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OBJECTIUS 

 
1. Habilitar en la interpretació, la consulta i l’ús de 

la legislació reguladora de l’àmbit educatiu. 
2. Conèixer el fonament legal i les normes bàsiques de la 

legislació educativa a Catalunya. 
3. Adquirir coneixements normatius que afavoreixin la 

resolució dels problemes més habituals en la gestió de 
la direcció dels centres. 

4. Resoldre les qüestions pràctiques que es puguin 
presentar en l’exercici de la funció de direcció. 

5. Elaborar un recull de documents que faciliti el suport 
administratiu adient a processos i actuacions 
específiques 

 

TASCA 
 

La finalitat d’aquest grup és encetar un procés de 
reflexió i debat sobre el paper de la inspecció en el marc 
del desplegament del Decret 150 de 17 d’octubre de 2017 
d’atenció als alumnes en un sistema educatiu inclusiu.  
 

Aquest Decret ha vist la llum en un moment complicat. 
A més a més de les implicacions econòmiques que se’n 
deriven i que tenen cabdal importància en la situació 
actual, també se’ns plantegen  algunes qüestions 
relacionades amb el rol dels diferents professionals, amb 
els perfils dels alumnes i l’escolarització  en entorns 
ordinaris amb  la necessitat de disposar de diferents 
recursos i amb el paper dels centres a l’hora de 
desenvolupar  i aplicar mesures universals. 
 

Es tracta de fomentar  la participació de tots els 
inspectors i inspectores per tal que puguem manifestar el 
nostre parer professional en aquests temes , en base a les 
nostres funcions  i contrastar la norma amb les situacions 
que apareixen en el dia a dia. 
 

Per fomentar el debat, us  presentem tres situacions 
reals que caldrà discutir per donar resposta a qüestions 
pràctiques que es presenten en l’exercici de la funció 
inspectora. 
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Trobareu, al final del document , un breu resum del marc 
normatiu i conceptual actual. 
 
CAS 1  
 
Escola de dues línies ubicada en una zona metropolitana i 
que pertany a una xarxa de l'Escola Nova 21. 
L’inspector  rep aquest correu de la professional de l’EAP 
que intervé en el centre 
 
Benvolgut 
Com anem? El tema és en referència a un cas bastant greu 
que hi ha a l'escola X on intervinc com a professional de 
l’EAP. És una nena de P4, RGS, que prové de l'escola 
d'educació especial xxx i que està fent una retenció de 
curs. Té un diagnòstic d'una malaltia cromosòmica  que 
comporta una sèrie de trastorns associats: TEA, dificultats 
de regulació, aleteig, problemes motrius, crits, 
dificultats d'alimentació... El tema és que la família, 
malgrat conèixer les dificultats de la nena i rebent molt 
suport de  l'escola d'educació especial xxx i parlant i 
orientant-los de les dificultats de la nena a l'escola 
ordinària, ells van insistir i "lluitar" molt perquè la 
nena entrés a l’ escola X  (només volien aquesta i només 
aquesta). 
La nena està absorbint per les seves necessitats les hores 
de vetllador del centre, que com ja saps no només estan 
assignades per ella sinó per a aquells nens del centre amb 
dificultats, però donades les seves mancances i el moment 
d'adaptació, ara absorbeix moltes hores de vetllador. 
Caldria que parléssim. Així com del tema del menjador per 
aquesta nena. 
Bé, ja em diràs quan podem parlar.  

Signat: EAP  
 
CAS 2 

 
Escola d’una línia ubicada en un municipi de 8.000 
habitants 
 
Els pares d’un alumne de 2n de primària d’una escola de la 
zona demanen ser atesos per la inspectora. Li exposen que 
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vénen  per  que a l’escola no tenen els recursos necessaris 
per atendre el seu fill Sergi que pateix d’un trastorn 
específic de llenguatge. El Sergi anava a una altra escola 
del municipi però els van insinuar que havia de repetir i 
el van canviar a l’escola actual pensant que la línia 
pedagògica que segueix seria millor pel nen. El Sergi rep 
l’atenció del professional del CREDA però no es atès per la 
mestra d’educació especial. Estan molestos amb el 
professional de l’EAP perquè no els dona cap solució i 
només els diu que el nen s’hauria de medicar. Aquest curs 
repeteix 2n però manifesten que encara no sap llegir ni 
escriure i això li provoca molt malestar que es manifesta 
amb una manca de control d’esfínters amb la consegüent 
afectació en la seva autoestima i en les relacions socials. 
Els pares es mostren satisfets amb la tasca de l’escola 
però demanen solucions, concretament hores de vetllador per 
atendre el seu fill. La directora del centre havia parlat 
amb els pares abans que aquests anessin a parlar amb 
inspecció.  L’escola és d’una línia , treballen per 
ambients i projectes amb grups i espais oberts , tots els 
professionals del centre participen de l’organització cosa 
que els facilita treballar amb aquesta metodologia. 
 
CAS 3 

 
Escola d’una línia en una població de 5000 habitants 
 
El Pau es  un alumne que presenta NEE derivades de 
pluridiscapacitat (intel·lectual amb problemes motriu). 
Sempre ha anat a l’escola del poble. A l’iniciar el cicle 
superior va iniciar una escolaritat compartida de dos dies 
setmanals a l’escola d’EE de la capital de comarca situada 
a 15Km. Aquesta decisió va costar força a la família. 
Enguany , fa 6è de primària i se’ls proposa, en el pas a la 
secundària, l’escolarització en el CEE en horari complet . 
Els pares demanen romandre un curs més a primària atès que 
no ha repetit mai. L’escola s’hi oposa amb l’argument que 
no tenen SIEI i els recursos són escassos: només el mestre 
d’EE i unes hores de vetllador, també pensen  que el lloc 
del Pau és el centre d’educació especial.  
Els pares avisen que no signaran  amb acord l’informe de 
l’EAP de reconeixement NESE (Previsió de suports i proposta 
d’escolarització per a alumnes amb NEE (Annex 2)) 
 
 



       
 

VIII Congrés de la Inspecció d’Educació de Catalunya – Manresa 16, 17 i 18 d’octubre de 2019) 
DOCUMENTS GRUPS DE TREBALL 

 
 
 
 

  
Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya 

5 

 
 
QÜESTIONS A RESOLDRE EN CADASCUN DELS CASOS 

 
1- Quins aspectes claus es plantegen en el cas escollit? 
2- Quines actuacions portaries a terme? ( amb l’escola, 
l’EAP, ...) 
3- Com assessoraries al centre en aquest cas? 
(especialment pel que fa a la intervenció dels 
professionals) 
4- Si haguessis de redactar un informe, quines propostes 

de millora  recolliries? 

CONCEPTUALITZACIÓ I RECULL NORMATIU SOBRE INCLUSIÓ 
EDUCATIVA 

 
1. Introducció 

 
La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels 

principis generals que inspiren el sistema educatiu de 
Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que 
se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet 
que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per 
promoure la inclusió social de totes les persones en tots 
els àmbits de la vida, des de la infància fins a la 
vellesa. 

 
El Departament d’Educació  té el compromís i el repte 

d’oferir una educació de qualitat i sense exclusions per a 
tots els ciutadans de Catalunya, des de l’educació infantil 
fins als ensenyaments postobligatoris, i facilitar que els 
alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que 
permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita 
l’exercici de les llibertats individuals, en la mesura que 
les persones treuen partit de les seves capacitats per 
forjar un projecte de vida singular (Ofensiva de país a 
favor de l’èxit escolar. 2012-2018).  
 

A més, cal seguir bastint un “sistema educatiu inclusiu” 
més enllà de les llars d’infants, escoles, instituts, 
escoles d’ensenyaments artístics, escoles d’adults i 
instituts escola, amb els serveis educatius i professionals 
que els donen suport, assessoren i supervisen. La 
publicació del Decret 150/2017 desplega la Llei d’Educació 
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12/2009 i té per objecte garantir que tots els centres 
educatius siguin inclusius. 

 
2. Directrius més recents     
 
 

× La Convenció ́de les Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat (2006) 

× l’OCDE (2007) afirma que les circumstàncies 
individuals i socials no haurien de suposar un 
obstacle per a l’èxit educatiu. 

× UNESCO (2009) a través de les directrius sobre 
polítiques d’educació ́inclusiva, fent seu el contingut 
de la Declaració ́de Salamanca (1994) i desenvolupant-
lo. 

× L’Agència ha actualitzat les seves recomanacions als 
governs dels països membres assenyalant els principis 
bàsics que han de presidir la política educativa en 
l à́mbit de l’educació ́inclusiva. 

× Informe de la UNESCO 2015 es revisen les directrius 
internacionals adaptant-les als nous repte del segle 
XXI. 

× L’agenda mundial de l’educació (Educació 2030) forma 
part dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de las Nacions Unides. En l’àmbit de l’educació 
es recullen en l’Objectiu de Desenvolupament 
sostenible 4 (ODS4), que pretén “garantir una educació 
inclusiva i equitativa de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a 
tothom”`. 

 
3. L’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques de suport educatiu. 
 
D'acord amb el Decret 150/2017, es consideren alumnes 

amb necessitats específiques de suport educatiu:  
 
× Els alumnes amb necessitats educatives especials 

associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o 
sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns 
greus de conducta, trastorns mentals i malalties 
degeneratives greus i minoritàries.  

× Els alumnes d'origen estranger amb necessitats 
educatives derivades de la incorporació tardana al 
sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua 



       
 

VIII Congrés de la Inspecció d’Educació de Catalunya – Manresa 16, 17 i 18 d’octubre de 2019) 
DOCUMENTS GRUPS DE TREBALL 

 
 
 
 

  
Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya 

7 

vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat prèvia 
deficitària. 

× Els alumnes amb necessitats educatives derivades de 
situacions socioeconòmiques i socioculturals 
especialment desfavorides.  

× Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de 
comunicació, entesos aquests últims com a trastorns 
que afecten l'adquisició i l'ús funcional del 
llenguatge.  

× Els alumnes amb altes capacitats derivades de la 
superdotació intel·lectual, els talents simples i 
complexos i la precocitat.  

× Els alumnes amb risc d'abandonament escolar prematur. 
 

3.1 Identificació primerenca i valoració 
 

L’avaluació és una part integrant del procés d’ 
aprenentatge de tot alumne. Té una funció reguladora de tot 
el procés, ja que permet al docent decidir i adaptar les 
estratègies pedagògiques a les característiques de cadascun 
dels alumnes i constatar-ne el progrés a mesura que avança 
en els aprenentatges. Si alguna cosa evidencia l’avaluació 
és la diversitat de l’alumnat. 

 
L’aplicació dels criteris d’avaluació permet 

identificar les necessitats de suport de cada alumne i el 
camí que hem de recórrer. L’avaluació psicopedagògica és un 
procés que s’inicia a partir de la demanda de detecció de 
necessitats de suport educatiu d’un alumne, que es duu a 
terme en el context educatiu, amb la col·laboració dels 
docents i d’altres agents educatius implicats.  
 

L’avaluació psicopedagògica té per finalitat la 
identificació de les fortaleses i competències de l’alumne, 
de les barreres que li dificulten l’aprenentatge, així com 
l’orientació en la presa de decisions sobre la resposta 
educativa que més afavoreixi el seu desenvolupament 
personal i d’aprenentatge. 
  

L’avaluació psicopedagògica la realitza l’equip 
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o 
l’orientador de centre, o bé tots dos de forma conjunta, i 
compta amb la col·laboració, la complicitat i el 
consentiment de la família i del mateix alumne. És 
important que cada centre estableixi els procediments i els 
mecanismes per gestionar les demandes d’avaluació 
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psicopedagògica. Tanmateix, la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat (CAD) serà l’espai que articula les mesures i 
els suports, promou l’intercanvi i la reflexió, facilita la 
priorització de les demandes i dóna sentit i regularitat a 
tot aquest procés.  

 
Les accions educatives que el centre ha dut a terme 

per donar resposta a les necessitats de l’alumne en seran 
els antecedents i formaran part del procés d’avaluació 
psicopedagògica que s’inicia en el moment de la demanda. És 
un procés compartit entre els diferents professionals, la 
família i l’alumne. L’avaluació psicopedagògica s’articula 
a partir de l’anàlisi i la recollida d’informació rellevant 
sobre el funcionament de l’alumne en interacció amb el 
context educatiu i sobre la interpretació dels diferents 
components i sistemes —alumnat, família, centre i entorn— 
que intervenen en el procés educatiu i d’aprenentatge.  

 
Aquesta recollida i anàlisi d’informació comprèn:  
 
• Informació rellevant sobre el desenvolupament 
personal i social de l’alumne, la seva capacitat de 
comunicació i de relació amb els altres, i el nivell 
d’assoliment de les competències bàsiques, amb la 
utilització d’una varietat d’eines qualitatives i 
participatives. 
 
• L’evolució escolar, la intensitat de les mesures i 
els suports rebuts, i les orientacions per planificar 
la resposta educativa.  
 
• Les avaluacions, diagnòstics i orientacions dels 
equips destinats a l’atenció als infants i adolescents 
i d’altres professionals col·legiats.  
 
• La interpretació de les dades recollides. 
 
• La reflexió conjunta amb els professionals (en el 
marc de la CAD), la família i l’alumne, si l’edat ho 
permet, per construir la resposta educativa en 
col·laboració i coresponsabilitat.  

 
L’avaluació psicopedagògica ha de considerar moments 

específics de revisió i d’actualització. Especialment a 
l’inici de cada etapa i quan l’evolució personal i 
educativa de l’alumne o el seu context educatiu ho 
requereixin. 
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Les necessitats específiques de suport educatiu 

s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de 
l’alumne dins el seu context educatiu, independentment de 
la seva condició personal i social, amb l’objectiu de 
proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne 
l’aprenentatge en condicions d’equitat. La descripció de 
les necessitats de suport educatiu s’ha de basar en les 
àrees de fortaleses de l’alumne, les competències 
prèviament adquirides i la modalitat d’aprenentatge més 
eficaç (visual, auditiva, cinestèsica), els reptes i 
desafiaments curriculars als quals s’enfronta i les 
condicions personals o socials que interfereixen en la seva 
capacitat d’aprendre.  
 

La necessitat de garantir la inclusió de tots els 
alumnes fa necessària una tasca que, sovint, sembla 
contradictòria amb el sistema inclusiu: designar i definir 
les categories de necessitats de suport educatiu. Aquestes 
categories i definicions no defineixen la persona, 
defineixen condicions temporals o permanents en què es 
troba la persona. Les discapacitats i els trastorns de 
desenvolupament han de ser considerats des del model 
social, abordats des del mateix currículum i dedicant-hi 
esforços per garantir que l’alumne pot accedir i participar 
en totes aquelles activitats que resulten imprescindibles 
per al seu desenvolupament i aprenentatge en societat. A 
continuació s’inclou una breu definició d’aquestes 
categories i es destaquen, especialment, aquells aspectes 
de la funcionalitat de l’alumne que han d’orientar els 
ajustaments dels entorns d’aprenentatge. 

 
3.2. L’atenció de l’alumnat des d’una escola per tothom 
 

Com defineixen P. Pujolàs i J. R. Lago (2006): Una 
escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts 
alumnes diferents, una escola que no exclou ningú, perquè 
no hi ha diferents categories d’estudiants, només hi ha una 
sola categoria d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que —
evidentment— són diferents.  
 

L’atenció educativa a tots els alumnes ha d’impregnar 
la cultura del centre i ha de tenir en compte: 
  
Una perspectiva transversal, que parteix d’un currículum 
per a tots i d’un projecte educatiu de centre que planifica 
unes estratègies metodològiques i organitzatives que 
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garanteixen la participació i l’aprenentatge de tots els 
alumnes. I una perspectiva longitudinal, que preveu tot el 
recorregut pel sistema educatiu i que garanteix la 
coherència entre totes les etapes, des de l’educació 
infantil fins a l’educació postobligatòria, a fi de 
possibilitar l’assoliment d’una vida de qualitat i uns 
resultats personals valuosos.  
 
3.2.1 Un model per orientar projectes educatius per a tots: 
el disseny universal de l’aprenentatge (DUA)  
 

Amb la finalitat d’orientar l’atenció educativa i 
l’organització de les mesures i els suports, els centres 
poden usar models que faciliten la personalització 
d’entorns i la planificació d’activitats, entre els quals 
destaquem el Disseny universal de l’aprenentatge (CAST, 
2008). Aquest model facilita el marc de referència per a la 
creació de contextos d’aprenentatge en els quals es 
proporcionin múltiples maneres de presentar la informació, 
múltiples formes d’acció i representació i múltiples 
maneres de comprometre’s, sempre tenint en compte l’ús 
educatiu de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), com a eines que faciliten la 
personalització dels aprenentatges i dels suports. 
 
3.2.2 Resposta a la intervenció: intensitat de mesures i 
suports 
 

Els centres han de planificar les mesures i els 
suports educatius a partir de l’observació del progrés dels 
alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú 
la intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell 
competencial 
 

Les mesures per a l’atenció educativa són les accions 
i actuacions organitzades pels centres destinades a reduir 
les barreres de l’entorn educatiu que poden obstaculitzar 
el progrés de tots els alumnes, a prevenir les dificultats 
d’aprenentatge i a assegurar un millor ajustament entre les 
capacitats dels alumnes i el context d’aquest aprenentatge. 
  

Els suports són els recursos personals, materials i 
tecnològics i els ajuts contextuals i comunitaris que els 
centres utilitzen per aconseguir que les mesures 
planificades siguin efectives i funcionals. Els suports han 
de fomentar l’autonomia per permetre a l’alumne l’accés al 
currículum, han d’adaptar-se d’una manera flexible a les 
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seves necessitats i fortaleses i també a les del context, i 
han de possibilitar la disminució o retirada de la 
intensitat del suport com a objectiu prioritari. 

 
La planificació de l’atenció a l’alumne a partir de la 

intensitat de mesures i suports parteix del model de 
“Resposta a la intervenció” (RTI), que és un procés 
estructurat i sistèmic per donar resposta a les necessitats 
de tots els alumnes en funció de tres components bàsics:  

 
1. Proporcionar a tots els alumnes una atenció 
educativa universal d’alta qualitat. 
 
2. Establir un sistema d’avaluació universal que 
permeti la identificació i intervenció precoces 
dirigides a alumnes en risc d’obtenir resultats 
limitats en el seu procés d’aprenentatge. L’objectiu 
és proporcionar suports adequats i efectius per 
garantir-ne el progrés.  
 
3. Avaluar l’efectivitat de la intervenció segons el 
progrés dels alumnes amb l’objectiu d’introduir 
modificacions per millorar la qualitat de la proposta 
pedagògica. La “Resposta a la intervenció” és un 
continu en la planificació de les intervencions, els 
suports i les mesures d’atenció educativa, tant pel 
que fa als aprenentatges com a la regulació del 
comportament. A la base hi ha les intervencions 
universals dirigides a tots els alumnes del centre, a 
les quals responen favorablement la majoria. En un 
segon nivell es dissenyen mesures i suports 
addicionals estratègicament dirigits als alumnes en 
situació de risc o amb necessitat de suport temporal. 
En un tercer nivell, les mesures i els suports 
intensius es dirigeixen als alumnes per als quals les 
mesures universals i addicionals són insuficients.  

 
 Mesures i suports universals  
 

Les mesures i els suports universals són els que 
s’adrecen a tots els alumnes. Es recullen en el projecte 
educatiu del centre i en les seves normes d’organització i 
funcionament i han de quedar concretats en el Pla 
d’acollida de l’alumnat i del professorat, en el Pla 
d’acció tutorial i en les programacions d’aula. S’inclouen 
en aquest apartat les mesures i els suports que fan 
referència a aspectes generals de l’atenció a la diversitat 
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que incideixen sobre la totalitat dels alumnes o en 
l’organització general dels recursos del centre. Les 
mesures i els suports universals han de permetre 
flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als 
alumnes estratègies per minimitzar les barreres de 
l’entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota 
la comunitat educativa. Els apliquen tots els professionals 
del centre de manera coordinada i des de la 
coresponsabilitat. Destaquem les mesures que es consideren 
universals : 

 
× Quant als centres educatius: l’estructura flexible del 

centre, l’ensenyament col·laboratiu, el 
desenvolupament de l’orientació inclusiva, el Pla 
d’atenció a la diversitat, la composició heterogènia 
de l’alumnat.  
 

× Quant a l’atenció a la diversitat en l’aula: 
l’aprenentatge cooperatiu, la resolució participativa 
dels problemes relacionals i dels conflictes, 
l’ensenyament multinivell, les mesures facilitadores 
de l’atenció a la diversitat a l’aula amb una 
orientació inclusiva (la docència compartida, la 
tutoria entre iguals, els suports tecnològics, el 
treball per racons i els tallers dins l’aula, els 
tallers/activitats internivells i el treball en petits 
grups dins l’aula...). 

 
Altres mesures i suports universals i transversals que 

faciliten l’èxit educatiu de tots els alumnes són els 
projectes d’educació emocional, d’educació en valors, el 
servei comunitari, l’aprenentatge i servei, la tutoria 
personalitzada, etc. 

 
També són efectives les mesures metodològiques següents: 

l’entrenament de l’habilitat expositiva i comunicativa, els 
aprenentatges basats en la resolució activa de problemes, 
el treball interdisciplinari (la globalització de 
continguts, els centres d’interès, el treball per 
projectes...).  
 

D’altra banda, hi ha mesures organitzatives i d’accés al 
currículum: l’organització del grup classe en subgrups 
heterogenis, el treball en parelles, els grups de debat, la 
tutoria assembleària...  
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Les escoles han de prioritzar que els mestres d'educació 
especial i els mestres d'audició i llenguatge facin atenció 
directa als alumnes amb necessitats educatives especials en 
el context de l'aula ordinària. Excepcionalment poden 
portar a terme fora de l'aula les actuacions intensives 
previstes en el pla de suport individualitzat de l'alumne. 
Els educadors i els auxiliars d'educació especial, i els 
monitors de suport (vetlladors/zeladors) han de conèixer, 
en la part que els afecta, el pla de suport individualitzat 
(PI) de l'alumne i han de tenir per escrit l'horari, el 
lloc i les activitats que han de fer, les quals s'han de 
supervisar per fer els ajustaments necessaris al llarg del 
curs. La tasca d'aquests professionals ha de promoure 
l'adquisició de l'autonomia personal, l'autoregulació i 
l'autodeterminació de l'alumne en un context de 
participació en l'activitat de l'aula, minvant o ometent la 
seva actuació a mesura que l'alumne adquireix competències. 

 
Mesures i suports addicionals  
 

Les mesures i els suports addicionals permeten ajustar 
la resposta educativa de forma flexible, preventiva i 
temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells 
aspectes del procés d’aprenentatge que poden comprometre 
l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes. Aquestes 
mesures han de vincular-se a les mesures i els suports 
universals previstos al centre i cercar la màxima 
participació en les situacions educatives del centre i de 
l’aula. 

 
El centre determina les mesures i els suports 

addicionals a partir de la detecció de les necessitats dels 
alumnes per part del tutor i l’equip docent, i aquests es 
coordinen a través de la Comissió d’Atenció a la 
Diversitat. La concreció de les mesures i els suports ha de 
quedar recollida en els documents del centre, en les 
programacions d’aula i, si escau, en els plans 
individualitzats (PI). En aquests ha de constar una 
previsió temporal de les mesures i els suports, i en la 
planificació cal preveure els indicadors d’avaluació que 
n’orientaran la retirada.  
 

Tots els docents del centre tenen la responsabilitat 
de proporcionar les mesures i els suports addicionals que 
els alumnes necessitin. Aquesta intervenció pot estar 
orientada pels mestres especialistes d’educació especial, 
els mestres especialistes d’audició i llenguatge, els 
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mestres de pedagogia terapèutica, els professors 
d’orientació educativa i els tutors d’aula d’acollida. 
Aquests especialistes col·laboren en l’avaluació funcional 
de les necessitats de suport educatiu dels alumnes, en la 
planificació d’estratègies pedagògiques eficaces, en la 
provisió de suport per optimitzar la gestió i el 
funcionament de l’aula, en la proposta d’adaptacions 
metodològiques personalitzades i en el treball amb 
famílies. Els professionals d’atenció educativa també 
participen en la implementació de mesures i suports 
addicionals, i complementen les funcions dels tutors i 
altres especialistes pel que fa a la planificació, 
l’aplicació i l’avaluació de la resposta educativa.  

 
Les mesures i els suports addicionals els apliquen, 

d'acord amb el projecte educatiu de centre, els docents i 
el personal d'atenció educativa designats per la direcció 
del centre i són orientats pels mestres d'educació 
especial, els mestres d'audició i llenguatge, els 
professionals d'orientació educativa i els tutors de l'aula 
d'acollida, en coordinació amb tot l'equip docent, el 
personal d'atenció educativa i amb la col·laboració dels 
serveis educatius. 

 
Entre les mesures i els suports addicionals es 

considera:  
 

× El suport escolar personalitzat (SEP) per a l’educació 
primària 

× El programa intensiu de millora (PIM) per a l’educació 
secundària obligatòria  

× Els programes de diversificació curricular (PDC) per a 
l’educació secundària 

× l’aula d’acollida  
× El suport lingüístic i social  
× El projecte de promoció escolar del poble gitano a 

Catalunya  
× L’atenció domiciliària  
×  Les aules hospitalàries situació demana. 
× Els hospitals de dia per a adolescents  
× Les unitats docents en els centres educatius de 

justícia juvenil 
× Les unitats docents dels centres residencials de la 

direcció general d’atenció a la infància i 
l’adolescència (DGAIA)  
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×  
 
MESURES I SUPORTS INTENSIUS  
 

Les mesures i els suports intensius són específics per 
als alumnes amb necessitats educatives especials, estan 
adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la 
resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència 
regular i, normalment, sense límit temporal. L’aplicació de 
qualsevol mesura o recurs intensiu ha de cercar la màxima 
participació de l’alumne en les situacions educatives del 
centre i de l’aula, i ha de vincular-se a les mesures i els 
suports universals i addicionals previstos al centre. 
 

Les mesures i els suports intensius es proposen a 
partir de l’avaluació psicopedagògica que fonamenta  
l’informe de reconeixement de necessitats educatives 
especials elaborat per l’equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògica (EAP), en col·laboració amb els mestres i 
el professorat del centre, els pares o tutors legals i 
l’alumne i, si escau, altres especialistes.  

 
L’aplicació de mesures i suports intensius comporta 

l’elaboració prèvia d’un pla de suport individualitzat 
(PI), en el qual s’han de concretar els objectius, els 
professionals implicats que s’han de coordinar, les 
adaptacions metodològiques i els indicadors de seguiment 
del progrés que permetin avaluar-ne l’eficàcia i fer-hi els 
reajustaments necessaris.  
 

Les mesures i els suports addicionals els apliquen, 
d'acord amb el projecte educatiu de centre, els docents i 
el personal d'atenció educativa designats per la direcció 
del centre i són orientats pels mestres d'educació 
especial, els mestres d'audició i llenguatge, els 
professionals d'orientació educativa i els tutors de l'aula 
d'acollida, en coordinació amb tot l'equip docent, el 
personal d'atenció educativa i amb la col·laboració dels 
serveis educatius. 
 

Entre les mesures i els suports intensius es consideren:  
 

× Les unitats de suport als alumnes amb necessitats 
educatives especials (SIEI)  

× Les unitats d’audició i llenguatge (SIAL)  
× LES AULES INTEGRALS DE SUPORT (AIS)  
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× El suport del personal d'atenció educativa.  
× El suport dels centres d'educació especial 

proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). 
× L'atenció directa dels professionals de suport dels 

centres de recursos educatius per a deficients 
auditius (CREDA). 

× L'atenció directa dels professionals de suport del 
Centre de Recursos Educatius per a Deficients 
Visuals (CREDV). 

 
4. L’escolarització de l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu. 
 

 
El Decret 150 estableix els següents criteris generals: 
 

1. Tots els alumnes s'escolaritzen en centres 
educatius ordinaris segons el que estableix aquest 
Decret i d'acord amb el procés d'admissió vigent. 
 
2. L'escolarització de l'alumnat comença i finalitza 
en les edats establertes amb caràcter general per la 
normativa vigent. 
 
3. Quan l'alumne comenci l'escolarització obligatòria 
a una edat diferent dels 6 anys, és necessari fer-ho 
constar en l'expedient acadèmic, adjuntant-hi 
l'informe fet per l'EAP i la conformitat dels pares, 
mares o tutors legals. La decisió s'ha de comunicar 
als serveis territorials. 
 
4. L'escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials requereix el reconeixement 
d'aquestes necessitats en l'informe de l'EAP de 
reconeixement de necessitats específiques de suport 
educatiu i ha de tenir en compte les orientacions 
descrites en aquest informe. 

 
Pel que fa a l’escolarització en els centres d’educació 
especial: 
 

1. Excepcionalment, el pares, mares o tutors legals 
poden sol·licitar l'escolarització del seu fill o 
filla en un centre d'educació especial. 
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2. Únicament els alumnes amb discapacitats greus o 
severes que necessitin una elevada intensitat de 
suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, 
organitzatives o psicopedagògiques altament 
individualitzades poden ser escolaritzats en centres 
d'educació especial. 

 
Per a l'escolarització d'un alumne en un centre 

d'educació especial, cal: 
 

a) El reconeixement de necessitats educatives 
especials en l'informe de l'EAP reconeixement de 
necessitats específiques de suport educatiu, que 
inclogui la proposta d'escolarització de l'alumne en 
un centre d'educació especial. 
 
b) L'acceptació dels pares, mares o tutors a la 
proposta d'escolarització feta per l'EAP. 
 
c) En el supòsit que no hi hagi l'acceptació dels 
pares, mares o tutors prevista en l'apartat anterior, 
és preceptiu l'informe de la Inspecció d'Educació. 
 
d) La resolució del director dels serveis territorials 
o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona que, 
havent considerat prèviament l'informe detallat en 
l'apartat a), la voluntat dels pares, mares o tutors 
i, si escau, l'informe de la Inspecció d'Educació, ha 
d'autoritzar la sol·licitud. 

 
Un sistema educatiu inclusiu ha de preveure tot el 

recorregut dels alumnes pel sistema educatiu, des del 
primer cicle d’educació infantil fins a la transició a la 
vida adulta, amb l’objectiu de traçar recorreguts a llarg 
termini, i garantir una coherència en l’acció educativa 
entre les etapes. En finalitzar l’escolarització 
obligatòria és indispensable l’orientació educativa i 
l’acompanyament dels alumnes en la continuïtat formativa, 
la transició a la vida adulta i la preparació per a l’accés 
al treball que els permeti l’assoliment d’una vida de 
qualitat i uns resultats personals valuosos. Aquests 
processos d’orientació tindran en compte les habilitats, 
les capacitats i els interessos dels alumnes i es 
desenvoluparan dins de les xarxes educatives, sanitàries i 
sociolaborals del territori, i comptaran en tot moment amb 
la participació dels pares o tutors legals i del mateix 
alumne. 
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Els alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu poden cursar el batxillerat en centres ordinaris 
amb un pla individualitzat quan sigui necessària 
l’adaptació dels aspectes metodològics d’ensenyament i 
aprenentatge, i d’avaluació.  
 

Els centres educatius que imparteixen formació 
professional poden organitzar mesures flexibilitzadores per 
atendre les necessitats de formació, inserció o reinserció 
laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional, o 
les derivades dels alumnes amb més dificultats, amb risc 
d’exclusió social o amb discapacitats.  Els centres que 
imparteixen programes de formació i inserció (PFI) 
ordinaris amb places reservades o adaptats, han de 
facilitar itineraris adaptats als diferents ritmes i 
possibilitats d’aprenentatge dels alumnes, amb una 
organització que permeti les adaptacions i les mesures 
necessàries per fer efectiu el principi d’inclusió. També 
poden elaborar plans individualitzats que facilitin 
l’assoliment dels objectius establerts encaminats a 
l’obtenció total o parcial de la titulació.  
 

El Departament d’Educació promou que els centres 
d’educació especial i els centres ordinaris puguin oferir 
itineraris formatius específics (IFE)  no condicionats a 
l’obtenció del títol d’ESO, per als alumnes amb necessitats 
educatives especials. Així mateix el Departament impulsa la 
formació professionalitzadora (PFI i IFE) tenint en compte 
la realitat de les empreses del territori i, en coordinació 
amb els departaments amb competències en la matèria i amb 
els ens locals, promou la implicació de les empreses en els 
processos d’inserció. Els centres d’educació especial poden 
establir col·laboracions amb centres educatius que 
imparteixen formació professional, per certificar les 
competències professionals dels alumnes associades als 
programes professionalitzadors.   
 

El Decret 150 també contempla l’atenció dels alumnes 
amb necessitats educatives especials als centres d’adults. 
 
5- Referents normatius i bibliogràfics 
 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació 
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a 
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
Algunes normatives específiques 
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Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de 
la qualitat educativa 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l'adolescència (DOGC núm. 5641, de 
2.6.2010). 
LLEI 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes 
catalana. 
Decret 75/2007, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics 
Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC 
núm. 6945, de 28.8.2015). 
Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 
26.6.2015). 
Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es 
determinen el procediment, els documents i els requisits 
formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 
obligatòria. 
Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es 
determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 
(DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).  
Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació del 
segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505, de 
13.11.2009). 
Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció 
educativa a l'alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, 
de 17.7.2013). 
Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció 
educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC 
núm. 6419, de 17.7.2013). 
 
Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General 
d’Educació Infantil i Primària, que estableix el 
procediment que cal seguir i els protocols que han 
d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògics (EAP) per elaborar l’informe de l’EAP de 
reconeixement de necessitats específiques de suport 
educatiu, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats 
educatives derivades de situacions socioeconòmiques i 
socioculturals especialment desafavorides, i l’informe de 
l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació 
professional i en els programes professionalitzadors. 
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Documents 
 
De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Generalitat de 
Catalunya 2015 
 
 


