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ANNEX 1: Pauta d’obervacióAnnex 1: Pauta d’observació

Nivell: Centre educatiu SÍ NO F.I.
1 El  primer contacte que les persones tenen amb el 

centre és cordial i acollidor?
2 Tothom té  accés  a  la  informació/documentació  del 

centre?

3
En la documentació del centre, inclosa la informativa, 
queda  clar  que  respondre  a  tota  la  diversitat  de 
l'alumnat i als seus antecedents culturals forma part 
de la pràctica del centre?

4 Es proporciona al professorat nouvingut la informació 
bàsica necessària sobre el funcionament del centre?

5 Les famílies disposen d’informació sobre el sistema 
educatiu en general, i sobre el centre en particular?

6 El  projecte  educatiu  recull  clarament  la  voluntat 
inclusiva del centre?

7 La inclusió de tot l'alumnat de la localitat es preveu 
en el projecte educatiu del centre?

8
Hi  ha  algun  document  del  centre  que  estableixi 
detalladament quines són les conductes acceptables i 
quines no a l’escola?

9 El centre disposa d'un pla d’acollida per a l'alumnat?

10
Si hi és, el pla d’acollida funciona bé per als alumnes 
i  les  seves  famílies,  tant  si  s'incorporen  al 
començament  del  curs  escolar  com  en  altres 
períodes?

11 S’informa  l'alumnat  i  les  famílies  del  dret  a  rebre 
suport i s’inclou en els fullets del centre?

12
Les pràctiques d'avaluació i de suport psicopedagògic 
queden integrades en la política global d’inclusió del 
centre?

13
La intervenció psicopedagògica es veu principalment 
com  una  forma  de  proporcionar  suport  més  que 
d'avaluar i categoritzar?

14
Les  diverses  formes  de suport  psicopedagògic  que 
preveu la normativa s'utilitzen per reduir les barreres 
a l'aprenentatge i a la participació de tot l'alumnat?

15 Les polítiques de suport van dirigides a prevenir les 
dificultats d’aprenentatge que presenta l'alumnat?

16
El suport es veu com un dret per a aquells alumnes 
que el necessiten més que un complement especial 
en la seva educació?

17 S’intenta  que  el  suport  que  rep  l'alumnat  sigui  el 
mínim fora de les classes ordinàries?
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18 El  retorn de l'alumnat  al  suport  ordinari  es fa tan 
aviat com és possible?

19 El  suport  individual  té  la  finalitat  d’augmentar 
l’autonomia de l’alumne/a?

20
La concepció de suport que té el centre no es limita 
exclusivament  als  alumnes  amb  necessitats 
educatives especials?

21
Es  dóna  un  paper  important  a  la  coordinació  del 
suport  dins  del  centre  i  aquesta  tasca  la  porta  a 
terme un professor amb experiència?

22
L'objectiu principal de tots els professionals de suport 
és  millorar  l’aprenentatge  i  la  participació  de 
l'alumnat?

23
Es  proporciona  al  professorat  de  suport  una 
descripció del treball que estableixi els límits de les 
seves obligacions?

24
El centre té directrius clares de com ha d'organitzar-
se el treball conjunt entre el professorat d'aula i el de 
suport?

25 Hi ha una política global de suports que és clara per 
a tots els que formen part del centre?

26
Construir  una  comunitat  educativa  de  suport  és 
considerat  tan  important  com elevar  el  rendiment 
escolar?

27
Es  disposa  d’intèrprets  de  llenguatge  de  signes  o 
d’altres llengües per donar suport puntual quan és 
necessari?

28 Hi ha una actitud favorable de buscar altres suports 
(estudiants en pràctiques, voluntaris...), si cal?

29
Totes les formes de suport es consideren part d’una 
estratègia per al desenvolupament de l’ensenyament 
i  del  currículum per  tal  de  tractar  la  diversitat  al 
centre?

30 Es veu la diversitat com un recurs ric per incentivar 
l'aprenentatge i no pas com un problema?

31
El  centre  acull  tot  l'alumnat,  fins  i  tot  els  que 
presenten  algun  tipus  de  discapacitat  i  els  que 
només hi són temporalment?

32
S'entén  la  inclusió  com  un  procés  inacabable 
d'augment de la participació, més que no pas el fet 
d'accedir al centre?

33 Tots  els  membres  del  centre  procuren  fer  que 
l'ensenyament sigui més inclusiu?

34
Es coordinen totes les iniciatives que incideixen en el 
desenvolupament  del  caràcter  inclusiu  del  centre 
(suport  dels  serveis  socials  municipals,  EAP, 
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logopèdia...)?
35 El  projecte  educatiu  recull  clarament  la  voluntat 

inclusiva del centre?

36
Es comprèn que classificar alguns alumnes com de 
necessitats educatives especials pot separar-los de la 
resta dels seus companys?

37
S’intenta  minimitzar  la  categorització  dels  alumnes 
en  termes  com  necessitats  educatives  especials 

(n.e.e)?

38
S'evita  una  desproporcionada  categorització 
d'alumnes de col·lectius de nova immigració com a 
necessitats educatives especials?

39
Els informes sobre les  n.e.e. es basen en els punts 
forts dels  alumnes i  en les possibilitats per al  seu 
desenvolupament,  més  que  concentrar-se  en  la 
identificació de les diferències?

40
Les polítiques sobre les necessitats especials tenen 
l’objectiu  de  fomentar  l’aprenentatge  i  minimitzar 
l’exclusió?

41 L'alumnat amb més necessitat d'ajut és vist com un 
repte per a la millora del centre?

42
Es  fomenta  que  tots  els  alumnes  de  la  localitat 
assisteixin a l’escola, independentment de les seves 
característiques i necessitats educatives?

43 La varietat de llengües d'origen i de contextos es veu 
com una contribució positiva a la vida escolar?

44
El  centre  intenta  disminuir  tota  discriminació  amb 
relació  a  l'edat,  l’origen  ètnic,  la  classe  social, 
l’orientació  sexual,  el  gènere,  la  discapacitat  o 
l’assoliment de l'alumnat?

45 Es tenen en compte i són vistes com a positives les 
diferències en les estructures familiars?

46
Es considera que les dificultats d'aprenentatge poden 
presentar-se, potencialment, en qualsevol persona i 
en qualsevol moment?

47
S'entén que les dificultats d'aprenentatge apareixen 
en  la  interacció  entre  els  estudiants  i  el  context 
d'ensenyament i aprenentatge?

48 Hi  ha  una  decisió  compartida  per  minimitzar  les 
desigualtats d'oportunitats a l'escola?

49
Els  intents  que  es  fan  per  superar  les  barreres  a 
l’aprenentatge  i  a  la  participació  d’un  alumne  es 
consideren oportunitats per millorar les experiències 
de l’aula per a tot l'alumnat?

50 Es  considera  tots  els  membres  de  l'escola  com a 
persones que aprenen i al mateix temps ensenyen?
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51 Es valora tant l'alumnat amb males notes com els 
que tenen un alt rendiment?

52 Es  respecten  tots  els  professors  i  alumnes, 
independentment de la seva edat?

53
S'entén l'exclusió com un procés que pot començar a 
la  sala  de professors,  a  l'aula  o  al  pati  i  que pot 
acabar amb l'expulsió o l'abandonament del centre?

54 El  centre  valora  les  persones  homosexuals  com a 
opcions sexuals legítimes?

55 Es qüestionen les opinions estereotípiques sobre la 
perfecció física?

56
S'intenta  contrarestar  les  actituds  estereotípiques 
cap  a  les  persones  amb  discapacitat  (com  per 
exemple que són incapaços de tenir  relacions, que 
mereixen  compassió  o  que  són  lluitadors  contra 
l'adversitat)?

57
Les classes s’adapten, si cal, perquè l’alumnat amb 
discapacitats  físiques  o  sensorials  puguin 
desenvolupar les seves capacitats i coneixements a 
través  de  l’educació  física  o  de  les  pràctiques  de 
laboratori?

58 Les  adaptacions  curriculars  proporcionen  accés  i 
suport a la participació en el currículum comú?

59
Les adaptacions curriculars es revisen periòdicament 
amb la intenció d'incorporar l'alumnat al currículum 
general tan aviat com sigui possible?

60
El  criteri  bàsic  per  construir  els  grups  classe  és 
l’heterogeneïtat  (de  gènere,  capacitats, 
interessos,...)?

61 Es valoren les diferències entre l'alumnat en lloc de 
tendir a considerar-lo com un grup homogeni?

62 El centre utilitza formes més riques i ajustades que 
el simple ordre alfabètic per crear els grups classe?

63
Quan es fan agrupaments flexibles o de nivell, hi ha 
plans  per  prevenir  el  descontentament  dels  grups 
més baixos?

64 Quan es fan agrupaments de nivell,  es fa possible 
que l’alumnat pugui canviar de grup?

65
Es reorganitzen periòdicament els grup dins la classe 
per a fomentar la cohesió social entre nois/es i els 
diferents grups ètnics?

66 Es demana l'opinió de l'alumnat sobre com es podria 
millorar el centre?

67 Els  membres  de  la  comunitat  educativa  senten  el 
centre com a propi?

68
Es consideren els pares i mares igualment valuosos 
per al centre, independentment de la situació laboral 
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i de la feina que facin?
69 Es fomenta un bon clima de confiança i suport mutu 

entre tota la comunitat educativa?
70 Hi  ha actes socials  de benvinguda o de comiat de 

professorat i d’alumnat?

71
Els  òrgans  de  comunicació  del  centre  (butlletí, 
revista, web...) recullen els interessos dels diferents 
estaments de la comunitat educativa?

72 Es  fomenta  que  el  professorat  desenvolupi  el  seu 
coneixement i les seves habilitats?

73
Es  fomenta  que  el  professorat  demani  llicències 
d'estudi  o  d'assistència  a  activitats  formatives  que 
permetin conèixer experiències diferents i aportar-les 
al centre?

74 S'estableixen programes de formació vinculats a les 
necessitats del centre, amb la participació de tot el 
claustre?

75 El centre s'implica en les activitats de les institucions 
de la comunitat?

76 El centre veu tots els barris de la localitat com un 
recurs?

77 Hi  ha  una  opinió  positiva  del  centre  dins  de  les 
institucions de la comunitat?

78 Es  considera  el  foment  de  la  col·laboració  tan 
important com l'autonomia o el treball individual? 

79 La programació es fa pensant en l’aprenentatge de 
l’alumnat més que no pas com un producte final?

80 S’entén  que  l’atenció  individualitzada  de  l’alumnat 
també inclou aspectes emocionals i afectius?

81 L’escola intenta millorar els sentiments de valoració 
d’aquell alumnat que té una autoestima baixa?

82
Hi  ha  a  disposició  de  l’alumnat  una  sèrie  de 
professionals amb els quals puguin parlar sobre els 
seus  problemes  personals  i,  d’aquesta  manera, 
sentir-se acompanyats?

83
Es preveuen qüestionaris o observacions d’aula que 
permeten detectar possibles problemes en la gestió 
emocional de l’alumnat?

84
Els  problemes  de  conducta  impliquen  una  reflexió 
sobre  les  maneres  de  millorar  l’ensenyament  i 
l’aprenentatge de tot l’alumnat?

85 Les dificultats de conducta estan relacionades amb la 
millora de les experiències a l’aula i al pati?

86
Es  considera  l’expulsió  de  l’aula  com una  pràctica 
excepcional i sempre seguida per una recuperació de 
la comunicació entre alumne i professor?

87 Les  normes  de  comportament  de  classe  són 
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coherents i explícites?

88
L’escola respon activament davant l’alumnat que ha 
sofert  la  mort  d’un  familiar  que  ha  tingut  una 
malaltia crònica o una absència llarga?

89
Es donen oportunitats formals i informals perquè el 
professorat resolgui preocupacions que té sobre els 
alumnes  aprofitant  les  habilitats  dels  uns  i  dels 
altres?

90
Es recullen les pràctiques i els recursos treballats en 
l’àmbit de l’educació emocional quan es fa el traspàs 
d’informació primària-secundària?

91
Quan es preveu que un alumne ha de passar d’un 
centre a  un altre,  el  professorat  d’ambdós centres 
col·labora per facilitar el canvi?

92
Es prenen mesures per facilitar que l'alumnat passi 
de l'educació infantil a la primària o de la primària a 
la secundària?

93
Hi  ha  recursos  i  materials  que  ajuden  al 
desenvolupament emocional i afectiu dels membres 
de la comunitat educativa?

94 Els recursos es destinen a fomentar l’aprenentatge 
autònom?

95 Hi  ha  una  distribució  pública  i  equitativa  dels 
recursos del centre?

96 S’integren els ordinadors en l’ensenyament i en tot el 
currículum?

97 Hi ha un espai multimèdia ben organitzat?

98
La  biblioteca  està  organitzada  de  tal  manera  que 
facilita l’aprenentatge de tothom? 

99
Es  tenen  en  consideració  les  necessitats  de  les 
persones  sordes,  cegues  o  amb  visió  parcial,  així 
com les de les persones amb alteracions físiques a 
l’hora de fer accessible l’edifici?

100
Les  mesures  de  supressió  de  barreres 
arquitectòniques es dirigeixen tant a l'alumnat com a 
la  resta  de  la  comunitat  educativa  (professorat, 
personal, famílies...)?

101
El centre està interessat en l’accessibilitat de tots els 
espais  de l’edifici  escolar,  incloent-hi  les aules,  els 
passadissos, els lavabos, els patis i el menjador?

102
Es  consulta  a  les  organitzacions  de  persones  amb 
discapacitats tot allò relacionat amb l’accessibilitat de 
l’edifici?

103 L’accés de les persones discapacitades forma part del 
pla de millora de l’edifici?
El  centre  es  preocupa  de  conèixer  la  normativa 
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104 vigent  relativa  a  l'eliminació  de  barreres 
arquitectòniques?

105 Els projectes de millora de l’accessibilitat de l’edifici 
formen part del currículum escolar?

106
Es  considera  que  les  barreres  a  l'aprenentatge 
ocorren  dins  de  l'organització,  les  polítiques,  el 
currículum i  els  enfocaments  de l'ensenyament  del 
centre,  igualment  que  en  la  interacció  d'aquests 
aspectes amb els estudiants?

107 Hi  ha  un  sistema  eficient  per  informar  de  les 
absències i descobrir-ne les causes?

108 Es  porta  a  terme  un  registre  de  les  faltes 
d'assistència en cada una de les classes concretes?

109 Les xifres que recull  el centre són un reflex de les 
faltes reals no justificades?
Nivell: Professorat SÍ NO F.I.

110 El professorat valora el coneixement que les famílies 
tenen dels seus fills?

111 El  professorat  afavoreix  la  implicació  de  totes  les 
famílies en l'aprenentatge dels seus fills o filles?

112 Les  altres  reunions  de  professorat  (cicle,  nivell, 
departament...) són actives i efectives?

113 Es  convoca  tot  el  personal  (professorat  i 
professionals de suport) a les reunions de claustre?

114 Es participa activament en els claustres?
115 S'implica tot el professorat a l'hora de redactar les 

prioritats per al desenvolupament de l'escola?
116 Tot el professorat d'aula i de suport està implicat en 

la planificació i la revisió del currículum?
117 Es  motiva  el  professorat  substitut  a  involucrar-se 

activament en la vida del centre?
118 Tot el professorat se sent seu el pla de millora (o de 

formació o estratègic) del centre?
119 El treball en equip entre el professorat és un model 

per a la col·laboració dels alumnes?
120 El  professorat  se  sent  còmode  quan  es  comenten 

problemes relacionats amb el seu treball?

121
El  professorat  es tracta  mútuament  amb respecte, 
independentment del rol o de la posició que ocupen 
en el centre?

122 El professorat que fa més temps que està al centre 
evita que els nous professors se sentin forasters?

123 Algú del professorat s'ocupa particularment d'ajudar 
els companys nous a integrar-se al centre?

124 El professorat es dona suport mutu per ser enèrgic 
sense haver-se de mostrar enfadat?
Si  a  l’aula  hi  ha  més  d’un  adult,  comparteixen  la 
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125 responsabilitat que les classes es desenvolupin amb 
tranquil·litat? 

126 Existeix la docència compartida (dos professors a la 
mateixa aula)?

127 El professorat del centre pot actuar tant de professor 
d'aula com de suport, si cal?

128 El professorat de suport s'incorpora a l'aula, en lloc 
de retirar-ne determinat alumne o alumnes?

129 El  professorat  de  suport  està  implicat  en  la 
planificació i la revisió del currículum? 

130 El  professorat  de suport  està  assignat  a  una  àrea 
curricular o a un curs més que a alumnes concrets?

131 El professorat de suport es preocupa d'augmentar la 
participació de tot l'alumnat?

132
El professorat de suport pretén potenciar al màxim 
l'autonomia  de  l'alumnat  a  partir  de  seu  suport 
directe?

133
El professorat de suport fomenta l'ajut entre iguals 
per  a  aquells  alumnes  que  mostren  dificultats 
d’aprenentatge?

134
El  professorat  desenvolupa  recursos  didàctics 
compartits  i  reciclables  per  donar  suport  a 
l’aprenentatge?

135 S’ofereix  el  mateix  suport  i  es  dóna  la  mateixa 
importància als assoliments dels nens i de les nenes?

136 S’intenta preveure l’ensenyament i el suport des del 
punt de vist de l’alumnat?

137 Tot  el  professorat  coneix  els  recursos  didàctics 
disponibles al centre per a les seves classes?

138
El  professorat  utilitza  els  recursos  disponibles  per 
augmentar  la  seva  capacitat  de  respondre  a  la 
diversitat?

139
S'ha  ensenyat  a  l'alumnat  a  conèixer  i  usar  la 
biblioteca del  centre perquè finalment pugui fer-ne 
un ús autònom?

140
El  professorat  utilitza  de manera eficient  el  correu 
electrònic  i  Internet  per  afavorir  l’ensenyament  i 
l’aprenentatge?

141
El  professorat  rep  formació  específica  sobre  les 
metodologies  de  treball  cooperatiu  i  aprenentatge 
entre iguals?

142 S’ensenya  a  l’alumnat  a  treballar  en  col·laboració 
amb els seus companys?

143 La capacitat de l’alumnat de proporcionar-se suport 
acadèmic i emocional és reconeguda i utilitzada? 
Es reflexiona amb l’alumnat sobre la importància de 
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144 respectar  els  diferents  ritmes  de  treball  i 
aprenentatge de cada alumne?

145 El professorat mostra que respecta i valora els punts 
de vista alternatius en els debats de classe?

146 Es  fomenta  que  l’alumnat  explori  punts  de  vista 
diferents dels seus?

147 Es  motiva  a  tots  els  alumnes  perquè  valorin  el 
rendiment dels altres?

148 Es fomenta que tot l’alumnat tingui aspiracions altes 
sobre el seu aprenentatge?

149 Es tracta tots els alumnes com si el seu rendiment no 
tingues límits?

150 Es valora el rendiment dels alumnes amb relació a 
les seves pròpies possibilitats?

151
S’eviten  les  comparacions  entre  alumnes  o  grups-
classes  entenent  que  qualsevol  alumne  o  grup  té 
grans possibilitats d’èxit?

152
El  professorat  evita  considerar  que  les  barreres  a 
l'aprenentatge i  a la participació són producte dels 
defectes o de les deficiències dels alumnes?

153
El professorat evita l'ús d'etiquetes per a l'alumnat 
que ha estat classificat amb  necessitats educatives 

especials?
154 El professorat evita comparar els alumnes ordinaris 

amb els alumnes amb necessitats especials?
155 El professorat evita estereotips de gènere o d'altres 

tipus?

156
El  professorat  s'adreça  a  tots  els  alumnes 
respectuosament,  utilitzant  el  nom  amb  què  cada 
alumne vol que se'ls conegui i amb una pronunciació 
correcta?

157 El professorat dóna a l'alumnat un tracte familiar o 
afectiu?

158 El professorat i l'alumnat se saluden a l'inici i al final 
de les classes?

159
Davant d'un conflicte entre un alumne i un professor, 
s'esgoten  les  vies  de  diàleg  abans  d'emprar 
sancions?

160
El  professorat  està  format  per  respondre  al 
desinterès,  a  la  indisciplina  i  a  les  conductes 
disruptives de l'alumnat?

161
El  professorat  intenta  contrarestar  les  opinions 
negatives  que  puguin  generar  els  alumnes  que 
troben difícils les lliçons?

162 S’ajuda  a  fer  front  a  la  por  al  fracàs  d’alguns 
alumnes?
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163
Es fa servir una varietat d’estratègies d’avaluació que 
permetin  que  tots  els  alumnes  mostris  les  seves 
habilitats? 

164 El  professorat  entén  el  potencial  que  té  per  a 
prevenir les dificultats de l'alumnat?

165
El  professorat  comparteix  el  desig  d'acceptar 
l'alumnat de la localitat, independentment dels seus 
antecedents culturals, nivells o dèficits?

166
Tots els membres del professorat consideren que és 
responsabilitat seva proporcionar suport als alumnes 
que experimenten  barreres  a  l’aprenentatge  i  a  la 
participació?
Nivell: Alumnat SÍ NO F.I.

167 S’identifiquen  els  interessos  de  l’alumnat  per 
construir el currículum a partir d’ells?

168
L'alumnat pot suggerir al professorat formes d'ajuda 
o d'adaptació del currículum per als companys amb 
més necessitats d'ajut?

169 Es  consulta  a  l’alumnat  sobre  els  suports  que 
necessiten? 

170 Es  consulta  a  l’alumnat  sobre  la  qualitat  de  les 
classes?

171 Quan  els  ho  demanen,  els  alumnes  ajuden  el 
professorat?

172 L'alumnat se sent identificat amb el seu grup classe o 
grup de tutoria?

173 Tot l'alumnat, especialment aquells més necessitats 
d'ajuda, té clar qui és el seu tutor?

174 Els  alumnes  s'ajuden  els  uns  als  altres,  quan  és 
necessari?

175 Es fomenten les  relacions de companyonia  i  ajuda 
entre alumnes?

176 L’alumnat entén que ajudar altres companys és una 
forma efectiva d’aprendre? 

177 L'alumnat  comprèn  que  cal  esperar  diferents  tipus 
d'assoliment per a diferents alumnes?

178
L'alumnat  nou  s’aparella  amb  alumnes  més 
experimentats,  quan  són  per  primera  vegada  al 
centre?

179
Es  permet  que  l’alumnat,  sota  l’orientació  del 
professorat,  constitueixi  grups  naturals  o  d’afinitat 
per organitzar, després, els grups classe? 

180 Els alumnes comparteixen els amics més que no pas 
competeixen per aconseguir-los?

181
L'alumnat evita el racisme, el sexisme, l'homofòbia, 
les  actituds  en  contra  de  la  discapacitat  i  altres 
formes de discriminació?
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182 Els  alumnes  pensen  que  les  baralles  entre  ells  es 
tracten amb justícia i eficàcia?

183
Quan alguns companys del grup estan enfrontats, els 
alumnes  ajuden  a  tranquil·litzar-los  més  que  a 
excitar-los?

184
S’estableixen  normes  perquè  l’alumnat  aprengui  a 
esperar el torn a l’hora de parlar, escoltar i demanar 
aclariments als altres companys i al professor? 

185 Les  normes  de  l’aula  es  debaten  i  es  consensuen 
amb l’alumnat?

186 L'alumnat  té  oportunitats  (d'espai  i  de temps)  per 
debatre qüestions escolars?

187
Els alumnes saben a qui han de veure quan tenen un 
problema?

188 Els alumnes confien que es portaran a terme accions 
efectives per resoldre les seves dificultats?

189 Els alumnes que han superat un problema concret 
comparteixen els beneficis de la seva experiència?

190
Els alumnes tracten tot el professorat i el personal no 
docent  amb  respecte,  independentment  del  seu 
estatus?

191
Es responsabilitza a l’alumnat del seu aprenentatge 
per tal de consolidar la seva autoestima, motivació i 
presa de decisions? 

192 L'alumnat fa servir Internet de manera eficient, com 
a ajuda al treball escolar i als deures?

193 En els crèdits variables, es permet que tot l’alumnat 
faci eleccions reals? 

194 L’alumnat entén perquè se l’avalua?
195 L’alumnat s’autoavalua?
196 Els  alumnes  se  senten  protagonistes  del  procés 

d’ensenyament-aprenentatge?
197 L’alumnat se sent còmode a les classes?
198 Els nens i nenes es diverteixen a l’escola?
199 Els alumnes se senten feliços a l’escola?

Nivell: Famílies SÍ NO F.I.
200 Totes  les  famílies  pensen  que  el  centre  valora  els 

seus fills o filles?
201 Totes  les  famílies  estan  ben  informades  de  les 

polítiques i de les pràctiques del centre?
202 Els pares i mares coneixen les prioritats del pla de 

millora del centre?

203
Es  proporciona  a  totes  les  famílies  l'oportunitat 
d'estar implicades en la presa de decisions sobre el 
centre?

204 Es valoren igualment les diferents contribucions que 
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les famílies poden fer al centre?

205
Hi  ha ocasions diverses perquè les famílies  puguin 
comentar el progrés i les preocupacions del seu fill o 
filla?

206 Les famílies creuen que hi ha una bona comunicació 
amb el professorat?

207 Les  famílies  i  el  professorat  es  respecten 
mútuament?

208
S’implica a les famílies en els processos educatius per 
fomentar les relacions harmòniques amb un mateix i 
amb els altres?

209 Es  fan  servir  les  famílies  i  altres  membres  de  la 
comunitat com a font de suport a l’aula?

210 Els pares i  mares tenen clar el  que poden fer  per 
donar suport a l'aprenentatge dels seus fills a casa?

211 La participació de les famílies al centre és positiva?
212 La majoria de famílies assisteixen a les reunions del 

centre?
213 Els pares i mares consideren que l’escola promou la 

felicitat dels seus fills/es?
214 Les famílies se senten orgulloses de l’escola?
215 Les famílies confien en el membres de la comunitat 

educativa?
Nivell: Activitats SÍ NO F.I.

216 Les activitats són prèviament planificades? 

217
Les  activitats  presentades  pel  professor  tenen  en 
compte  les  inquietuds  dels  alumnes  a  més  dels 
continguts que es treballen?

218 El  contingut  d’aprenentatge  que  es  presenta  és 
coherent?

219 Les  activitats  ajuden  a  relacionar  nous  continguts 
amb els coneixements previs de l’alumnat? 

220 Els  alumnes  coneixen  l’objectiu  de  les  activitats 
abans de realitzar-les? 

221 Les activitats són engrescadores pels alumnes?
222 Les  activitats  es  vinculen  amb  els  interessos  dels 

alumnes?
223 Les activitats inclouen a tots els alumnes de l’aula?

224
Es plantegen activitats que promouen situacions que 
l’alumne ha de resoldre autònomament en un context 
diferent en el que les han après?

225 Es  proposen  tasques  de  resolució  oberta  on  hi  ha 
més d’una resposta possible?

226 Es proposen tasques multinivell?

227
Es  té  en  compte  que  alguns  alumnes  amb 
discapacitats  poden  necessitar  l'ajut  d'una  altra 
persona (un company, un adult...), més que no pas 
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d'un professor de suport?
228 Es presenten activitats cooperatives?
229 Les activitats potencien l’ajuda entre iguals?
230 Es  donen  oportunitats  perquè  els  alumnes  de 

diferents edats es donin suport mutu?
231 Les  activitats  grupal  es  realitzen  en  grups 

heterogenis?

232
S'utilitzen  de  forma  sistemàtica  i  regular  mètodes 
d'aprenentatge  cooperatiu  (tutoria  entre  iguals, 
treball  d'investigació,  puzles,  ensenyament 
recíproc...)?

233
Les activitats de grups permeten que els alumnes es 
reparteixin les tasques i comparteixin després el que 
han après?

234 Es  proposen  activitats  que  contemplin  espai  pel 
diàleg?

235 S’elaboren  activitats  que  es  relacionen  amb  altres 
àrees?

236 Es  realitzen  activitats  que  requereixen  l’ús  de 
material divers?

237 Es demana a l'alumnat que porti de casa materials 
útils per a les activitats de classe?

238 S'eviten les activitats de còpia mecànica?
239 Es plantegen activitats a l’aire lliure?
240 Es proposen activitats en que els alumnes es puguin 

expressar? 

241
Es  fomenten  activitats  que  promoguin  el 
desenvolupament  de  l'empatia  (jocs  de  rol, 
simulació, anàlisi de casos...)?

242
Es  proposen  activitats  perquè  l’alumnat  pugui 
expressar,  comprendre  i  autoregular  les  seves 
emocions?

243
Es demana que l'alumnat, a l’inici  d’un tema, trobi 
sentit a allò proposat i se li dóna temps per assimilar-
ho?

244
Les  unitats  comencen  a  partir  d'una  experiència 
compartida  que  es  pot  desenvolupar  de  diverses 
maneres?

245
Les  unitats  exigeixen  que  el  treball  es  faci 
individualment, en parelles, en grups o amb tota la 
classe?

246 Es fomenta que l'alumnat assumeixi la responsabilitat 
del seu propi aprenentatge?

247 Es fomenta que tot  l'alumnat participi  en activitats 
esportives, de música o de teatre?
Les sortides escolars són accessibles a tot l'alumnat 
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248 del  centre  independentment  del  seu  rendiment  o 
alteració?

249
Les  jornades  esportives  inclouen  activitats  en  què 
tothom pugui participar, independentment del nivell 
d’habilitat o alteració?

250 Els  jocs  i  les  classes  d’educació  física  fomenten 
l’esport i les aptituds físiques de tot l'alumnat?

251 Es permet que els alumnes elegeixin les activitats?
252 Els deures sempre tenen un objectiu educatiu clar? 
253 Els deures estan relacionats  amb les habilitats,  els 

interessos o els coneixements de tot l'alumnat?
254 Hi  ha  oportunitats  de  presentar  els  deures  de 

diverses maneres?
255 Els deures amplien les habilitats i els coneixements 

de tot l'alumnat?
256 Es  donen  oportunitats  suficients  a  l'alumnat  per 

aclarir les exigències dels deures abans d’acabar les 
classes?

257 És  possible  fer  els  deures  en  les  instal·lacions  del 
centre, ja sigui al migdia o fora de l’horari escolar?

258 Es mostra a les famílies formes de donar suport al 
treball escolar dels seus fills a casa?

259 Els alumnes poden elegir  els deures en funció dels 
seus propis interessos?

260 Els  alumnes  poden  utilitzar  els  deures  per  tal 
d'aprofundir en temes del seu interès?
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ANNEX 2: Guió entrevista Claudia Chiarella

Entrevista a Claudia Chiarella, tutora de primer de Primària. 
38 anys. 

1. A la classe hi ha un alumne amb n.e.e., quina és la teva posició al 
respecte?

Personalment no considero que hi hagi d’haver una posició especial, el Fernando és un 

alumne com la resta. Sí és cert que de vegades costa saber si l’estàs tenint en compte 

o si la teva intervenció com a mestra no és l’adequada, però el mateix succeeix amb 

la resta d’alumnes; mai acabes de saber del cert si ho estàs fent bé o no. Suposo que 

aquest és un dels reptes de la nostra professió, plantejar-te en tot moment si podries 

fer les coses d’una altra manera i buscar alternatives per millorar. 

2.La majoria d’activitats són cooperatives. Per què opteu per aquesta 
dinàmica?

Les activitats cooperatives són una de les millors estratègies que es poden dur a 

l’aula. Faciliten el procés d’ensenyament-aprenentatge i, a la vegada, el nodreixen. 

Són moltes les coses que aquest tipus d’activitats aporten als alumnes, tant a nivell 

de coneixements com de valors. A més, als nens i nenes els agrada treballar amb els 

altres, ajudar-los i que els ajudin, compartir experiències i discutir-se defensant els 

seus punts de vista. És molt divertit per ells i per les mestres.

3.Com consideres la relació del Fernando amb la resta de companys?

És realment bona. Els altres el veuen com un més; mai han adoptat cap posició dis-

criminatòria, totalment al contrari, l’ajuden, el tenen en compte i, fins i tot, quan fa 

alguna cosa que consideren que no hauria de fer, el corregeixen. 

També és cert que a l’escola es treballen molt tots aquests valors de respecte, accep-

tació, ajuda,... sigui en el moment que sigui i dins l’àrea que sigui. Tots els mestres 

compartim la idea que hi ha d’haver espais de temps per tot, tant per l’aprenentatge 

i la realització personal i col·lectiva, com per les relacions socials entre tots els mem-

bres de l’escola.

4.Com veus el fet de compartir les classes amb una altra mestra?

A nivell professional és totalment positiu. Un mestre no ho sap tot i comptar amb 

l’ajuda d’un company o companya sempre et dona una certa seguretat i tranquil·litat. 

A més, a l’aula són vint alumnes i atendre’ls a tots a la vegada és una mica difícil, sobre-
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tot quan es tracta del Fernando, que encara que el tractem com la resta, demana més 

atenció.

5.Quins criteris teniu en compte a l’hora de programar les classes?

La veritat és que no te’n puc dir de concrets. El més important és que sigui flexible, 

ja que pots pensar en una sessió de matemàtiques, per exemple, on treballaràs les 

desenes i les unitats i, per qualsevol motiu que no tenies previst, acabes parlant del 

sistema solar. Alguns mestres poden pensar que no treballar el que tenies programat 

i parlar d’una altra cosa que no té cap relació és una pèrdua de temps, però quan veus 

que els nens i nenes comparteixen l’interès per alguna cosa que no tenies prevista ho 

has d’aprofitar perquè, a la llarga, segur que et serveix per alguna altra cosa.

6. Com ja hem comentat, la majoria d’activitats es realitzen 
cooperativament. Pel que fa a la correcció, he observat que també 
acostuma a ser col·lectiva. Consideres que és més significativa que si 
fos individual?

Si proposes una activitat en grup, la correcció també ha de ser en grup, ja que si la fas 

individual pot ser sí que es manifestaran els dubtes i errors de cada alumne, però la 

responsabilitat del treball deixarà de ser compartida. A més, en explicar la resolució 

a la resta de companys estan compartint, a la vegada, diverses tècniques de resoldre 

una mateixa tasca i, si s’equivoquen, l’aportació encara és més positiva. L’error és tan 

o més important que l’encert i afavoreix per tres bandes: al propi alumne per tal de 

reorganitzar les seves idees o coneixements; a la resta de companys i companyes per 

reforçar conceptes o per solucionar errors comuns i a la mestra, per adonar-se d’allò 

que no ha explicat bé o que ha de treballar més.
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ANNEX 3: Guió entrevista Matteo Bianchini

Entrevista a Matteo Bianchini, tutor de tercer de Primària i 
coordinador de pràctiques. 46 anys.

1.Al POF s’explica que a l’escola es treballa seguint una metodologia 
laboratorial. Quines creus que són les aportacions d’aquesta en els 
infants?

La metodologia laboratorial té com a objectiu principal que els alumnes aprenguin sig-

nificativament, en àmbits de treball diversos per tal d’ampliar els seus coneixements. 

Els laboratoris d’aprenentatge ofereixen la possibilitat de manipular materials quo-

tidians però específics, d’un àmbit concret i treballar en equip. Acostar a l’alumne a 

aquests espais els ajuda a desenvolupar la competència del saber fer, que contempla 

aquelles habilitats relacionades amb la manipulació i tria de material, en adequar-se al 

context i treballar amb la resta de companys i, a la vegada, la del saber ser, dos aspec-

tes que esdevenen clau en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

2.Relacionat amb la competència de saber fer i amb la de saber ser, a 
l’escola no hi ha llibres de text, consideres que no les desenvolupen?

És diferent. Els llibres de text també poden ser útils per desenvolupar aquestes com-

petències o d’altres, però són insuficients. Poden ser un bon recurs, no ho negaré, 

però no el referent del qual parteixin les activitats o explicacions. Els llibres estan 

creats per a tots els alumnes, però no tenen en compte les individualitats. Construir 

laboratoris de coneixement o treballar per projectes permet conviure i co-construir 

l’aprenentatge a partir dels interessos i les necessitats de cada nen o nena, trets que 

difícilment aporten els llibres de text.

3.Els laboratoris de coneixement o el treball laboratorial, però, poden 
dificultar la programació, no creus?

No veig el perquè. Els laboratoris de coneixement permeten treballar en espais dife-

rents, fora de l’aula ordinària i, d’aquesta manera, la programació esdevé flexible i 

ajuda a la motivació dels alumnes i del professorat. Més que dificultar-la considero 

que la beneficien, això sí, sempre que el mestre responsable sàpiga valorar el ventall 

de possibilitats que aquest tipus de treball ofereix.

4. Consideres que el professorat de l’escola és competent per assumir 
aquesta responsabilitat?

Totalment. Tots anem a una i això ajuda a treballar còmodament o a demanar ajuda. 
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Si en algun moment no estem inspirats per crear sabem que els nostres companys 

ens poden aconsellar i, a la vegada, sempre estem disposats a col·laborar en els pro-

jectes dels companys.

5. La iniciativa Scuole laboratorio contempla aquesta col·laboració entre 
docents, oi?

Sí. La veritat és que tant l’escola de Gènova com la de Milan són dos centres realment 

interessants. Città-Pestalozzi també, no te’n diré el contrari perquè t’estaria engan-

yant, però poder compartir experiències amb altres escoles ens ajuda a seguir millo-

rant i en qualsevol centre educatiu, empresa, indústria, etc., la millora sempre s’ha de 

contemplar si persegueixes l’èxit, tant col·lectiu com individual. 

6. I a nivell d’alumnat, penses que se’n beneficien d’aquesta iniciativa?  

Directament pot ser no, però sí és cert que molts mestres aprofitem les aportacions 

d’aquestes escoles, o d’altres, per realitzar dinàmiques, crear activitats o dur a terme 

algunes de les pràctiques que ens han explicat al llarg d’aquests anys. Així, els benefi-

ciaris de tot això acaben sent els alumnes.


