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EL TREBALL CONJUNT A L’AULA MESTRE
D’EDUCACIÓ ESPECIAL I MESTRE D’AULA

ORDINÀRIA
1. L’atenció a la diversitat a la nostra escola.
A la nostra escola treballem dues mestres d’Educació especial. La intervenció que portem a

terme amb els alumnes es realitza generalment dins de l’aula ordinària sempre que les

circumstàncies ho permeten. D’aquesta manera, prioritzem que l’àmbit on es desenvolupin part

de les nostres actuacions sigui l’aula ordinària ja que pensem que és positiu que l’alumne no

surti del seu grup perquè això afavoreix a la seva integració. Els principals motius pels quals

prioritzem aquesta intervenció dintre de l’aula ordinària són:

 La importància de tenir un grup de referència on es pugui desenvolupar socialment.

 El fet que els altres alumnes vegin el nen amb nee com un més a la classe i no s’accentuïn

les diferències.

 Que el tutor es pugui sentir responsable del progrés d’aquests alumnes.

 El grup aprèn a conviure i acceptar la diversitat. És important que els nens vegin que tots

podem tenir dificultats en algun moment de la nostra vida i que en molts moments

necessitarem ajuda. Tan important és ajudar als altres com saber acceptar l’ajuda que els

altres t’ofereixen.

1.1. Quan i què treballem a l’aula ordinària?

El suport a l’aula ordinària el centrem, bàsicament, dins les àrees instrumentals de Llengua i

Matemàtiques, ja que és on s’aprecien més dificultats i a més són els fonaments de totes les

altres àrees.

Els continguts que des de l’educació especial  prioritzem per treballar a l’aula ordinària són els

següents:

- Àrea de Llengua:

- Expressió i comprensió oral.
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- Lectura.

- Comprensió lectora.

- Expressió escrita.

- Àrea de matemàtiques:

- Numeració.

- Càlcul i operacions.

- Resolució de problemes.

Les activitats de classe s’adapten al fet que hi ha dos mestres a l’aula i per poder optimitzar

aquesta ajuda s’organitzen  d’una forma determinada:

 No es fan les activitats en gran grup, sinó que es treballa en petit grup o en parelles.

 Activitats flexibles que es puguin adaptar al ritme de cada alumne. És a dir, es parteix d’una

proposta global i cada alumne la desenvolupa segons les seves possibilitats.

 Activitats amb les quals es garanteix l’èxit d’aquells alumnes amb més dificultats per tal de

motivar-los.

1. 2. Com treballem a l’aula ordinària?

El tipus de suport que fem a l’aula ordinària varia depenent de les característiques del grup, de

les necessitats dels alumnes i de la disposició del mestre de l’aula ordinària.

No hem d’oblidar-nos que el nostre objectiu final es fomentar l’autonomia dels nostres alumnes,

tot implicant-nos en el seu propi procés d’aprenentatge. D’aquesta manera la nostra ajuda anirà

variant per tal de retirar el suport paulativament i que l’alumne no sigui tant depenent. Així el

suport passa des de seure al costat de l’alumne, a deixar-lo treballar més autònomament en

grup i repartir la nostra ajuda a tot el grup en general, sempre tenint present els alumnes amb

més dificultats.

Al quadre que presentem a la pàgina següent, hem volgut reflexar els tipus de suport que

portem a terme a l’aula ordinària. En ell es poden veure els diversos nivells d’ajut, quines són

les funcions del mestre d’Educació especial i el mestre de l’aula ordinària, així com algunes

observacions sobre aspectes importants per tenir en compte durant les sessions, referents a la

coordinació entre mestres, la preparació de les sessions i el desenvolupament d’aquestes.
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TIPUS DE SUPORT
Tipus de suport Intervencions dels mestres Observacions
Oferir ajuda a un alumne
i seure al seu costat.

- El mestre d’Educació especial:
  Va ajudant l’alumne a fer les tasques de la classe.
 Si cal adapta les activitats.
 Motivar a l’alumne perquè treballi i estigui

concentrat en la feina.
- El mestre tutor:
 Planifica i condueix la classe.

 Dirigit a alumnes amb discapacitat important que requereixi
un suport/acompanyament constant.

 Requereix poca coordinació.
 Coneixement dels continguts a treballar.
 Comentaris entre les dues mestres durant la classe i

valoracions quan s’acaba.

Oferir ajuda a un alumne
de manera intermitent.

- El mestre d’Educació especial:
 Ajuda a l’alumne sense seure al seu costat,

s’apropa i s’allunya i va ajudant també als altres.
 Entra a l’aula per aquell alumne però intenta

fomentar la seva autonomia.
- El mestre tutor:
 Planifica i condueix la classe.

 Tipus de treball que afavoreix l’autonomia de l’alumne.
 Requereix poca coordinació.
 Coneixement dels continguts a treballar.
 Comentaris entre les dues mestres durant la classe i

valoracions quan s’acaba.

Agrupar uns alumnes
dins l’aula

- El mestre d’Educació especial:
 Treball en petit grup una estona o tota la sessió a

l’aula.
 Adaptació referent al tipus i grau d’ajuda, adaptació

d’activitats (a un altre ritme) però treballant el
mateixos continguts que la resta de la classe.

 Opció més adient quan certs alumnes necessiten més ajuda.
 Flexibilitat per moure els grups segons l’activitat.
 Coordinació entre les mestres per acordar les adaptacions de

l’activitat al grup.

El mestre de suport es
va movent per l’aula i
ajuda a tots els alumnes
que treballen en grup.

- El mestre d’Educació especial:
 Intenta donar prioritat als alumnes amb nee
- El mestre tutor:
 Va voltant per la classe ajudant els grups que ho

necessitin.

 Més fàcil quan no hi ha alumnes que són molt dependents.
 Cal preveure i acordar quins infants són susceptibles de ser

més observats i de rebre més suport, sobretot quan els costa
demanar ajuda i poden passar desapercebuts.

 Cal que hi hagi coordinació i que es coneguin bé els alumnes
del grup.

 Compartir criteris d’avaluació.
Treball en grups
heterogenis, treball
cooperatiu

El mestre d’Educació especial es fa càrrec de l’ajut a
algun grup o grups i el mestre tutor a d’altres.

 Fomenta la inclusió i la cooperació entre alumnes.
 Molt adequat per fer activitats en grup i treball cooperatiu.
 Cal que hi hagi coordinació i que es coneguin bé els alumnes

del grup.
 Compartir criteris d’avaluació.
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Els principals criteris a tenir en compte per les sessions amb dos mestres a l’aula es

resumirien en els següents punts.

 Evitar estones amb explicacions llargues.

 Activitats obertes que permetin diferents tipus i nivells de resolucions.

 Diversificació d’activitats i nivells: treball diversificat, racons, tallers, plans

personalitzats...

 Treball cooperatiu, treball en grup.

 Grups heterogenis.

 S’ofereixen models entre els alumnes i dels mestres.

1.3. Quan i què treballem a l’aula d’Educació  especial?

Tot i que la nostra intervenció amb el alumnes amb nee es fonamentalment a l’aula

ordinària, cal esmentar el fet que puntualment es fan algunes intervencions

individualment o en petit grup fora de l’aula. Aquest intervenció es porta a terme

bàsicament prioritzant els següents continguts:

 Expressió oral en grup reduït.

 Lectura individualitzada.

 Comprensió lectora

 Anticipació de continguts que posteriorment es treballaran a l’aula ordinària.

 Reforç concret de continguts ja treballats a l’aula ordinària.

2. La coordinació i col·laboració entre la mestra d’Educació
especial i mestre/a de l’aula ordinària.

Per tal que la nostra intervenció dins l’aula ordinària sigui productiva és del tot necessari

que es donin unes circumstàncies molt concretes entre les quals la més important i

destacable és la col·laboració i coordinació amb el mestre de l’aula ordinària. Des de la

nostra experiència perseguim sempre aquesta relació entre mestres ja que creiem que

és la més òptima per oferir una atenció adequada als alumnes amb nee. A més, el paper

del tutor o tutora és fonamental a la hora d’organitzar la nostra actuació dins l’aula

ordinària.
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Primerament ens coordinarem amb els tutors per a acordar la metodologia que es

seguirà a l’aula ordinària quan realitzem el suport. Així com també saber quins nens

prioritzarem i acordar el treball que realitzarem amb aquests.  A més, caldrà coordinar-se

per preparar material adaptat perquè els nens amb nee puguin treballar autònomament

en moments en els que no hi ha suport i no poden seguir el ritme normal de la classe.

Per la nostra experiència, hem vist que aquesta col·laboració és efectiva quan es

compleixen els següents requisits:

- Confiança i adaptació mútua.

- Respecte i valoració de la funció del mestre de suport.

- Inclusió del mestre de suport com un més al grup.

- Relació molt oberta i clara.

Quan es donen aquests requisits és quan realment hem vist que les sessions

compartides són més profitoses pels alumnes, al mateix temps que els mestres de

suport ens sentim més implicats i més útils amb la nostra feina.

Aquesta implicació no es dóna únicament a l’aula, sinó que també intentem fer un

seguiment dels alumnes en altres àmbits: famílies, serveis externs (CSMIJ, CDIAP,

EAIA, Serveis Socials…), EAP. A més, un cop per setmana, ens reunim a la Comissió

d’Atenció a la Diversitat formada per les mestres d’Educació especial, la mestra d’aula

d’acollida, les mestres de suport, i la psicòloga de l’EAP. És en aquest espai on

transmetem les demandes realitzades per les tutores que molts cops sorgeixen del

treball comú i diari.

El paper de la Comissió d’atenció a la diversitat a l’escola es resumeix en els següents

punts:

 Compartir criteris i el model d’intervenció.

 Planificar i organitzar recursos que el centre posa per atendre la diversitat: Suport,

horaris, desdoblaments…

 Elaborar instruments que facilitin l’atenció a la diversitat.

 Seguiment dels alumnes amb nee i del funcionament dels suports.

 Seguiment dels acords.

 Posta en comú dels problemes per consensuar vies de resolució.
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 Avaluació formativa i constant del que es fa i dels progressos i de les dificultats.

3. El mestre d’Educació especial: capacitats per fer un bon
treball dins l’aula.

No cal oblidar que com a mestres d’Educació especial cal complir alguns requisits

indispensables perquè la nostra feina sigui efectiva:

1. Bona capacitat d’adaptació a les diferents maneres de treballar dels tutors.

2. Bona capacitat de relació i de negociació.

3. Ser receptiu per poder detectar qualsevol necessitat, ja sigui emocional, relacional,

d’aprenentatges…

4. Capacitat d’ajuda, tant a alumnes com a mestres.

5. Capacitat per a assessorar.

6. Capacitat per col·laborar a nivell d’aula i de centre.

7. Tenir molta paciència.

4. Reflexions
Per la nostra experiència com mestres de suport a l’aula, hem pogut constatar que

treballar dos mestres a l’aula no és fàcil. La majoria de les vegades depèn de

l’acceptació d’aquest suport per part del mestre de l’aula ordinària. Alguns mestres

accepten aquest suport i el valoren, i d’altres els incòmoda la presència d’un altre mestre

a la classe.

Nosaltres, com a mestres d’Educació especial, ens hem trobat en les dues situacions  i

hem après a adaptar-nos a la diversitat tant d’alumnes com de mestres. Encara que cal

dir que, en ocasions,  aquesta adaptació ens suposa un gran esforç i desgast personal.

Per altra banda, ens agradaria destacar que quan aquest treball conjunt és possible i es

dóna una bona col·laboració, el resultat és molt gratificant i val la pena l’esforç.

Creiem que per que el treball de dos mestres a l’aula funcioni ha d’haver un consens a

nivell d’escola, que arribi a tot al claustre amb uns criteris establerts.


