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INTRODUCCIÓ

L’educació s’entén de manera integral, orientada al ple desenvolupament de les

capacitats  intel·lectuals,  ètiques,  físiques,  emocionals  i  socials  dels  infants  des  del

respecte,  l’equitat  i  la  qualitat  educativa,  per  tant  tothom  ha  de  tenir  les  mateixes

oportunitats.

          A la llar d'infants creiem fermament en el paper clau de les educadores/mestres i la

família  a  l'hora  de  detectar  comportaments  problemàtics  i  determinades  necessitats

específiques. És per això que la col·laboració entre família i llar d'infants ha esdevingut de

gran importància en el desenvolupament dels nens i les nenes.

     El  pla  d'atenció  a  la  diversitat,  considera  elements  curriculars,  metodològics  i

organitzatius  per  a  la  participació  de  tots  els  infants,  independentment  de  les  seves

condicions i capacitats.

         Així queda recollit a la LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA 12/2009, del 10 de juliol,

d’educació:
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COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per tal  de planificar, promoure i fer el  seguiment d'actuacions que es duguin a

terme  per  atendre  la  diversitat  de  les  diferents  necessitats  educatives  dels  infants,

comptem amb la comissió d'atenció a la diversitat, de la qual formen part:

· La directora o/i un altre membre de l'equip directiu.

· Equip  Psicopedagògic:  format  per  una  psicòloga,  una  logopeda  i  una

fisioterapeuta.

· SOAF: servei d'orientació familiar. Venen a la llar a fer xerrades a les famílies ( de

límits, de noves tecnologies,...) i també fan trobades amb elles (si aquestes les

sol·liciten)

· Seveis socials

· CDIAP

· La professional de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)

referent del centre.

Els objectius principals de la CAD són:

· Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme

per atendre la diversitat de les NEE dels infants.

· Fer el seguiment de l'evolució dels infants amb necessitats educatives especials i

específiques: fotos, vídeo, per escrit,...

· Identificar  els  circuits  de  comunicació  per  a  la  gestió  de  les  demandes  de  les

educadores per fer el seguiment d'infants amb possibles necessitats.
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I les seves actuacions prioritàries són:

· Identificació del tipus de recurs (temporal i/o permanent)

· Període de temps que vindran aquests organismes durant el trimestre i/o el curs.

· Coordinació de les educadores i/o la directora amb aquests organismes.

· Intervencions dels organismes (noves demandes, avaluacions, seguiment,etc.)

· Establiment de les necessitats educatives dels infants a partir de les demandes de

les educadores i/o directora.

· Presa de decisió respecte de les diferents modalitats d’atenció als possibles infants

amb necessitats. 

· Recollida dels acords presos i fer-los extensius a l'equip educatiu.

· Fer entrevistes amb les famílies per comentar el seguiment del seu fill/filla i decidir si

s'ha de derivar a ONA, en cas que fos necessari.

· Col·laboració en l'elaboració i seguiment de les diferents actuacions.

· Avaluació de les actuacions.

· Com a proposta, estaria bé la col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir

atenció als infants i a les famílies que ho necessitin. 
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CIRCUIT DE DEMANDES

Per part de les educadores i les mestres es fa una observació diària de tots els

infants que hi ha a la llar d'infants i, si algun en crida l'atenció en algun aspecte com: la

comprensió,  la  parla,  com  actua  o  com  juga,...  ho  cometen  a  algun  d'aquests

organismes. Normalment els hi comentem a l'equip psicopedagògic, ja que venen més

sovint i realment són elles que estan contractades per part de l'Ajuntament de Tarragona

per fer aquesta funció. Venen, observen a l'infant i decideixen si s'ha de parlar amb la

família. 

Abans d'observar-los, la família ha de firmar un paper que ho autoritzi.

Si un infant ja està diagnosticat com un infant amb NEE, l'equip psicopedagògic

i/o els organismes que vinguin, li faran un seguiment per saber, de cara a P-3, quines

opcions té.

-   Criteris d'atenció preferent dels alumnes amb necessitats educatives         Específiques:

· Infants que presentin NEE greus i permanents i que requereixin especial atenció

(dictamen NEE).

· Infants que presentin un retard significatiu en l'assoliment de capacitats.

· Infants que presentin avançament significatiu en l'assoliment de capacitats.

· Infants  amb  problemàtiques  emocionals  i/o  socials  greus  que  comportin  un

endarreriment significatiu en l’aprenentatge a causa de diferents factors, com per

exemple, família desestructurada o vulnerable.

·  Infants amb problemàtiques conductuals i de personalitat.
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INFANTS NOUVINGUTS

Es considera nouvingut aquell infant que ve d'un país estranger, per tant no coneix

ni la llengua ni els costums. 

Quan un infant nouvingut arriba a la llar se segueix el Pla D’Acollida de Centre:

· Informar a la família sobre el funcionament del centre, recursos al seu abast i tot

allò que pot suposar una ajuda per a la seva integració.

· Garantir una comunicació amb la família.

· Atendre les necessitats afectives i emocionals que poden sorgir,  relacionades

amb el canvi de país, cultura,... que ha tingut tant l'infant com la família.

· Dirigir-los a serveis socials o algun altre organisme en el cas que faci falta.

· Les educadores hauran de tenir més present a aquest infant, ja que pel tema de

la  llengua  i  d'altes  factors,  pot  ser  que  no  ens  faci  demandes  de  les  seves

necessitats fisiològiques.

- Infants amb malalties prolongades

Els infants que no assisteixen a la llar d'infants durant un període llarg de temps, al

tornar,  tindran  una  entrada  progressiva  semblant  al  protocol  que  fem  servir  durant

l'adaptació inicial. 

En conclusió,  al  principi  poques hores i  acompanyat  d'un adult  del  seu entorn i,  a

mesura que l'infant se senti a gust, s'allargarà aquesta estada a la llar d'infants sense

l'adult de referència que l'hagi acompanyat fins ara.
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ESPAIS OBERTS

La forma que tenim de treballar, amb els espais oberts, dóna un ventall més gran

a l'hora d'observar els infants amb NEE o infants que puguin necessitar alguna ajuda. 

Totes les educadores i les mestres poden observar els diferents nens i nenes i

això fa que hi hagin molts punts de vista que després a les coordinacions posem en

comú, i potser, el que no observa una de nosaltres ho observa l'altra. 

A més, veiem als infants en diferents espais i així els podem observar en tots

els àmbits: simbòlic, motriu,  experimentació,....  creiem que podem veure amb més

claredat la realitat de cadascun.

ANNEXES:

• Annex 1:  INDICADORS per a l’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA a les LLARS

d’INFANTS

• Annex 2: FULL D’AUTORITZACIÓ FAMÍLIES

• Annex 3:  FULL DE DEMANDA D'INTERVENCIÓ DE L'EAPFULL DE DEMANDA D'INTERVENCIÓ DE L'EAP

•• Annex 4: FULL DE DEMANDA DE L'EQUIP PSICOPEDAGÒGICAnnex 4: FULL DE DEMANDA DE L'EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

•• Annex 5: Autorització famílies per observació dels infantsAnnex 5: Autorització famílies per observació dels infants
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