES SOCIO-FAMILIARS:  

 

4-CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNE: 
 

5-JUSTIFICACIÓ DEL PLA INDIVIDUALITZAT:  

 

6-PROPOSTA EDUCATIVA: 

Calendari i seguiment del pla 

Elaboració PI 

Revisió PI: Octubre del 2013. 

Objectius i competències prioritàries 

Competències  Objectius educatius 

Comunicativa lingüística  

Matemàtica  

Autonomia i iniciativa personal  

Conviure i habitar en el món  

 

Altres objectius d’aprenentatge (habilitats personals, socials i d’autonomia executiva) 

 

Aspectes metodològics generals i/o organitzatius, suports i criteris d’avaluació 

 

Altres objectius d’aprenentatge en l’àmbit familiar, de la salut, del lleure... 
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7-HORARI: 

PROFESSIONALS I SERVEIS EMPLAÇAMENT 

MT=Mestre tutor 

MEE=Mestre d’educació especial 

L=Logopeda 

MS=Mestre/a de suport 

F=Fisioterapeuta 

ED=Educador/Vetllador 

ES= Especialista (anglès i educació física) 

AO=Aula ordinària 

AEE=Aula d’Educació Especial 

Al.Em=Altres Emplaçaments 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 

9-9.55 
 

 

 
   

 

9.55-10.50 
 

 

 
   

 ESBARJO 

11.20-12.10      

12.10-13      

 DINAR 

15-16   

 

 

 

  

16-17      

 

8-AVALUACIÓ INICIAL PER ÀREES: 

Llengua 

 

 

Matemàtiques 

 

 

Altres 
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9-OBJECTIUS DEL CURS: 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Dimensió comunicativa: 

Parlar i conversar:            

Escoltar i comprendre:      

Llegir i comprendre:       

Escriure:                         - 

Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge: 

Dimensió literària:     

 

MATEMÀTIQUES 

Numeració i càlcul:         

Relacions i canvi:             

Espai i forma: 

Mesura:                             

Estadística i atzar:  

 

10.- CONTINGUTS I VALORACIÓ PER ÀREES: 

 

Continguts LLENGUA CATALANA 1r 2n 3r FINAL 4t 5è 6è FINAL 
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11-VALORACIONS DEL CICLE: 

1R CURS 

Primer trimestre 

 

Segon trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

Valoració final 

 

 

2N CURS 

Primer trimestre 

 

Segon trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

Valoració final 

 

 

 

Els sotasignants, en data ........./.........../..............., estan d’acord amb el contingut d’aquest PI i es 

comprometen a participar en el seu desenvolupament, seguiment i revisió, cadascú des de les seves 

responsabilitats. 

 

            Director                                                         Tutor/a                                               Pares o representants 
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8.3.- Model autorització Pla Individualitzat per part de les famílies 

 

Benvolguda família, 

Us informem que el vostre fill/a serà avaluat segons els continguts establerts en el 

seu Pla Individualitzat (PI). 

Un Pla Individualitzat és: 

Un Pla Individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports 

per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 

L’article 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008 estableix que un pla individualitzat per a un 

alumne s’ha d’elaborar quan es consideri que, per al seu progrés, són insuficients les 

adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o 

ampliació previstes. 

Per aquest motiu, es planifica el seu PI, per tal de treballar aspectes de continguts 

curriculars, procedimentals i actitudinals, adequats al seu ritme de treball, ateses les 

seves dificultats d’aprenentatge. 

 

El pare/mare o tutor/a de l’alumne/a______________________________ 

es dóna per assabentat del pla d’estudis que segueix el seu fill/a. 

 

Signatura: 

 

Llagostera, _______________ de ___________ del 20___ 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Puig de les Cadiretes 
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8.4.- Model adaptació curricular alumne/a 

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA 

  

1-DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom i Cognoms:  

Data de naixement:  

Edat:   

Nom dels pares o representants legals:  

 

 

2-DADES ESCOLARS: 

Nivell:  

Curs escolar: 2013/2014 

Tutor/a:  

Altres mestres o especialistes: 

Cursos repetits:  

Recursos del centre (MEE, suport, AEE):  

Serveis educatius integrats (EAP):  

Serveis educatius específics (CREDA, CREDV, SEETDiC):  

Recursos externs (CSMIJ, CDIAP, CRAE...):   

Beca INAPE:  

Escolarització prèvia:  

 

3-CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNE: 
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4-PROPOSTA EDUCATIVA: 

Data d’elaboració:    Revisió: 

 

Àrees curriculars adaptades: 

 

Altres objectius d’aprenentatge (habilitats personals, socials i d’autonomia executiva) 

 

Aspectes metodològics generals i/o organitzatius, suports i criteris d’avaluació 

 

Altres objectius d’aprenentatge en l’àmbit familiar, de la salut, del lleure... 

 

5-AVALUACIÓ INICIAL PER ÀREES: 

Llengua 

 

 

Matemàtiques 

 

 

Altres 

 

 

 

10.- CONTINGUTS I VALORACIÓ PER ÀREES: 

 

Continguts LLENGUA CATALANA 1r 2n 3r FINAL  

      

      

      

      

      

Continguts MATEMÀTIQUES 1r 2n 3r FINAL  
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1R CURS 

Primer trimestre 

 

Segon trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

Valoració final 

 

 

Els sotasignants, en data ........./.........../..............., estan d’acord amb el contingut d’aquesta ADAPTACIÓ 

CURRICULAR i es comprometen a participar en el seu desenvolupament, seguiment i revisió, cadascú des 

de les seves responsabilitats. 

 

            Director                                                         Tutor/a                                               Pares o representants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5.- Model full de seguiment alumnes per part dels tutors/es i dels especialistes 

 

 

 

 

Data 

QUINS COMPORTAMENTS TÉ L’ALUMNE/A A L’AULA? A L’HORA DEL PATI… 

Interromp la classe: 

Sorolls, crits, s’aixeca ... 

Molesta els altres : verbalment, 

físicament ... 
Seguiment de la classe 

Altres conductes que 

s’observin: 

Com es relaciona al pati?, juga bé, 

provoca els altres, baralles físiques, el 

rebutgen, s’aïlla… 

      

       

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

   

PAUTA PER OBSERVAR COMPORTAMENTS I APRENENTATGES - TUTORIA 

ALUMNE/a: __________________________________________________ 

Curs: ___________  Setmana: ____________________ 
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Té material adaptat?  □  SÍ    □  NO 

Quin? 

Altres aspectes a tenir en compte. 
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QUIN APRENENTATGE FA L’ALUMNE A L’AULA? 

Entén les ordres que se li donen? de 

treball, a l’hora de fer un exercici, etc 

La seva lectura i escriptura és 

adequada a l’edat? 

Segueix totes les explicacions 

amb normalitat? 

 

La resolució d’exercicis és 

correcte? 

 

Altres aspectes d’aprenentatge a 

destacar: 

     

     

     

     

     

     

PAUTA PER OBSERVAR COMPORTAMENTS I APRENENTATGES - TUTORIA 

ALUMNE/a: __________________________________________________ 

Curs: ___________  Setmana: ____________________ 
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Serveis externs; CREDA, CDIAP...... 

Altres. 
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Data 

QUINS COMPORTAMENTS TÉ L’ALUMNE/A A L’AULA? A L’HORA DEL PATI… 

Interromp la classe: 

Sorolls, crits, s’aixeca ... 

Molesta els altres : verbalment, 

físicament ... 
Seguiment de la classe 

Altres conductes que 

s’observin: 

Com es relaciona al pati?, juga bé, 

provoca els altres, baralles físiques, el 

rebutgen, s’aïlla… 

  

 

   

 

 

       

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

Té material adaptat?  □  SÍ    □  NO 

Quin? 

Altres aspectes a tenir en compte. 
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QUIN APRENENTATGE FA L’ALUMNE A L’AULA? 

Entén les ordres que se li donen? 

 

La seva lectura i escriptura és 

adequada a l’edat? 

Segueix totes les explicacions 

amb normalitat? 

 

La resolució d’exercicis és 

correcte? 

Altres aspectes d’aprenentatge a 

destacar: 

     

     

     

     

     

     

     

Serveis externs; CREDA, CDIAP...... 


