
El pla d’atenció a la diversitat
de l’alumnat (PAD) 

El fet de la diversitat de l’alumnat
s’ha d’entendre com a concepte ampli
que engloba diferents aspectes: acadè-
mics, socials, econòmics i també cultu-
rals. En aquest sentit, el pla d’acollida a
l’alumnat estranger hauria de ser inclòs
en el PAD.

Crec que no tots els aspectes de la
diversitat són respec-
tables, especialment
els que comporten
desigualtat social o
cultural. En aquest
cas, l’actuació del cen-
tre (i de l’Administra-
ció educativa) hauria

de ser «compensadora de les diferències,
per tal d’evitar que esdevinguin des-
igualtats».

L’educació intercultural és la resposta
pedagògica a l’exigència de preparar per-
sones capaces de desenvolupar-se en
una societat pràcticament multicultural i
idealment democràtica i pluralista. No és
una pràctica educativa superficial, al
marge del currículum ordinari, ni solament
dirigida als infants minoritaris cultural-
ment diferents. L’educació intercultural
està pensada per a tot l’alumnat (per tal
d’assolir una «competència cultural») i per
a qualsevol centre i aula. 

Per això, crec que és l’opció més và-
lida en el context educatiu actual, on
l’educació s’ha d’entendre com a «vehicle
de cultures i valors, com a construcció
d’un espai de socialització i gresol d’un

projecte comú» (In-
forme Delors, 1996).
La demanda de quali-
tat per a tothom, ba-
sada en el supòsit
segons el qual tots els
éssers humans som
capaços d’aprendre,

constitueix l’alternativa socialment més
legítima (Tedesco, 1995).

Aspectes bàsics de la 
«perspectiva curricular»

La perspectiva curricular en l’aten-
ció a la diversitat de l’alumnat, en opo-
sició antagònica a la perspectiva
individual, es basa en els fonaments
conceptuals exposats a continuació.

Fonaments teòrics
. La totalitat de l’alumnat pot manifes-

tar necessitats educatives en un mo-
ment donat. L’atenció d’aquestes
necessitats es fa de forma «personalit-
zada» en el context del grup classe.

. La diversitat és un fet inqüestionable i
positiu i, també, una possibilitat edu-
cativa de millora i creixement personal.
L’atenció a la diversitat de l’alumnat
requereix un enfocament global i total
(plantejament intercultural).

. Concepció de l’aprenentatge com a
procés actiu en què l’alumne i l’alumna
estructuren el significat i donen sentit
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Montse García L’atenció a la diversitat de l’alumnat:
un repte pedagògic quotidià

El pla d’atenció a la diversitat (PAD) de l’alumnat ha
de ser una estratègia global organitzativa, a partir de
l’optimització i rendibilització dels recursos humans
de què disposa el centre, que ha de pretendre benefi-
ciar la totalitat de l’alumnat a partir d’una atenció
tan «personalitzada» com sigui possible, sempre que
es pugui, en el context del grup.

L’educació intercultural és la res-
posta pedagògica a l’exigència
de preparar persones capaces de
desenvolupar-se en una societat
pràcticament multicultural i ide-
alment democràtica i pluralista
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als continguts escolars.
Paper mediador del
professorat a traves de
les seves estratègies
d’ensenyament.

. La perspectiva individual parteix de la
base que només una part de l’alumnat
manifesta necessitats educatives espe-
cials que cal atendre de forma indivi-
dual i específica. La diversitat és un
aspecte negatiu i cal tendir a la unifor-
mitat. Les diferències s’atenen de forma
específica i es fa discriminació positiva
(plantejament multicultural). Concepció
de l’aprenentatge com a procés acumu-
latiu de sabers de forma individual.

Dificultats de l’alumnat
. Els problemes o les dificultats escolars

que manifesten els alumnes i les alum-
nes amb necessitats educatives espe-
cials (n.e.e.) són el resultat de la manca
de flexibilitat i adequació de les actua-
cions educatives del centre. Tots els
alumnes i les alumnes poden necessitar
ajut pedagògic en un moment donat.
La perspectiva individual parteix de la
base que els problemes o les dificultats

escolars que manifesten els alumnes i
les alumnes amb n.e.e. són el resultat
de les seves deficiències, mancances o
limitacions personals.

Aspectes curriculars
. Els continguts han de flexibilitzar-se

(priorització, nivell d’aprofundiment...)
en funció de les característiques i dels
interessos de l’alumnat. Hem d’evitar la
dominància dels continguts concep-
tuals en detriment dels procediments i
les actituds.

. Les activitats d’aprenentatge han de
diversificar-se i també flexibilitzar-se
(gradació de dificultats, nivell d’exi-
gència, quantitat o tipologia), en fun-
ció de les característiques i els
interessos de l’alumnat.

. Cal aplicar metodologies que afavorei-
xin la interacció, possibilitant la simul-
taneïtat de diferents ritmes i nivells
d’aprenentatge (treball per projectes,
racons d’aprenentatge, treball coo-
peratiu...).

. Les activitats d’avaluació són diversifi-
cades. Es considera que l’alumnat ha
de progressar al seu ritme, en funció

de les seves actituds i aptituds. Es té en
compte allò que l’estudiant ha après
en realitat.

. La perspectiva individual parteix de la
base que els continguts, les activitats i
la metodologia han de ser els mateixos
per a tothom i l’alumnat ha d’adaptar-
se al currículum.

Aspectes organitzatius
. L’alumnat es pot distribuir seguint di-

ferents criteris, en funció de la tasca
que es pretén realitzar (petits grups,
parelles, gran grup, agrupaments flexi-
bles...). Es dóna una atenció «persona-
litzada» a l’alumnat que ho necessita,
sempre que sigui possible en el context
del grup classe.

. Els horaris escolars s’han d’elaborar en
funció de les necessitats de l’alumnat.

. La perspectiva individual parteix de la
base que l’alumnat ha d’estar distribuït
en grups classe a partir de criteris cro-
nològics i homogenis. Es treuen de
l’aula els escolars amb dificultats per
donar-los una atenció individualitzada.
Els alumnes i les alumnes s’han d’a-
daptar als horaris establerts.

La diversitat és un fet inqües-
tionable i positiu i, també, una
possibilitat educativa de mi-
llora i creixement personal



Recursos humans
. El mestre o la mestra especialista d’edu-

cació especial intervé a l’aula ordinària
(de forma simultània o partint grup) i
treballa coordinadament amb el mestre
tutor o la mestra tutora del grup.

. La totalitat del professorat que intervé
en un grup és responsable d’atendre les
n.e.e. dels infants. Cal rendibilitzar els
recursos humans dels centres educatius,
en benefici de la totalitat de l’alumnat.

. El professorat del centre és responsa-
ble de la totalitat de l’alumnat. Cal fo-
mentar el treball en equip i la
perspectiva global en la resolució i/o
l’enfocament dels problemes.

. La perspectiva individual parteix de la
base que el mestre o la mestra especia-
lista d’educació especial atén exclusi-
vament l’alumnat amb n.e.e. o amb
adaptacions curriculars individualitza-
des (ACI) a l’aula de reforç (individual-
ment o en petit grup).

Altres aspectes
. Es considera la importància de la pro-

jecció de les expectatives que fem in-
conscientment els educadors i les
educadores i la seva repercussió en la
construcció de l’autoconcepte de l’a-
lumnat (efecte Pigmalió).

. No tots els aspectes són sempre justifi-
cables, perquè «no sabem fins a quin
punt es poden defensar determinats

tipus de diversitat sense afavorir, sense
voler, la desigualtat social que general-
ment hi va associada» (S. Cardús). 

. La perspectiva individual tendeix a diag-
nosticar i classificar l’alumnat a partir
de criteris establerts.

Procés d’elaboració del PAD

A l’inici de cada curs escolar, els
centres educatius han de dissenyar i pro-
gramar el pla d’atenció a la diversitat del
seu alumnat (PAD). Aquest procés orga-
nitzatiu (quadre 1), factor clau per a les
repercussions i incidències posteriors en
el rendiment acadèmic de l’alumnat, s’ha
de realitzar la primera quinzena de se-
tembre i s’ha de preveure un seguiment i
un control al llarg del curs per tal de fer-
ne, si escau, les modificacions i els rea-
justaments oportuns.

En primer lloc, l’equip directiu ha de
dissenyar els horaris del centre amb pers-
pectiva global i d’acord amb uns criteris
prioritaris, per tal d’optimitzar al màxim
els recursos disponibles i evitar disfun-
cions. Alguns d’aquests criteris poden ser:
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. Possibilitar la coincidència de dos mes-
tres: intervenció simultània a l’aula
(mestre o mestra de suport / mestre o
mestra d’educació especial) i/o partició
del grup amb criteris heterogenis.

. Reforç intensiu de llengua (petit grup)
per a l’alumnat estranger (mínim una
sessió diària).

. Al cicle inicial, respectar la franja ho-
rària més productiva (de nou a onze
del matí), per facilitar l’aprenentatge de
la lectura i l’escriptura.

. Diversificar i flexibilitzar la distribució

i l’agrupament de l’alumnat en funció
de les tasques que es pretenen realit-
zar.

. Dissenyar les activitats d’aprenentatge
a partir de la interacció de l’alumnat,
considerant la dimensió social de l’a-
prenentatge.

Aquest aspecte és fonamental, perquè el
pla d’atenció a la diversitat de l’alumnat
és una estratègia global organitzativa a
partir de l’optimització i rendibilització
dels recursos humans de què disposa el

centre. Cal oferir a l’alumnat l’atenció i
l’ajut més «personalitzats» possible con-
textualitzats en el grup de treball i, al-
hora, evitar al màxim les actuacions i/o
les intervencions «individualitzades», que
pressuposen poca rendibilització dels re-
cursos humans, tracte diferenciat i
manca d’interacció. Cal adequar l’orga-
nització horària a les necessitats i carac-
terístiques de l’alumnat i no a l’inrevés.
Cal optimitzar i rendibilitzar els recursos
humans de què disposa el centre en be-
nefici de l’alumnat.

En segon lloc, el claustre ha d’arri-
bar a acords consensuats per tal de po-
der definir i explicitar els objectius del
PAD. Aquesta tasca, que implica reflexió
i confrontació, es realitza més fàcilment
quan es parteix d’un document genèric

Quadre 1. Procés d’elaboració del PAD

FASES

QUÈ? QUI? QUAN?

1. Elaborar els horaris del centre.

2. Optimitzar i rendibilitzar els recursos
humans.

3. Definir els objectius generals del PAD.

4. Planificar un calendari i elaborar un docu-
ment de seguiment i avaluació del PAD.

5. Assessorar el claustre en els acords con-
sensuats sobre aspectes curriculars i
col·laborar amb l’equip de mestres per
tal d’aconseguir un sistema organitzatiu
que afavoreixi i possibiliti el progrés de
la totalitat de l’alumnat.

Equip directiu.

Claustre.

Equip directiu.

EAP.

Primera setmana de setembre.

Segona setmana de setembre.

Al final de cada trimestre.

Al llarg del curs.

Cal oferir a l’alumnat l’atenció i l’ajut
més «personalitzats» possible contex-
tualitzats en el grup de treball i, al-
hora, evitar al màxim les actuacions
i/o les intervencions «individualitza-
des», que pressuposen poca rendibi-
lització dels recursos humans, tracte
diferenciat i manca d’interacció



inicial per modificar, perquè es facilita la
presa de decisions per consens i s’agilita
molt el procés. Les tasques educatives
han de ser avaluades amb la finalitat de
poder millorar la pràctica. Per fer-ho, cal
valorar el grau d’assoliment dels objec-
tius plantejats i també les activitats rea-
litzades.

En tercer lloc, l’equip directiu ha de
planificar un calendari i elaborar un do-
cument de seguiment i avaluació del
PAD. Es poden aprofitar les reunions de
les comissions d’avaluació (final de cada
trimestre) dels diferents cicles per valo-
rar el funcionament del PAD, considerant
el grau d’assoliment dels objectius
plantejats. També cal fer la valoració pos-
terior en sessió de claustre al final de
cada trimestre i, especialment, a final
de curs.

La utilització d’una plantilla o do-
cument adient facilita l’avaluació de
l’activitat i possibilita la plasmació es-
crita dels comentaris i dels suggeriments
rellevants per considerar de cara a les
possibles modificacions i reajustaments
en propers cursos.

Finalment, crec que correspon a l’e-

quip d’assessorament psicopedagògic
(EAP) aconsellar el claustre i col·laborar
amb l’equip de mestres per tal d’aconse-
guir un sistema organitzatiu que afavo-
reixi i possibiliti el progrés de la totalitat
de l’alumnat. Això es pot fer intervenint
en les reunions de cicle i facilitant a l’e-
quip docent els fonaments teòrics que
permetin prendre consciència i reflexio-
nar sobre la pràctica docent quotidiana.

Indicadors d’avaluació del PAD

Els principals indicadors d’avaluació
que ens serviran per constatar que el pla
d’atenció a la diversitat (PAD) ha estat
positiu i satisfactori són, segons el meu
criteri, els següents:
. Valoració positiva de l’equip docent en

relació amb l’horari del centre. El grau
de satisfacció del professorat en rela-
ció amb l’horari pot ser un bon indi -
cador, perquè reflecteix les opinions
diverses de les persones que interve-
nen directament en el procés. Es par-
teix de la base que l’horari perfecte no
existeix, però cal evitar les disfuncions

al màxim, perquè «l’espai i el temps
són dos recursos directament relacio-
nats amb la qualitat educativa» (Do-
mènech).

. Explicitació dels  objectius del PAD.
Abans de realitzar una tasca, cal tenir
clars els objectius que es pretenen
aconseguir. 

. Valoració de l’equip docent en relació
amb el grau d’assoliment dels objec-
tius plantejats al PAD. El fet d’analit-
zar i valorar el grau d’assoliment dels
objectius plantejats pot aportar molta
informació significativa sobre el procés
i el resultat d’aquest.

. Continuïtat del PAD de cara al proper
curs. El fet que l’equip de mestres es
plantegi la continuïtat del PAD per
al proper curs pot ser un bon indica-
dor, perquè reflecteix el grau de sa-
tisfacció del professorat per la tasca
feta.

. Valoració positiva de l’equip directiu
en relació amb el calendari de segui-
ment i avaluació. La valoració feta per
l’equip directiu en relació amb el ca-
lendari establert pot ser un bon indi-
cador que caldria tenir en compte.
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. Rendiment acadèmic dels alumnes i de
les alumnes. Analitzant els resultats
globals del centre a final de curs i
també els resultats de la primera i de
la segona avaluacions (valoracions
de les comissions d’avaluació), es pot
observar el progrés acadèmic de l’alum-
nat. També es poden tenir en compte,
com a indicador fiable d’avaluació, els
resultats de les proves de competèn-
cies bàsiques que realitza l’alumnat de
quart al maig i la resta de proves que
el centre faci en el marc de l’avaluació
interna.

Reflexió final

Un factor que considero clau en
l’atenció a la diversitat de l’alumnat
és l’aclariment dels àmbits d’actuació
dels diferents professionals que hi inter-
venen. Per això, un dels punts bàsics en
el disseny del PAD és, segons el meu cri-
teri, la definició consensuada de rols i
pautes d’actuació que cal seguir: model
col·laboratiu (quadre 2). Tot i que la nor-
mativa vigent ho contempla, sempre hi

ha aspectes ambivalents que convé ana-
litzar i definir, per tal de rendibilitzar al
màxim els recursos humans i els esforços
emprats, i així evitar interferències, in-
tromissions i disfuncions innecessàries
(quadre 3).

El tractament de la qualitat de
l’educació funciona com una «pràctica
discursiva», alhora que contribueix a do-
nar credibilitat i legitimitat a les noves
accions que declarin retòricament pre-
tendre incrementar-la. Qua lita t es
converteix en un terme fetitxe que per-
met vernissar moltes pràctiques docents.
La demanda de qualitat no s’hauria d’o-
rientar únicament en aquesta direcció
(basada en l’eficiència), en detriment
d’aspectes tan importants com l’equitat.
En el seu article «La educación no es un
mercado. Crítica de la gestión de calidad
total», Antonio Bolívar diu que, en
comptes de qualitat d’educació, hem de
recuperar la idea de tenir bones escoles
dotades de recursos humans i materials
suficients. 

Crec que la forma d’abordar el repte
de l’atenció a la diversitat de l’alumnat és
el millor indicador de qualitat que pot

tenir un centre educatiu, perquè pressu-
posa un enfocament sistèmic i un marc
de referència on es contextualitza i es
vertebra la pràctica docent quotidiana.

No es pot assegurar que l’aplicació
de la LOCE millori la qualitat de l’educa-
ció. Tal com ens recorda Cèsar Coll en un
article publicat a la revista Liceu: 

És més que dubtós que només mitjan-
çant un canvi normatiu es pugui mi-
llorar la qualitat de l’educació. Bona
part, per no dir la majoria, dels factors
que limiten i que dificulten actual-
ment la capacitat del nostre sistema
educatiu per atendre la diversitat no
tenen a veure tant amb constrenyi-
ments  legals  i normatius  com amb
polítiques equivocades relatives a la
formació i a les condicions de treball
del professorat, l’organització i el fun-
cionament dels centres educatius, la
concentració de l’alumnat amb més
dificultats per aprendre en uns centres
determinats, l’establiment d’un currí-
culum escolar excessiu i allunyat de la
realitat de l’alumnat, la manca de ser-
veis de suport, una inversió insuficient
en educació, etc.
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Quadre 2. Definició dels àmbits d’actuació en el PAD

MODEL COL·LABORATIU D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

QUI? QUÈ? COM? QUAN? PER QUÈ?

Mestre tutor
o mestra
tutora

Mestre 
o mestra 
de suport
(educació
especial)

. Reuneix la informació que té a
l’abast sobre l’alumnat que tutela.

. Fa el seguiment individual i
familiar.

. Coordina l’acció del professorat
que intervé en el procés.

. Proposa actuacions de millora.

. Acorda i realitza adaptacions
curriculars i ajustaments.

. Coordina l’avaluació dels apre-
nentatges.

. Planifica i aplica l’acció tutorial.

. Participa i col·labora amb els
diferents òrgans de coordinació
docent i/o didàctica que impli-
quin ajustar l’ensenyament a les
característiques de l’entorn i de
l’alumnat.

. Imparteix i/o reforça àrees que
requereixen adaptacions curri-
culars significatives a l’aula de
suport.

. Revisió de l’expedient acadèmic
i intercanvi d’informació amb
mestres i equip directiu.

. Intercanvi d’informació amb les
famílies.

. Intercanvi d’informació amb
l’equip de mestres.

. Actuacions amb el grup classe i/o
individualment amb l’alumnat.

. Basant-se sempre en necessitats
detectades prèviament i d’acord
amb els principis d’integració i
normalització.

. Després d’una avaluació i valo-
ració conjunta de l’equip de
mestres.

. Reunions de l’equip de mestres.

. Entrevistes individuals.

. Reunions de l’equip de mestres.

. Juntes d’avaluació.

. Tasca docent quotidiana.

. Reunions periòdiques amb l’e-
quip de mestres.

. Tasca docent quotidiana.

. Els mestres i les mestres tutors
són responsables d’adequar per
al seu grup les mesures d’aten-
ció a la diversitat que el centre
adopta a escala general.

. Una educació integral i perso-
nalitzada difícilment es pot
desenvolupar sense la progra-
mació d’una acció tutorial.

. Ho estableix la normativa.

. Els centres educatius necessiten
recursos humans especialitzats
per poder donar una resposta
ajustada, tan personalitzada
com sigui possible, a les neces-
sitats educatives de l’alumnat.

. Cal treballar per aconseguir que
el professorat i els òrgans de
coordinació siguin cada vegada
més competents en la resoluci.
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QUÈ? QUÈ? COM? QUAN? PER QUÈ?

Mestre 
o mestra 
de suport
(educació
especial)

Psicopedagog o
psicopedagoga

. Duu a terme suports puntuals
en el grup classe, simultània-
ment amb altres mestres.

. Participa en grups flexibles o
desdoblaments.

. Col·labora en l’elaboració de
materials curriculars en coordi-
nació amb l’equip de mestres.

. Col·labora en el procés d’elabo-
ració d’adaptacions curriculars.

. Contribució als processos de
planificació i desenvolupament
curricular elaborats pels centres
per atendre la diversitat.

. Aplicació d’estratègies i habili-
tats afavoridores del treball en
equip.

. Exploració i intervenció en el
context educatiu de l’alumnat.

. Construcció conjunta de signi-
ficats compartits amb el profes-
sorat del centre.

. Contribució a facilitar i pro-
moure els processos de canvi i
desenvolupament de les institu-
cions educatives.

. Actuació complementària i sub-
sidiària respecte al professorat
del centre, prioritzant al màxim
situacions integradores i recur-
sos ordinaris.

. Treball coordinat de l’equip de
mestres.

. Treball coordinat amb tutor o
tutora i responsable de l’EAP.

. Treball coordinat de l’equip de
mestres.

. Avaluació i/o observació de l’a-
lumnat amb n.e.e.

. Treball coordinat de l’equip de
mestres.

. Promoció de les intervencions glo-
bals i suport a les estructures orga-
nitzatives de centre impulsores de
fórmules d’atenció a la diversitat.

. Reunions periòdiques amb l’e-
quip de mestres.

. Reunions periòdiques de coor-
dinació.

. Reunions periòdiques de coor-
dinació i assessorament a l’e-
quip de mestres.

de situacions derivades de l’aten-
ció a la diversitat de l’alumnat
del centre.

. De vegades, cal oferir una aten-
ció individualitzada, però sem-
pre que es pugui s’ha de treballar
en el context del grup (atenció
personalitzada).

. El psicopedagog o la psicopeda-
goga ha de contribuir a analit-
zar amb el professorat per què
es produeixen les dificultats
d’aprenentatge i la relació i la
incidència que els interessos i
les motivacions tenen en les
capacitats i/o les disposicions
de l’alumnat per aprendre.

. També ha d’aportar dades i aju-
dar en les reflexions prèvies i el
desenvolupament global de
l’acció tutorial..



Un centre educatiu no és una em-
presa. La finalitat de l’empresa és acon-
seguir beneficis, la de l ’escola és
aconseguir ciutadans i ciutadanes lliures
i crítics. L’estructura de l’empresa és je-
ràrquica, la de l’escola (fins ara) és parti-
cipativa. L’empresa busca el rendiment
econòmic i l’escola, el creixement inte-
gral de les persones. Cal deixar el mite de
la «pedagogia de l’eficàcia» i recercar la
«pedagogia del sentit»...

No s’hauria d’analitzar la realitat
educativa amb les perspectives i els cri-
teris de sempre. Els centres educatius són
singularitats heterogènies amb unes par-

ticularitats i unes necessitats específi-
ques. L’Administració educativa ens dóna
un mal exemple quan proposa el mateix
per a tothom, incomplint així el principi
de l’atenció a la diversitat que reiterada-
ment ens recorda i exigeix al professorat.
El problema s’agreuja quan es pretén
analitzar els aspectes qualitatius amb ei-
nes quantitatives. L’Administració educa-
tiva tampoc no predica gaire amb
l’exemple, perquè sovint segueix (i
aplica) criteris i indicadors purament
quantitatius. Estic pensant, per exemple,
en la ràtio entre mestre i alumne (sense
tenir en compte aspectes com ara: la

matrícula viva, el percentatge d’estran-
gers i estrangeres, la quantitat i el per-
centatge d’alumnat amb necessitats
educatives especials, les característiques
del context...).

Finalment, penso que, abans de re-
alitzar canvis rellevants en el món edu-
catiu (i en qualsevol àmbit), caldria tenir
en compte l’opinió de les persones que
hi treballen. Què es pot fer quan el bosc
no deixa veure els arbres? No podem
oblidar que, possiblement, «l’escola viu el
problema del predomini d’un discurs te-
òric que s’imposa per damunt de l’expe-
riència quotidiana del mestre» i que
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QUI? QUÈ? COM? QUAN? PER QUÈ?

Psicopedagog o
psicopedagoga

Equip directiu

. Recerca conjunta de solucions
als problemes detectats, a partir
de la col·laboració i la coordina-
ció entre els diferents professio-
nals.

. Col·laboració amb el professo-
rat en el coneixement de les
característiques cognitivorela-
cionals de l’alumnat.

Vetllar per l’aplicació del pla
d’atenció a la diversitat, d’acord
amb el PEC i el PCC.

. Assessorament, col·laboració i
participació en les diferents
reunions dels equips educatius.

. Treball coordinat amb tutor o
tutora, especialista d’educació
especial i responsable de l’EAP.

. Reunions periòdiques de coor-
dinació.

. Responsable de tots els aspectes
organitzatius i pedagògics del
centre.
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aquest excés de retòrica «impedeix tenir
una visió clara del que hi passa» (S. Cardús).

HEM PARLAT DE:
. Atenció a la diversitat.
. Multiculturalitat.
. Necessitats educatives especials.
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Quadre 3. Pautes d’intervenció dels diferents professionals
implicats en el PAD

ALUMNE/A

FAMÍLIA PLA 
D’ATENCIÓ

A LA 
DIVERSITAT

MESTRE/A 
DE SUPORT

diagnostica
intervé

avalua

assessora

entrevista

entrevista

entrevista planifica

EAP

CAP 
D’ESTUDIS

informa

coordina
TUTOR/A


