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Resum 

Actualment, és cada vegada més present en la nostra societat la paraula 

inclusió i més concretament en el nostre àmbit educatiu, el concepte 

d’educació inclusiva. Aquest treball pretén presentar una eina adaptada i 

traduïda al català anomenada Student Program Observation Tools, la qual 

serveix per fer un anàlisi d’una de les mesures d’atenció a la diversitat: els 

Plans Individualitzats, per tal de millorar-ne el contingut i ésser una ajuda 

per a les escoles però també perquè els alumnes amb necessitats 

educatives especials puguin tenir accés al currículum ordinari com la resta 

dels seus companys de classe. 

Paraules clau: educació inclusiva, Student Program Observation Tools, 

Plans Individualitzats, alumnes amb necessitats educatives especials.  

 

Abstract 

Nowadays, the word inclusion is more and more taken into consideration in 

our society. In the educational community, the concept of inclusive 

education is becoming a fundamental issue. This project has the intension 

to propose a tool named Student Program Observation Tools, adapted and 

translated to the Catalan language, with the aim to analyze one of the ways 

of attending children with special educational needs: the Individualized 

Education Programs. This instrument has been adapted in order to offer a 

tool for Catalan schools to analyze and improve these programs so pupils 

with special educational needs may have access to the general curriculum, 

just like all the other pupils. 

Keywords: inclusive education, Student Program Observation Tools, 

children with special educational needs, Individualized Education Programs. 
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1. Introducció 

 

1.1 Presentació i objectius 

En aquest Treball Final de Grau1, elaborat durant l’últim curs del Grau 

en Mestre d’Educació Primària, a més de fer una recerca important, 

s’hi exposen gran part dels coneixements apresos durant el grau. Per 

això vull donar les gràcies als docents que ens han acompanyat 

durant aquest procés d’aprenentatge. En especial, vull donar les 

gràcies a la Joaquima Planella la qual m’ha tutoritzat el treball 

donant-me suport i assessorant-me durant tot el procés. 

 

Per realitzar el treball em vaig marcar els següents objectius: 

a. Conèixer la trajectòria de l’atenció dels nens amb 

necessitats educatives especials a nivell històric, social i 

legislatiu. 

b. Aprofundir en el coneixement dels Plans Individualitzats 

(PIs)2 com a eina per accedir al currículum ordinari. 

c. Presentar, adaptar i traduir l’SPOT (Student Program 

Observation Tools)3. 

                                                           
1
 A partir d’ara, i amb la finalitat d’agilitzar la lectura, quan es parli del Treball de Final de Grau es farà a 

partir de les sigles TFG. 

2
A partir d’ara, i amb la finalitat d’agilitzar la lectura, quan es parli dels Plans Individualitzats es farà a 

partir de les sigles PI. 

3
 De National Alternate Assessment Center (2010, Estats Units). 
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d. Analitzar 5 PIs d’un CEIP de la comarca d’Osona a partir 

de l’SPOT. 

 

El treball es divideix en dues parts clarament diferenciades: la part 

teòrica i la part d’aplicació pràctica. La primera part està estructurada 

en 3 sub-apartats: el primer pretén reflectir el que diuen els diferents 

teòrics sobre aquest concepte relativament nou, La inclusió; el segon 

té l’objectiu de conèixer amb més profunditat aquesta eina d’accés al 

currículum ordinari (PI); i en el tercer es pretén conèixer i donar a 

conèixer aquesta eina d’anàlisi i valoració dels PI fent-ne una 

adaptació a la nostra llengua, el català. En la segona part s’ha fet un 

anàlisi d’una mostra petita de PIs d’un CEIP de la comarca d’Osona. 

 

1.2 Procés seguit i justificació de l’elecció 

Ja feia uns mesos que tenia clar el tema del meu TFG quan em van 

comunicar que havia d’elaborar una proposta escrita d’aquest. En un 

principi pretenia tractar l’escolarització compartida de l’alumnat amb 

el trastorn de l’espectre autista. La intenció era analitzar les mesures 

d'atenció a la diversitat que duen a terme en una escola d'educació 

ordinària i a una escola d'educació especial incloent-hi la relació amb 

els serveis educatius externs a partir de fer el seguiment d’un alumne 

amb el trastorn de l’espectre autista que optés per l’escolarització 

compartida, i en segon terme analitzar els avantatges i inconvenients 

que suposa aquest tipus d’escolarització.  
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L’interès per aquest tema em va surgir perquè des de fa quatre anys 

treballo de monitora al casal d'estiu a l’Escola d’Educació Especial 

l'Estel (Vic) i des de fa tres anys aquest casal el gestiona 

l'Ajuntament i hi poden anar tots els nens i les nenes que ho sol·licitin 

sempre que hi hagi places, siguin o no nens/es amb Necessitats 

Educatives Especials (NEE)4. És a dir, el casal el formen nens/es de 

l'escola ordinària i de l'escola d'educació especial. Any darrera any 

em sorprèn més la facilitat que tenen per integrar-se uns amb els 

altres i els avantatges que això suposa. 

 

A causa d’uns problemes burocràtics no vaig poder fer les pràctiques 

en el centre on m’havien assignat, l’escola d’educació especial Estel 

(Vic), i per tant, vaig haver de canviar el meu tema de TFG. En aquell 

moment em va caure el món a sobre perquè tenia moltes ganes de 

conèixer mes a fons aquella escola durant l’horari lectiu però també 

de realitzar el TFG que tenia previst. Tot i això, gràcies a l’ajuda i 

suport rebut per part de la tutora de pràctiques i del TFG, vam trobar 

un nou tema pel treball. Després de fer molta recerca, vam trobar 

quelcom similar i innovador per investigar: els PI. Similar, perquè els 

PI també són una mesura específica d’atenció a la diversitat que s’ha 

de fer servir quan un alumne amb NEE no en té prou amb una 

adaptació de la programació general. I innovador, perquè la majoria 

de centres educatius elaboren PIs però no se’n fa un ús d’aquests. 

                                                           
4
 A partir d’ara, i amb la finalitat d’agilitzar la lectura, quan es parli dels nens/es amb Necessitats 

Educatives Especials es farà a partir de les sigles NEE. Entenem per alumnes amb NEE: “aquell que 

requereixi, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions 

educatives específiques derivades de la discapacitat o trastorns greus de conducta” (LOE 2/2006 del 3 

de maig, article73). 
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2.1 Inclusió: concepte i trajectòria 

històrica 

 

2.1.1 Concepte d’inclusió 

D’acord amb Ainscow (2002), el concepte d’inclusió “és el procés a 

través del qual les escoles, les comunitats, les autoritats locals i els 

governs s’esforcen per reduir les barreres a la participació i a 

l’aprenentatge de tots els ciutadans”. Així doncs, la inclusió a nivell 

d’escola és el procés en el qual les escoles tenen l’objectiu de reduir 

les barreres de participació i d’aprenentatge de tots els seus alumnes 

sense discriminar-ne a cap. 

 

Segons Stainback (2001) la inclusió és el “procés pel qual s’ofereix a 

tot els infants, sense distinció e la discapacitat, la raça o qualsevol 

altra diferència, l’oportunitat de continuar essent membres de la 

classe ordinària i d’aprendre dels companys, i juntament amb ells, 

dins l’aula”. 

 

Canevaro (1985) considera que, de la mateixa manera que no podem 

tenir una actitud de rebuig davant d’una diferència que considerem 

com a no acceptable en la relació entre persones, tampoc podem 

tenir una actitud d'acceptació de l'altra creient que la diversitat no 

existeix. Seria com una forma de tancar els ulls davant la realitat, no 

volent veure els efectes de la discapacitat o de la diversitat: 
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De la primera actitud pot néixer, a través d'un sentiment de culpa, 

l'acceptació de l'altre sense cap expectativa. En canvi, en el segon 

cas, l'expectativa va dirigida cap a un altre ideal, no real i no històric. 

Ambdós casos, que es compliquen en els seus detalls particulars, són 

un rebuig de la trobada entre persona i persona, per refugiar-se en 

predeterminacions fins i tot de signe oposat. (Canevaro, 1985, p. 58). 

 

Per entendre millor la diferència entre escola inclusiva i selectiva, a 

continuació s’exposa la Paràbola del convidat a sopar de Pujolàs 

(2003): “Una escola selectiva només vol aquells deixebles que poden 

menjar el “menú” que té preparat per avançat: el currículum prefixat. 

En canvi, una escola inclusiva és molt diferent.  Ni tan sols es 

conforma a preparar “un menú especial” – un currículum adaptat – 

per a un estudiant que te problemes per menjar el “menú general”, el 

currículum ordinari, general. Una escola inclusiva és aquella que 

adequa el “menú general” perquè tothom en pugui menjar, perquè 

sigui un currículum comú. 

 

A continuació trobem algunes diferències entre escola selectiva i 

escola inclusiva: 
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ESCOLA SELECTIVA ESCOLA INCLUSIVA 

· Instrucció – transmissió dels 

continguts. 

· Competitivitat. 

· Selecciona l’alumnat en funció de la 

seva capacitat per aprendre. 

· Lògica de l’homogeneïtat (Brown, 

Nietupski i Hamre-Nietupstski, 

1987): agrupament de l’alumnat 

basat en les similituds. 

· Es mesura l’èxit. 

· La diversitat és vista com un 

problema que cal eliminar. 

· Educació integral 

· Adquirir fins al màxim de les possibilitats 

de cadascú. 

· Formar ciutadans competents: 

cooperatius, tolerants, respectuosos, lliures, 

crítics i responsables. Formar una 

personalitat autònoma i crítica, no solament 

competent i hàbil. 

· Desenvolupar en els alumnes el saber, 

saber fer, saber ser i saber conviure. 

· Una escola per a tothom. 

· Lógica d’heteregenoïtat (Brown, Nietupski 

i Hamre-Nietupstski, 1987): agrupament de 

l’alumnat com més diferents millor. 

· Entendre la diversitat com una cosa 

natural i enriquidora. 

 

 

Pujolàs (2006) ens exposa tres raons a favor de la inclusió: 

 

1. Aprendre junts alumnes diferents és just 

Partint del fet que el dret a l’educació és un dret universal i que 

l’escola està oberta a tothom, perquè hi ha nens i nenes que encara 

no poden anar a l’escola del seu barri com la resta dels seus germans 

o veïns? 

 

Els alumnes severament retardats no han de ser ja mai tancats en 

institucions aïllades i deshumanitzadores; no han de ser amagats a 

les seves cases; no han de ser rebutjats per les escoles públiques; no 

han de ser retirats de la societat. Tenen el dret de ser ciutadans 

visibles i de funcionar integrats a la vida quotidiana de la nostra 
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complexa societat (L. Brown, J. Nietupski, S. Hamre-Nietupski, 

1987). 

 

Fa molts anys que Brown, Nietupski, Hamre-Nietupski van mencionar 

aquestes paraules i a dia d’avui, tot i que aquest concepte ha 

evolucionat molt, no s’ha aconseguit normalitzar del tot la situació. 

Entre la societat encara hi ha un cert rebuig cap a aquest col·lectiu. 

  

2. Aprendre junts alumnes diferents és necessari 

L’educació inclusiva és necessària per a tothom; per aquells 

estudiants que tenen dificultats en l’aprenentatge, però també pels 

que estan etiquetats com a alumnes “normals”. Aprendre 

conjuntament amb la diversitat és la millor manera d’aprendre a viure 

i a conviure amb la diversitat i de veure-ho com a un fet natural.  

 

Hi ha pares i mares que pensen que tenir nens amb discapacitat a la 

mateixa classe que els seus fills “normals” pot portar conseqüències 

negatives en quan al ritme i nivell d’aprenentatge dels seus fills. Tot i 

això, la recerca ha demostrat que tenint tots els nens i nenes dins 

d’una mateixa classe no només no té conseqüències negatives, sinó 

que aporta molts beneficis ja que la presència d’un alumne amb 

discapacitat obliga als altres estudiants a desenvolupar les seves 

habilitats de comunicació. 

 

3. Aprendre junts alumnes diferents és possible 

La inclusió és possible, no estic dient que sigui fàcil però sí que és 

possible. 

 

 Un món que disposa dels recursos econòmics i tecnològics que 

possibiliten la comunicació global instantània, així com enviar 
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persones a l'espai, difícilment pot dir que és impossible educar tots 

els seus nens (Hegarty, 1994). 

 

Diferents autors constaten que l’educació inclusiva s’ha d’entendre 

com un repte en comptes d’un problema, el repte de saber com 

podem educar junts a tots els nostres alumnes. Porter (2014), un 

dels màxims referents en quant a l’educació inclusiva, creu que és un 

repte difícil perquè en la societat hi ha una història de perjudicis i 

discriminació en vers als que són diferents. En aquest moment 

històric, encara hi ha professionals que veu les persones que tenen 

alguna discapacitat com a sers estranys i inferiors. Porter (2014) diu 

que per aquest fet, no hem de perdre mai de vista que quan parlem 

d’educació inclusiva estem parlant dels drets humans. Afirma que una 

educació inclusiva és possible però cal assenyalar que quan ens fem 

aquest pregunta no hem de remetre als alumnes amb necessitats 

especials sinó als centres educatius. Les escoles estan preparades per 

acollir a tots els alumnes? 

 

 

2.1.2 Orígens de la inclusió a l’Estat 

espanyol 

A la constitució espanyola del 1978 es va començar a contemplar els 

drets de les persones i l’accés general a l’educació. Arran d’això, es 

va redactar el Plan Nacional de la Educación Especial que consta d’un 

conjunt de mesures que vetllen per la millora de l’educació especial. 

Tot i això, no va ser fins a l’any 1982 quan es va aprovar la primera 

llei de discriminació positiva, anomenada LISMI (Lei de Integración 
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Social del Minusvalido), que identifica a las persones amb discapacitat 

per, a posteriori, poder-los-hi aportar beneficis i ajudes5. 

 

A l’any 1984 es va fer el primer decret de l’educació especial a 

Catalunya, Decret 117/84, el qual planteja els 4 principis bàsics de 

l’educació especial: 

- Normalització: totes les persones han de poder fer una vida el 

més normalitzada possible i, per tant, han de tenir els accessos 

oberts als diferents entorns. 

- Personalització / individualització: cal donar una resposta 

adequada a les necessitats de cada alumne. 

- Sectorització: cal donar a cada alumne una atenció el màxim 

de propera als seus àmbits de desenvolupament, per tant, cal 

que siguin els serveis educatius externs que es traslladin als 

centres on estan els alumnes que requereixen del seu servei i 

no els alumnes els que s’hagin de traslladar. 

- Integració: procés de transformació del sistema educatiu fent 

que els alumnes que estan en sistemes selectius es traslladin 

cap a sistemes ordinaris. 

 

En aquest mateix any es van crear els Equips d’Assessorament 

Psicopedagògics (EAP) i el Centre de Recursos Educatius per a 

Deficients Auditius (CREDA). 

 

El 1990 l’Estat espanyol implementa una nova llei anomenada LOGSE 

(Lei de Ordenación General del Sistema Educativo) la qual pren una 

                                                           
5
 Aquesta llei actua a diferents àmbits: en l’àmbit sanitari va buscar mesures de prevenció cap a la 

discapacitat com, per exemple, interrompre l’embaràs; en l’àmbit laboral es defensava que les persones 

amb discapacitat tinguessin un lloc de treball obligant a les empreses de més de 50 treballadors a tenir 

un 2% de la plantilla amb discapacitat; en l’àmbit social s’obligava que tots els edificis de nova 

construcció amb una finalitat pública seguessin accessibles, etc. 
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serie de mesures en quan a l’atenció a la diversitat6, incloent-hi la 

incorporació d’un únic currículum per a tothom i dels PI. 

 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (1989) 

recolza els  moviments a favor de la inclusió. Per altra banda, un dels 

punts de partida de l’escola inclusiva va ser la Declaració de 

Salamanca (1994), on es va proclamar que:  

- Tots els infants tenen el Dret fonamental a l’educació i han de tenir 

l’oportunitat d’aconseguir i mantenir un nivell acceptable de 

coneixements. 

- Cada nen té característiques, interessos, capacitats i necessitats 

d’aprenentatge que li són propis. 

- S’haurien de dissenyar sistemes educatius i implementar programes 

educatius per incorporar l’amplia diversitat de característiques i 

necessitats. 

- Aquells que tenen necessitats educatives especials han de tenir 

accés a els escoles ordinàries, que hauran d’integrar-los amb una 

pedagogia centrada en el nen, capaç de satisfer aquestes necessitats. 

- Les escoles “normals” amb orientació inclusiva són el mètode més 

efectiu per tal de combatre actituds discriminatòries, crear 

oportunitats integradores, que creïn una societat inclusiva i, 

aconseguir educació per a tothom. 

- A més, les escoles “normals” proporcionen educació efectiva per la 

majoria dels infants, milloren l’eficiència i fins i tot l’efectivitat de tot 

el sistema educatiu. 

(UNESCO, 1994,apartat 2, pàg. 8) 

 

A l’any 1997 es crea el segon decret de l’educació especial a 

Catalunya, el Decret 299/97 el qual manté i confirma els 4 principis i 

                                                           
6
 També pren altres mesures com l’ampliació de l’educació obligatòria fins als 16 anys, la introducció 

dels professionals especialitzats. Entén l’educació com un sistema comprensiu que ha d’integrar a tots 

els nens i nenes i ha de procurar que estiguin ben atesos, etc. 
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proposa noves mesures com les escoles de 

concentració/d’agrupament7, ràtios educatives d’educació especial (1 

mestre - 6/8 alumnes), que cada escola tingui un mestre d’educació 

especial, etc. Avui en dia encara regeix aquest decret. 

 

El 2002 el govern del Partit Popular va aprovar una llei, la LOCE (Lei 

Orgánica de la Calidad de la Educación), la qual promovia bastants 

canvis en el sistema educatiu. En referència al tema que tractem 

donava sobretot molts recursos per poder atendre als superdotats. 

Tot i això, la llei no es va arribar a desplegar a causa de la victòria en 

les eleccions del govern del Partit Socialista i la llei es va congelar. El 

2003 es va redactar el Pla director de l’Educació Especial a Catalunya 

que és un document que donava a conèixer les línies que havia de 

seguir l’educació especial a Catalunya. Per exemple, proposava que 

les escoles d’educació especial es convertissin en centres de recursos 

o d’assessorament per les escoles ordinàries. També es van crear les 

Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)8. 

 

El 2006 s’aprova la Lei Orgánica de Educación (LOE) que recupera en 

bona part l’esperit de la LOGSE. Els seus principis són molt 

integradors com la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat, 

la equitat educativa, l’accés al currículum, etc. És la primera llei 

d’educació que té un apartat concret dedicat a l’atenció a la diversitat 

                                                           
7
 Són aquells centres docents que es determinin com a centres de referència del sector per a 

l’escolarització de l’alumnat amb importants necessitats educatives especials derivades d’una sordesa. 
La majoria d’aquests centres compten amb un Mestre d’Audició i Llenguatge (MALL) per facilitar l’accés 
al currículum d’aquest alumnat, a més, del logopeda del CREDA. L’escola Guillem de Montrodon de Vic 
és un d’aquests centres. 

8
 A partir d’ara, i amb la finalitat d’agilitzar la lectura, quan es parli de les Unitats de Suport a l’Educació 

Especial es farà a partir de les sigles USEE. Són aules equipades amb un mestre d’educació especial i un 

educador que atén a una mitjana de 8 alumnes amb discapacitat amb la finalitat que aquests alumnes, 

en la mesura que sigui possible, participin en les activitats del seu grup de referència. 
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anomenat “Atenció als alumnes amb necessitats educatives 

específiques de suport educatiu” (NESE9). La LOE va generar diversos 

decrets per adaptar-la a la realitat de Catalunya. Entre els quals 

podem destacar el Decret 142/07 el qual fa referència al procés 

d’Ensenyament/Aprenentatge i de l’avaluació. Aquest Decret inclou 

l’Ordre EDU 296/08 que desenvolupa els sistemes d’avaluació. 

L’article 5 d’aquesta ordre fa referència als Plans Individualitzats.  

 

A Catalunya es va aprovar la Llei d’Educació a Catalunya (LEC) a l’any 

2009. Des d’aquest any, en les Instruccions d’inici de curs, hi consten 

mesures d’atenció a la diversitat a nivell general i a nivell més 

específic: 

 - A nivell general trobem: 

  · Programacions multinivell – aprenentatge cooperatiu 

· Acció tutorial 

  · Suport – desdoblaments/agrupacions flexibles 

  · CAD – Comissió d’Atenció a la diversitat10 

 

 - A nivell específic trobem: 

  · Suport personalitzat 

  · Plans individualitzat 

  · Professionals especialistes 

  · USEE 

  · Escolarització compartida 

                                                           
9
 Qualsevol alumne que en un moment donat de la seva escolaritat, sigui de manera puntual o de 

manera continuada, requereix d’un suport extra per aprendre. 

10
 Grup de professionals que planifiquen les mesures per atendre la diversitat del centre, és a dir, 

determinen actuacions a seguir en relació a l’atenció a la diversitat i en fan el seguiment. Aquest equip 

el formen un membre de l’equip directiu, els docents especialitzats en l’atenció a la diversitat, el 

psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) de la zona, i els 

coordinadors o representants dels diferents equips docents. 
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2.1.3 La inclusió a casa nostra 

Actualment els sistemes escolars s’han trobat amb la necessitat 

d’adoptar enfocaments variats per educar als seus alumnes prestant 

especial atenció a aquells que estan en risc d’exclusió de qualsevol 

tipus.  

 

En un primer moment es va creure que la millor manera d’agrupar a 

l’alumnat era segons les seves capacitats intel·lectuals. D’aquí ve el 

model segregador o selectiu on es prioritza el fet d'obtenir bons 

resultats acadèmics per damunt de la socialització dels alumnes. 

Aquest model tendeix a homogeneïtzar (els alumnes s'agrupen 

segons les capacitats) i a especialitzar(amb uns grups es fan servir 

uns mètodes i amb els altres uns altres). Actualment aquest model 

encara es du a terme en països com Alemanya on, quan els alumnes 

compleixen 10 anys se’ls passa una prova de nivell i segons els 

resultats d’aquesta, se’ls marca un itinerari o un altra a seguir. A 

Espanya i a Catalunya aquest model va viure fins els anys 80. A partir 

dels 80 es qüestiona si la heterogeneïtat seria un bon model. 

 

Posteriorment, trobem el model integrador en el què partiríem de la 

idea que la diversitat és un fet natural. Si es treballa des d’aquesta 

heterogeneïtat s’està respectant els drets de les persones, oferint 

igualtat d'oportunitats a tothom, i s’està millorant l’escola, permetent 

que sigui un lloc de socialització a més a més d’un lloc d’estudi. 

Aquest model s'entén com una etapa de transició cap a l'educació 

inclusiva. Actualment aquest model és present en països com 

Espanya o Portugal.  

 

Finalment, trobem el model inclusiu. En aquest model es treballa amb 

tots els nens i les nenes a dins d'una mateixa aula; amb tota la 
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diversitat dins d'una mateixa aula. A poc a poc, i cada vegada més, 

tendim a anar cap a aquest model inclusiu i aquí és on hi entra en joc 

l'escolaritat compartida. La finalitat de l'escolarització compartida és 

fer aquest trasllat dels alumnes de les escoles d'educació especial cap 

a les escoles ordinàries. Actualment Itàlia, Dinamarca i Canadà, entre 

d’altres països, eduquen sota aquest model. Per exemple a 

Dinamarca gairebé no existeixen les escoles d’educació especial però 

hi ha un tipus d’escola on els nens amb discapacitat que presenten 

moltes dificultats en l’aprenentatge s’hi poden educar durant un o 

com a molt dos/tres anys amb l’objectiu d’ensenyar-los les 

estratègies necessàries per tal de poder tornar a formar part del 

sistema educatiu ordinari. Fer servir les escoles d’educació especial 

com a centres de recursos pot ser una idea interessant i viable11. 

 

Com exposa Huguet (2006) en el seu llibre Aprendre junts a l’aula, 

un proposta inclusiva, tradicionalment, els i les alumnes amb 

discapacitat s’escolaritzaven en centres especials amb l’objectiu de 

proporcionar-los aprenentatges funcionals que els ajudessin a 

integrar-se a la societat d’un manera més còmode. Aquesta 

justificació no té gaire fonament ja que per tal que aquests alumnes 

es puguin integrar plenament en la societat cal que s’escolaritzin en 

un context més inclusiu. Com podem pretendre que les persones amb 

discapacitat tinguin un paper actiu dins la societat si ja de petits els 

separem d’aquesta? L’escola ofereix una molt bona oportunitat per 

aprendre a respectar, conviure, i aprofitar-nos dels avantatges 

d’aquesta diversitat de tal manera que, al final d’aquest procés, es 

pugui aconseguir una societat amb una ideologia inclusiva, una 

                                                           
11

 Informació extreta dels apunts de l’assignatura de Fonaments i Estratègies d’Atenció a la Diversitat 

(2011) i de l’“International Course” (Copenhaguen, 2013). 
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societat que no discrimina a ningú per les seves diferències i que 

ofereix igualtat d’oportunitats basant-se amb el principi d’equitat. 

 

Actualment la majoria d’escoles catalanes estan en aquest procés 

d’inclusió anomenat el model integrador. Tot i que s’ha fet un bon 

avanç encara hi ha molt camí per recórrer. És necessari passar de 

tenir tots els nens/es sota un mateix sostre a cobrir les necessitats 

d’aprenentatge d’aquest alumnat. 

 

Cal tenir molt clar que perquè l’educació inclusiva pugui ser una 

realitat, apart de destinar-hi més recursos materials i humans i 

formar al professorat, també cal respectar les proporcions naturals. 

És a dir, si a la societat hi ha un 2% de persones amb algun tipus de 

discapacitat, a l’escola també s’ha de respectar aquest percentatge ja 

que sinó seria una opció inviable. 

 

 

2.1.4 Per una inclusió possible 

L’objectiu de l’escola inclusiva és que l’escola vetlli perquè tothom 

pugui adquirir les habilitats tècniques i socials que són necessàries 

per esdevenir individus actius en la societat actual (Pujolàs, 2007). 

 

La UNESCO (2002) apunta que “l’educació inclusiva es refereix a les 

escoles, centres d’aprenentatge i sistemes educatius que estan oberts 

a tots els infants. Per tal que això sigui possible, els professors, les 

escoles, i els sistemes poden necessitar uns canvis per incloure les 

diferents necessitats dels alumnes, perquè així siguin inclosos en tots 

els aspectes de la vida escolar. També significa un procés 

d’identificació de qualsevol barrera dins i al voltant de l’escola, que 
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pugui obstaculitzar l’aprenentatge, i reduir-les o treure-les” (UNESCO 

2002, p. 14).  

A més a més, afirma que l’educació inclusiva :  

- Considera que tots els infants poden aprendre i que tots necessiten 

alguna forma de suport en els seu aprenentatge. 

- Intenta descobrir i minimitzar les barreres de l’aprenentatge. 

- És més amplia que l’educació formal i inclou la casa, la comunitat i 

altres oportunitats per a l’educació més enllà de les escoles. 

- Significa canviar d’actitud, de comportament, de mètode 

d’ensenyament, de temari i de l’entorn per tal de cobrir les 

necessitats de tots els infants. 

- És un procés dinàmic en constant evolució en relació a la cultura i el 

context local i és part de l’estratègia de promoure una societat 

inclusiva. 

(UNESCO, 2002, pàg.31) 

 

Porter (2014) apunta que per tal que la inclusió sigui possible i no 

esdevingui una utopia cal donar suport a l’escola, incorporant-hi 

l’equipament necessari i la filosofia adequada. Cal també, donar 

suport a l’alumne acceptant-lo tal i com és i tenint en compte de les 

individualitats de cadascú. A més a més cal donar suport al professor 

oferint-li formació i més temps per poder preparar les seves 

programacions ja que han d’estar més ben pensades, però sobretot 

ha de poder recórrer a algú quan té algun problema que no sap com 

resoldre. En diversos estudis que s’han dut a terme, s’ha pogut 

comprovar que el que més valoren els docents és el recurs de tenir 

un mestre de suport. Això té molts avantatges però també s’ha 

d’estar atent al perill de l’excessiva dependència del professor de 

suport. 
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Molt d’acord amb Porter (2014) l’escola no ha d’estar enfocada només 

per aquells alumnes “ordinaris”. I en conseqüència, un mestre no pot 

estar disposat a tan sols educar aquests alumnes “fàcils” amb el 

raonament de que ell no és un expert en atendre als alumnes amb 

dificultats i que per això ja hi ha els especialistes. És un fals mite que 

l’alumne amb NEE ha de ser atès per un especialista, ja que la 

majoria d’ajuts que necessita aquest alumne en termes d’educació li 

pot oferir el mestre de la classe ordinària i la missió de especialista és 

de complementar les petites coses a les que el mestre ordinari no li 

pot oferir. 

 

En quan a les metodologies que s’han de canviar per fer aquest salt 

cap a la inclusió possible, sobretot cal donar flexibilitat al currículum, 

és a dir, permetre que tots els alumnes tinguin els seus propis 

objectius segons les individualitats de cadascú. Aquells alumnes amb 

necessitats educatives especials no hauran d’assolir uns objectius 

més simples, sinó que s’ha d’oferir a cada alumne uns objectius 

ajustats a les seves necessitats educatives. Cal que parteixin del 

nivell de desenvolupament real de l’alumne12, és a dir, no poden 

ésser ni uns objectius massa fàcils d’assolir, ni uns objectius que 

aquell alumne no pugui assolir. Els objectius s’han de proposar en el 

moment oportú i canviar en el moment en que ja no és necessari. En 

altres paraules, cal que cada alumne doni el millor d’ell mateix.13 

 

                                                           
12

 Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) de Vigotsky: distància que hi ha entre el nivell de 

desenvolupament real (allò que pots fer tu sol) i el nivell de desenvolupament potencial (allò que pots 

fer amb ajuda). 

13
 Extret dels apunts de Psicologia de l’Educació(2012). 
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Ford, Davern i Schnorr (1999) assenyalen una paradoxa en relació 

amb l’educació que generalment (en sistemes educatius selectius) rep 

un alumne amb necessitats educatives especials. Per tal de 

proporcionar un currículum funcional se l’escolaritza en un entorn 

diferent de l’entorn dels alumnes ordinaris, amb els quals se suposa 

que haurà d’interactuar i conviure quan deixi l’escola. No seria més 

fàcil la integració social i el tracte normalitzat si els escolaritzéssim 

junts i junts aprenguessin els uns dels altres el que és fonamental pel 

seu creixement personal i social? 

 

Pujolàs (2003) exposa els postulats de l’escola inclusiva en el seu 

llibre Aprendre Junts alumnes diferents: els equips d’aprenentatge 

cooperatiu a l’aula 14: 

· L’escola ha de celebrar la diversitat. 

· S’ha de poder gaudir tot aprenent: a l’escola tothom s’hi ha de 

trobar bé i segur. 

· L’escola ha d’estar basada en una política d’igualtat. 

· L’escola ha de compta amb professors que facilitin 

l’aprenentatge. 

· L’escola ha de preparar per a la cooperació i no per a la 

competició. 

 

                                                           
14 PUJOLÀS I MASSET, Pere (2003). Aprendre Junts alumnes diferents: els equips d’aprenentatge 

cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo Editorial. 
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També exposa les condicions que s’han de donar per fer possible una 

escola per a tothom: 

· Ressituar l’escola al seu lloc, com una comunitat 

d’aprenentatge al servei d’una comunitat. 

· Plantejar una base curricular realment comuna. 

· Programar perquè tothom pugui aprendre: la 

personalització/individualització de l’ensenyament i l’aprenentatge. 

· Fomentar l’autonomia de l’alumnat: els mecanismes de 

d’autoregulació dels aprenentatges. 

· Organitzar el treball a l’aula de manera que puguin aprendre 

junts alumnes diferents: l’estructura cooperativa de l’aprenentatge. 

 

És important ressituar l’escola al seu lloc, ha de ser concebuda com 

una comunitat d’aprenentatge al servei de la comunitat més amplia, 

no podem separar l’escola de la societat. És necessari plantejar una 

base curricular comuna, és a dir, un currículum prou obert perquè 

pugui ser un currículum comú per a tots els seus alumnes. Per tal que 

pugui ser un currículum d’utilitat real per a tothom és fonamental 

adaptar-lo a les característiques personals dels alumnes: cal 

programar perquè tothom pugui aprendre, és a dir, avançar cap a la 

personalització de l’ensenyament i de l’aprenentatge (enfocament 

metodològic - ensenyament multinivell15 i per personalitzar 

l’aprenentatge - PIs). També és molt important fomentar l’autonomia 

de l’alumnat i organitzar el treball de manera que puguin aprendre 

                                                           
15

 Programacions multinivell: programació que ha de servir per a ensenyar a tot el conjunt d’alumnes de 

l’aula, tenint en compte la individualització, la flexibilitat i la inclusió de totes i tots els alumnes a l’aula 

ordinària sense distinció ni exclusió pel seu nivell d’habilitats. 
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junts alumnes diferents estructurant de forma cooperativa 

l’aprenentatge. 
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2.2 Els Plans Individualitzats (PIs) 

 

2.2.1 Les mesures d’atenció a la diversitat i 

l’acció tutorial 

La Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat de Catalunya16 

en el document que fa referència als Plans Individualitzats exposa 

que des de la planificació educativa, els centres han de treballar per 

la millora de l’atenció a la diversitat. Tot i que es procura que les 

programacions ja siguin prou flexibles per atendre a tot l’alumnat 

(agrupaments flexibles, treball cooperatiu, programacions multinivell, 

gestió/priorització de recursos, etc.), a vegades no n’hi ha prou i es 

poden necessitar mesures més específiques com poden ser les USEE, 

les aules d’acollida, els PI, etc. Aquest tipus d’actuacions es fan pels 

alumnes pels quals les adaptacions de les programacions d’àrees i 

matèries (programar diverses activitats amb diferent grau de 

complexitat per assolir un determinat objectiu, preparació de noves 

activitats, planificació de mesures de reforç, diversificació dels 

sistemes d’avaluació, etc.) no són suficients per cobrir les seves 

necessitats i en conseqüència no poder aconseguir un progrés en els 

seus aprenentatges. També s’ha de remetre a aquest tipus 

d’actuacions quan l’alumne requereix una actuació intensiva, ja sigui 

per causes vinculades a la discapacitat o per altres circumstàncies 

que ho aconsellin. A més a més, en situacions concretes, el centre 

també compta amb la col·laboració de recursos externs els quals 

participen en l’atenció d’alguns alumnes com les Aules Hospitalàries, 

                                                           
16

 http:/www.xtec.cat/edubib 
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les Unitats d’Escolarització Compartida, els Mestres d’Atenció 

Domiciliària, etc. 

 

2.2.2 El Pla Individualitzat (PI) 

 2.2.2.1 Què és i quines finalitats té? 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  

(2012) ens defineix el PI com: “una eina per a la planificació de 

mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions 

singulars i complexes de determinats alumnes”. En altres paraules és 

un document individualitzat que recull la proposta curricular adaptada 

a l’alumne i hi concreta les necessitats i suports que necessita. Pot 

ser d’una àrea , de vàries àrees o de totes les àrees.  

 

El PI té l’objectiu de promoure la participació màxima de l’alumne 

amb dificultats en els entorns ordinaris i oferir-li una educació 

adequada a les seves necessitats. La finalitat dels PI és ser una eina 

útil que permeti a l’alumne poder assolir els objectius educatius 

generals. Els PI d’aula serveixen per planificar adequadament i de 

manera personalitzada l’atenció a qualsevol alumne que pugui tenir 

més dificultats per aprendre i participar de manera normal a l’aula 

ordinària (Ruiz, 2008). 

 

 2.2.2.2 Quan, per a qui, com i qui l’elabora? 

L’article 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008 diu que un PI s’ha d’elaborar 

en qualsevol moment de l’escolarització de l’alumne que es consideri 

que les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les 
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mesures de reforç són insuficients per el progrés d’aquell alumne en 

qüestió. El PI s’elabora quan s’observin i/o es valorin alguna de les 

següents situacions en un alumne determinat: 

- Presenta altes capacitats. 

- Presenta una situació singular que requereix una 

personalització del currículum. 

- Està fent una escolaritat compartida. 

- Presenta un trastorn o discapacitat que requereix una 

programació adaptada. 

- És nouvingut i les adaptacions de les programacions d’aula no 

cobreixen les seves necessitats. 

- Requereix mesures més personalitzades per aprendre. 

Tenir un PI és una condició indispensable per anar a la USEE. L’equip 

que elabora el PI en decideix la seva durada. Malgrat això, és pot 

donar per finalitzat en qualsevol moment, fins i tot abans del temps 

que s’havia previst, sempre tenint en compte l’opinió de la resta de 

docents involucrats en el cas i amb el consentiment dels pares o 

representants legals de l’alumne. 

 

L’elaboració d’un PI s’ha de fer a partir d’una demanda del tutor o 

d’un altra docent, del dictamen d’escolarització17 i/o d’una avaluació 

psicopedagògica de l’alumne. L’equip de mestres i professionals que 

participen en l’atenció educativa de l’alumne seran els qui redactaran 

                                                           
17

 El dictamen d’escolarització és un document on hi consta una valoració psicopedagògica, realitzada 

per l’EAP, d’un infant que presenta necessitats educatives especials. 
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el PI i el tutor tindrà el rol de coordinador del pla, tant de l’elaboració 

com del seguiment. S’ha de tenir en compte que sempre s’ha de 

mantenir informats als pares o tutors legals de l’execució d’aquesta 

mesura especifica i individualitzada d’atenció a la diversitat. La 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) té el rol d’ajudar i assessorar 

quan faci falta. 

Una vegada redactat, és el director del centre, amb el consentiment 

els pares, qui aprova el PI. També és aquest qui ha de signar la 

decisió justificada de finalitzar el PI abans del temps previst quan 

calgui. 

 

 2.2.2.3 Com s’estructura? 

L’UNESCO (2001) planteja 9 regles d’or per promoure la comprensió 

de les necessitats de l’alumnat. La 5ena concretament fa referència a 

l’elaboració dels PI: 

1. Incloure a tot l’alumnat. 

2. Comunicar-se eficaçment a l’aula. 

3. Eliminar barreres d’aprenentatge i participació. 

4. Planificar les unitats de manera que resultin més efectives 

per a tots (accessibilitat al currículum ordinari/d’aula). 

5. Planificar individualment l’accés al currículum individualitzat 

(PI). 

6. Donar ajuda personal de manera individualitzada a 

l’alumne/a a l’aula. 

7. Utilitzar suports específics (ajuts tècniques, etc.) i  generals 

a l’aula. 

8. Controlar el comportament de tot l’alumnat a l’aula. 
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9. Treballar en col·laboració a l’aula. 

 

La 5ena regla d’or de la UNESCO diu que: “Per fer aquests plans 

individuals (...) s’ha d’identificar els objectius prioritaris 

d’aprenentatge de les diferents àrees del currículum escolar. El pla 

s’ha d’elaborar consultant als pares o tutors/es legals de l’infant per 

tal de poder fer un treball cooperatiu, és a dir, a l’escola i a casa. (...) 

És millor elaborar el pla al començament de cada trimestre, és el 

moment d’analitzar el progrés de l’infant durant l’últim trimestre i de 

fixar nous objectius (...). El pla identifica les habilitats de l’infant en 

les diferents àrees del temari (...) i indica els nous objectius 

d’aprenentatge. Cal que els mestres i els professors observem i 

avaluem el nivell de capacitat de l’infant, els seus interessos i les 

seves necessitats específiques.” (Ruiz, 2008). 

 

Ruiz (2008) en el seu llibre “Plans múltiples i personalitzats per a 

l’aula inclusiva” també exposa el marc de treball que presenta la 

UNESCO (2001: 66-67) per l’elaboració dels plans individualitzats. 

Consta d’una seria passos a seguir: 

1. Descriu les dificultats que tingui l’infant per aprendre o per 

participar completament en la vida escolar. Parleu amb l’infant i 

els seus pares. Hi ha algun especialista que us pugui oferir consell 

o ajuda? 

2. Hi ha algun tipus de canvi que pugueu fer a l’aula o a l’entorn 

escolar? 

3. Hi ha algun canvi que podríeu fer als vostres mètodes didàctics? 

Podríeu aparellar l’infant amb algun altre estudiant? 

4. Com podeu encoratjar l’infant a participar més activament en 

altres activitats escolars? 
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5. Quines modificacions podríeu fer en els continguts o nivell de 

continguts de cada matèria escolar per fer-los més apropiats a les 

habilitats de l’infant? 

6. Quins canvis poden ser necessaris en la manera d’avaluar 

l’aprenentatge de l’alumne? 

 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2012) 

ens diu que un PI ha d’incloure: 

- Les dades personals i acadèmiques de l’alumne; El nom del 

tutor/a del pla i dels mestres/professionals que hi intervenen; La data 

d’inici, la previsió de seguiment, avaluació i finalització del pla. 

- La justificació per la raó la qual aquell alumne ha de tenir 

aquell pla. 

- La planificació dels objectius i de les actuacions (de caire 

orientador). 

- Els criteris d’avaluació. 

- L’horari de l’alumne/a (horari setmanal de l’alumne/a, tant de 

les hores docents com de les hores d’esbarjo). 

- Els suports i ajuts tècnics que contribueixen en la millora dels 

aprenentatges i participació d’aquell alumne/a. 

 

Finalment, cal fer referència al Currículum d’Educació Primària de la 

Generalitat de Catalunya (2009). En el capítol de Consideracions 

generals sobre l’etapa d’educació primària hi ha un apartat que remet 

a l’Atenció a la Diversitat on exposa que cal que l’escola, per ser 

inclusiva, garanteixi l’equilibri entre la diversitat de l’alumnat i el 
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currículum. Per fer-ho cal que els mestres diversifiquin la metodologia 

emprada i creïn noves opcions d’intervenció pedagògica per tal de 

poder cobrir les necessitats de cada infant i permetre que progressi 

en els seus aprenentatges. Les mesures d’atenció a la diversitat 

proposades en l’esmentat document fan referència als següents 

aspectes:  

- verificar l’adequació dels objectius de la programació a les 

característiques de l’alumnat; 

 - preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat 

per assolir un determinat objectiu, i identificar quines són les mes 

adequades per a cada alumne/a; 

 - preparar noves activitats que permetin a l’alumnat aprendre i 

participar plenament a l’aula, i incloure de manera progressiva les 

noves opcions de treball en la programació d’aula com a propostes 

que també poden ser útils per la resta de l’alumnat; 

 - avaluar prenent com a referent les opcions recollides 

específicament en les programacions. 
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2.3 Instrument per avaluar els Plans 

Individualitzats (PI): SPOT (Student 

Program Observation Tools) 

 

2.3.1 Introducció 

A continuació es presentarà l’únic instrument per a l’avaluació dels PI 

que s’ha publicat. Aquest instrument l’ha publicat el centre nacional 

d’avaluació alternativa: National Alternate Assessment Center (NAAC) 

d’Estats Units a l’any 201018. El NAAC és un projecte del Departament 

d’Ensenyament dels Estats Units. Aquest projecte té l’objectiu de 

millorar els sistemes d’avaluació alternativa pels alumnes i accedir al 

currículum ordinari. Presenta un seguit d’eines per avaluar si els 

alumnes amb necessitats educatives especials estan aprenent els 

continguts adequats a l’edat/nivell i si es tenen en compte les seves 

necessitats individuals en el context educatiu ordinari, és a dir, si 

tenen accés al currículum ordinari. 

 

A partir d’aquest instrument, se n’ha fet una traducció al català i una 

adaptació amb dos objectius: 1. Valorar una mostra de PIs d’un CEIP 

de la comarca d’Osona; 2. Permetre als mestres i altres professionals 

implicats, valorar i avaluar el PIs dels alumnes per millorar-ne les 

pràctiques educatives. Aquesta eina valora els aspectes següents del 

PI: 

                                                           
18

 Instrument SPOT de National Alternate Assessment Center (Estats Units, 2010) 

http://www.naacpartners.org. 
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 - L’ensenyament dels continguts d’acord amb l’edat i el curs 

segons el currículum ordinari. 

 - Aprenentatge en entorns integrats i aprenentatges 

significatius19. 

 - Ús dels suports adequats per la competència de l’alumne. 

 - Les altes expectatives en els alumnes. 

 - La utilització de pràctiques educatives basades en evidències. 

 

2.3.2 Protocols d’observació i anàlisi 

Hem de tenir en compte que aquesta eina de valoració dels PIs vol 

informar de la presència o no dels indicadors específics de les 

pràctiques efectives observables. En cap cas està dissenyada per 

l’avaluació del rendiment de l’alumne o de la competència del mestre. 

L’instrument es divideix en 5 protocols d’observació i anàlisi: a)el 

perfil de l’estudiant, b)observació l’activitat/respostes de l’alumne, 

c)anàlisi de treball de l’alumne, d)anàlisi del PI i e)entrevista al 

mestre. En els apartats següents es presentaran aquests 5 protocols 

d’observació. 

 

 

                                                           
19

 Segons Ausebel (1968) un aprenentatge significatiu es dona quan les relacions entre els esquemes 

mentals existents i el nou contingut d’aprenentatge estan vinculades; com més capacitat de vinculació 

entre els esquemes mentals ja existents i el nou contingut d’aprenentatge, més significatiu serà 

l’aprenentatge. Ausebel presenta 3 condicions que s’han de donar per tal de poder aprendre de manera 

significativa: que el professor estructuri el contingut de manera estructurada i coherent, que estructuri 

el contingut partint dels coneixements previs dels alumnes i que el presenti de manera motivadora. 
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2.3.2.1 El perfil de l’estudiant 

Aquest apartat consta de 7 sub-apartats els quals pretenen donar a 

conèixer les característiques principals de l’alumne en quant a la 

comunicació expressiva, el llenguatge receptiu, el grau de visió i 

d’oïda, la motricitat, les interaccions amb els altres i l’escolarització20. 

  

2.3.2.2 Protocol d’observació de l’activitat i 

respostes de l’alumne 

Aquest apartat consta de 18 ítems els quals fan referència a 

l’observació de tasques acadèmiques; continguts de les àrees de 

lectura, mates o ciències i les habilitats de la vida diària. No és 

recomanable l’observació de rutines d’higiene personal ja que pot 

intimidar la privacitat de l’alumne. Aquest protocol té 3 components a 

observar: 

a. l’aula/entorn d’aprenentatge 

b. les activitats d’aprenentatge/instrucció 

c. les tasques/respostes de l’alumne 

 

 En el cas que l’alumne tingui problemes de conducta o de salut, 

l’observació s’ha de fer quan la seva conducta sigui l’òptima. El rol de 

l’observador és, tal i com molt bé diu el nom, el d’observar i ha 

d’intentar no interaccionar amb l’alumne durant l’observació. Les 

mostres de cortesia s’han de guardar per l’inici o el final de 

                                                           
20

 Veure Annex 1 
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l’observació. S’ha d’observar a l’alumne durant un mínim de 20 

minuts o fins que s’acabi la tasca/activitat21. 

 

2.3.2.3 Anàlisi del treball de l’alumne 

Aquest apartat consta de 10 ítems els quals avaluen: 

a. El tipus d’activitat o tasca acadèmica o habilitats de la vida 

diària. 

b. Els tipus d’agrupacions en que participa l’alumne: grup-

classe/gran grup (un mestre per tota la classe), petits grups 

(grups de 2 a 5 alumnes), atenció individualitzada (1 mestre 

per un alumne), grups de treball cooperatiu o treball 

independent. 

c. Qui proporciona l’ajuda que rep l’alumne per seguir les 

classes: el mestre d’aula, el mestre d’educació especial, la 

persona que proporciona suports, el vetllador o un company-

tutor22. 

 

2.3.2.4 Anàlisi del PI 

Aquesta part, un total de 15 sub-apartats, pretén avaluar quin tipus 

d’objectius són presents en els PIs. Avalua dos tipus d’objectius: els 

objectius relacionats als continguts estrictament acadèmics (de l’àrea 

de coneixement del medi, de matemàtiques, de lectura o altres) i els 

objectius destinats a la millora de les habilitats bàsiques de la vida 
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 Veure Annex 2 

22
 Veure Annex 3 
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diària (millorar la comunicació i/o la conducta i/o la formació 

professional i/o l’autonomia personal). En aquesta part també hi ha 

una sèrie d’indicadors els quals n’has de marcar la presència o 

l’absència pel que fa cada un dels objectius23. 

 

2.3.2.5 Entrevista al mestre 

L’entrevista al mestra és una eina que consta d’un total de 10 sub-

apartats amb l’objectiu de contrastar el comportament que ha tingut 

l’alumne durant l’observació amb el seu comportament normatiu. A 

més també se li demana si ha rebut una formació professional extra, 

assistència tècnica o algun altra tipus de suport per poder atendre 

millor les necessitats de l’alumne24. 

 

 

 

 
                                                           
23

 Veure Annex 4 

24
 Veure Annex 5 



Treball de Final de Grau en Mestre d’Educació Primària Març, 2014 

 

39 

 

 

 

3. APLICACIÓ 

PRÀCTICA 
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3.1 Anàlisi dels PIs 

En aquest apartat es pretén fer una anàlisi d’una mostra de 5 PIs, 

d’alumnes de diferents cursos (3r, 4t, 5è i 6è), d’un CEIP de la 

comarca d’Osona. No hi ha cap PI d’alumnes de cicle inicial perquè 

des de l’escola es considera que són massa petits per tenir un PI i 

només s’elabora amb casos d’extrema gravetat. 

 

 En primer lloc, es presenta un anàlisi de la presència o absència de 

les parts d’un PI segons Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya (2012). En segon lloc, s’analitza 5 objectius 

de cada PI escollit a partir de l’SPOT (NAAC, 2010), per tant, 

s’analitzen un total de 25 objectius de l’àrea de llengua. Després de 

cada anàlisi es presenten de forma clara i breu els resultats. 

 

3.1.1 Anàlisi de les parts del PI segons el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (2012) 

Segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (2012) un PI ha de tenir els següents apartats: 1. Les 

dades personals i acadèmiques de l’alumne; El nom del tutor/a del 

pla i dels mestres/professionals que hi intervenen; La data d’inici, la 

previsió de seguiment, avaluació i finalització del pla, 2. La justificació 

per la raó la qual aquell alumne ha de tenir aquell pla, 3. La 

planificació dels objectius i de les actuacions (de caire orientador), 4. 

Els criteris d’avaluació, 5. L’horari de l’alumne/a (horari setmanal de 

l’alumne/a, tant de les hores docents com de les hores d’esbarjo), 6. 
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Els suports i ajuts tècnics que contribueixen en la millora dels 

aprenentatges i participació d’aquell alumne/a. He marcat amb una X 

els aspectes que són presents en els PI analitzats. 

 

Exemples de PIs 25               PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 

Apartats que ha de tenir un PI 

segons la Generalitat de 

Catalunya      

1. Les dades personals i 

acadèmiques de l’alumne; El nom 

del tutor/a del pla i dels 

mestres/professionals que hi 

intervenen; La data d’inici, la 

previsió de seguiment, avaluació i 

finalització del pla. 

X 
No hi ha la 
data de 
finalització 
del pla. 

X 

No hi ha la 
data de 
finalització 
del pla. 

X  

No hi ha la 
data de 
finalització 
del pla. 

X 

No hi ha la 
data de 
finalització 
del pla. 

X 

No hi ha la 
data de 
finalització 
del pla. 

2. La justificació del pla 

individualitzat. 
- - - - - 

3. La planificació dels objectius i de 

les actuacions. 
X 

Manquen 
les 
actuacions 
per 
aconseguir 
els 
objectius. 

X 

Manquen 
les 
actuacions 
per 
aconseguir 
els 
objectius. 

X 

Manquen 
les 
actuacions 
per 
aconseguir 
els 
objectius. 

X 

Manquen 
les 
actuacions 
per 
aconseguir 
els 
objectius. 

X 

Manquen 
les 
actuacions 
per 
aconseguir 
els 
objectius. 

4. Els criteris d’avaluació. X X X X X 

5. L’horari de l’alumne/a X X X X X 

6. Els suports i ajuts tècnics 

alumne/a. 
X X X X X 

 

 

 

                                                           
25

 No he pogut afegir els PIs analitzats als Annexes perquè són uns documents on hi ha dades personals 

dels alumnes i no me’ls van deixar treure del centre per efectes legals. 
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Anàlisi dels resultats obtinguts: 

Durant l’anàlisi dels PI he pogut observar que aquests compleixen 

amb la normativa que presenta el Departament d’Educació en relació 

als plans individualitzats excepte en l’apartat de justificació tot i que 

es pot considerar inclòs en els apartats anomenats “Avaluació inicial” 

i un altre anomenat “Aspectes significatius de l’aprenentatge” que 

costa d’una llista de punts forts i punts febles en relació al procés 

d’ensenyament/aprenentatge de l’alumne. Tot i que no presenten una 

justificació explícita de perquè s’ha fet aquell PI, els dos apartats 

esmentats anteriorment presenten aquesta informació de manera 

indirecta. Per tant, s’observa que els 5 PIs contemplen les mesures 

proposades per el Departament d’Ensenyament excepte en l’apartat 

2. 
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3.1.2 Anàlisi dels PI a partir de l’instrument 

SPOT (NAAC) 

En aquest apartat pretenc fer l’anàlisi dels mateixos PIs del CEIP 

analitzat fent servir l’instrument SPOT publicat l’any 2010 als Estats 

Units pel centre nacional d’avaluació alternativa: National Alternate 

Assessment Center (NAAC)26. En aquest anàlisi s’ha decidit escollir 5 

objectius de l’àrea de llengua de cada un dels PIs analitzats27. Per dur 

a terme la investigació, s’ha marcat com a criteri a seguir, analitzar 

els 5 primers objectius de l’àrea de llengua. 

 

Anàlisi dels resultats obtinguts: 

En primer lloc, s’ha pogut observar que és impossible que un PI sigui 

una eina útil si conté una quantitat inabordable d’objectius 

d’aprenentatge. Els PIs analitzats contenen de 16 a 23 objectius 

només en l’àrea de llengua (PI 1: 22 objectius; PI 2 16 objectius; PI 

3: 23 objectius; PI 4: 23 objectius; PI 5: 23 objectius). A més, hi ha 

una quantitat similar d’objectius pel que fa l’àrea de coneixement del 

medi, de matemàtiques i objectius referents al desenvolupament 

maduratiu i adquisició d’hàbits. Per tant, s’ha observat que cada un 

d’aquests PIs té una mitjana de 60 objectius. 

 

En segon lloc, el PI 3, el PI 4 i el PI 5 contenen exactament els 

mateixos objectius. Per aquest fet, en els dos darrers casos (PI 4 i PI 

5), no es va seguir el criteri d’agafar els 5 primers objectius de l’àrea 

                                                           
26

 Veure Annex 6 
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de llengua ja que són els mateixos que els del PI 3. Es va trobar molt 

impactant aquest fet ja que tal i com diu el nom: Pla Individualitzat 

és una mesura per atendre les necessitats individuals d’aquell 

alumne, i per tant, els objectius haurien d’estar dissenyats per cobrir-

les. S’entén que alguns objectius puguin coincidir degut a les 

necessitats semblants que puguin presentar els alumnes, però no 

tots. 

 

En tercer lloc, es presenta una graella que ens mostra, a nivell global, 

la presència o absència dels indicadors que contempla l’instrument 

per analitzar els PIs (SPOT), en els 25 objectius analitzats: 

 

RESULTATS DE L’ANÀLISI DELS PI PRESÈNCIA ABSÈNCIA 

1. És observable/mesurable 24 1 

2. És apropiat a l’edat/curs 5 20 

3. És una habilitat d’una àrea de contingut fundacional (descodificació, 

càlcul, etc.) necessària per l’aprenentatge futur en aquesta àrea de 

contingut acadèmic. 

25 0 

4. Permet a l’alumne participar en més entorns de vida diària, tenir relació 

amb gent nova, a noves experiències i substituir les conductes menys 

adequades. 

10 15 

5. És necessari per l’aprenentatge en el context escolar actual i/o futurs 

contextos(comunitaris o laborals) i adequat a l’edat cronològica. 
25 0 

6. Especifica estratègies/tècniques educatives (per exemple, fent servir 

sistemes de menys ajuda, més temps, proporcionant diferents opcions per 

triar, en un context d’aprenentatge cooperatiu, etc.). 

2 23 

7. Especifica els materials/activitats/estratègies/tècniques/situacions  

apropiades a l’edat cronològica i al curs. 
3 22 

8. Descriu la qualitat de la competència que s’estableix en l’objectiu (ex. 

independentment i acuradament/amb precisió, amb ajudes verbals, etc.). 
8 17 

9. Especifica oportunitats per aplicar o generalitzar els coneixements 

apresos en noves situacions. (ex. habilitats matemàtiques.....utilitzar-les 

per resoldre problemes, habilitats de lectura... utilitzar-les en contextos 

d’estudis socials i científics, habilitats de lectura i matemàtiques... aplicar-

los a noves situacions...). 

2 23 
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La primera característica que proposa l’anàlisi dels PIs, de que els 

objectius han de ser observables i mesurables, s’observa que dels 25 

objectius només 1 no es considera que tingui aquestes 

característiques. Aquest objectiu es refereix a “ampliar el vocabulari a 

través dels camps semàntics” i com es pot observar és impossible 

mesurar-los i observar-lo. 

 

La segona característica fa referència a si l’objectiu és apropiat a 

l’edat i al curs. Com es pot veure en la taula anterior, dels 25 

objectius només 5 tenen en compte aquest fet: que l’objectiu sigui 

apropiat a l’edat i al curs. Veiem que la majoria (20) fan referència a 

cursos anteriors. Com a fet rellevant es pot destacar que en el PI 428, 

elaborat per un alumne que està cursant 6è de primària, dels 5 

objectius analitzats, 3 objectius corresponen a cicle inicial, 1 a cicle 

mitjà i el darrer a cicle superior. 

 

La tercera i cinquena característica posen èmfasi a la importància de 

que els objectius/continguts siguin fundacionals, es a dir, que siguin 

necessaris per a l’adquisició de futurs aprenentatges i si són 

necessaris per l’aprenentatge en el context escolar actual i/o futurs 

contextos (comunitaris o laborals). Veiem que tots els objectius 

compleixen aquestes característiques. 
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La quarta característica remet a si l’objectiu permet a l’alumne 

participar en més entorns de vida diària, tenir relació amb gent nova, 

a noves experiències i substituir les conductes menys adequades. Hi 

ha un total de 10 objectius que compleixen aquesta característica 

com pot ser el de: “Participar de forma constructiva (escoltar, 

respectar les opinions dels altres, arribar a acords) en situacions de 

comunicació relacionades amb la realitat escolar (treballs de grup, 

debats, assemblees de classe, exposicions dels companys, o dels 

professors, etc.) respectant les normes que fan possible l'intercanvi 

en aquestes situacions” o el de “Seguir 2 ordres verbals referides a 

tasques quotidianes o a pautes de treball”. 

 

La sisena característica, la qual especifica que l’objectiu ha de 

contenir estratègies/tècniques educatives (per exemple, fent servir 

sistemes de menys ajuda, més temps, proporcionant diferents 

opcions per triar, en un context d’aprenentatge cooperatiu, etc.), 

podem observar que només hi ha 2 objectius que la compleixin. Un 

d’ells és el de: “Escoltar i comprendre relats curts i explicacions i 

respondre en petit grup a: -  Preguntes tancades (qui, què, quan, 

on); - Preguntes obertes d’opinió, predir què hauria passat si...”. El 

treball cooperatiu en petit grup és una metodologia de treball molt 

útil ja que els alumnes tenen l’oportunitat d’interactuar i aprendre els 

uns dels altres. 

 

La setena característica és present en molts pocs objectius 

d’aprenentatge (3). Un d’ells és el d’ “Escriure petites descripcions 

d’objectes i persones ben planificades”. Per tal que el PI sigui 

accessible i útil per a tots els professionals que atenen a l’alumne, cal 
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que s’hi especifiquin exemples de materials, activitats, estratègies, 

tècniques, situacions, etc., que puguin ajudar a l’alumne a assolir 

l’objectiu i facilitar la tasca dels professionals. 

 

La vuitena característica exposa que s’hauria de descriure la qualitat 

de la competència que s’estableix en l’objectiu (ex. independentment 

i acuradament/amb precisió, amb ajudes verbals, etc.). Aquesta 

característica és present en 8 dels 25 objectius analitzats, un dels 

quals és: “Fer correctament la relació so-grafia dels sons g/i/j sense 

ajudes”. Especificar el grau d’assoliment de la competència és 

importat per després, tenir els indicadors necessaris per poder fer 

una bona avaluació. 

 

La novena característica que proposa l’instrument d’avaluació dels 

PIs, fa referència a si l’objectiu presenta oportunitats per fer servir 

aquell coneixement en noves situacions. És a dir, que aquell 

aprenentatge sigui significatiu i funcional. Dels objectius analitzats 

només n’hi ha dos que compleixin aquesta característica: “Participar 

de forma constructiva (escoltar, respectar les opinions dels altres, 

arribar a acords) en situacions de comunicació relacionades amb la 

realitat escolar (treballs de grup, debats, assemblees de classe, 

exposicions dels companys, o dels professors, etc.) respectant les 

normes que fan possible l'intercanvi en aquestes situacions” i 

“Explicar fets propers o experiències viscudes ben planificats i amb un 

lèxic adequat a l’edat”. 
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En quart lloc, s’ha pogut observar que els 5 PIs analitats especifiquen 

l’horari de l’alumne i per tant, en quins emplaçaments i amb quins 

professionals es troba a cada hora i quina és la seva situació 

d’aprenentatge. També s’hi especifica si l’alumne necessita ajudes 

tècniques i l’ajuda que rep per part dels serveis educatius externs. 
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4. Conclusions i limitacions 

Actualment la majoria d’escoles catalanes estan en aquest procés 

d’inclusió anomenat el model integrador. Tot i que s’ha fet un bon 

avanç encara hi ha molt camí per recórrer. Dic això, perquè tot i que 

moltes escoles insisteixen dient repetidament que són una escola 

inclusiva ja que tenen tot l’alumnat dins una mateixa escola sense 

discriminacions, quan entres a mirar com realment funciona aquesta 

escola et trobes amb que sí, acullen (en un sentit físic) l’alumnat amb 

i sense dificultats afegides en l’aprenentatge i/o mobilitat, però en 

realitat, només comparteixen sostre amb la resta de l’alumnat. Moltes 

vegades es pot veure com aquest alumnat amb dificultats va a la 

USEE o a l’aula d’educació especial la major part del temps, o està 

dins de l’aula fent activitats totalment diferents als seus companys 

sense la possibilitat de poder interactuar amb ells. Entenc que aquest 

pot ser el camí per arribar a una inclusió real però també trobo que fa 

molt que estem estancats en aquesta situació i que està perjudicant 

molt a l’alumnat. 

 

Personalment penso que les mesures que inclou el Currículum 

d’Educació Primària de la Generalitat de Catalunya (2009), més 

concretament  en el capítol de Consideracions generals sobre l’etapa 

d’educació primària, són adequades però penso que s’hauria de dotar 

de recursos als mestres per poder-les dur a terme. A l’escola on he 

estat fent les pràctiques aquest curs, va sorgir el tema de l’atenció a 

la diversitat davant d’uns quants mestres ordinaris del cicle inicial. 

Vaig arribar a la conclusió que el que més preocupava als mestres era 

el fet de no tenir prou eines materials, recursos, formació i suport per 

part del sistema i comunitat educativa. Les ganes, l’entusiasme i la 

predisposició hi eren presents i es palpava tant en l’entorn d’aula com 
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en els espais que compartien tots els membres del claustre. És a dir, 

si rebessin una formació i suport, probablement es veurien capacitats 

per modificar les seves pràctiques educatives per fer-les més flexibles 

i en conseqüència, més accessibles a tothom. 

 

Aquest treball té com a objectiu principal la presentació d’aquesta 

eina per analitzar els PIs amb la finalitat d’entendre si realment 

compleixen la seva funció: facilitar l’accés al currículum als alumnes 

pels quals les adaptacions de les programacions no són suficients pel 

seu aprenentatge. Teòricament, és una eina per facilitar la feina dels 

mestres a l’hora d’atendre les necessitats de tots els seus alumnes. 

Tot i això, durant el dia a dia de l’escola, es pot observar que, molt 

sovint, els PIs són només un document més el qual quasi ningú 

consulta. Després d’aquesta observació, el pas següent va ser voler 

descobrir perquè els mestres no els consultaven si, en teoria, és una 

eina que té l’objectiu de facilitar la tasca educativa. Així doncs, vaig 

analitzar una mostra petita de PIs: 5 PIs d’un CEIP de la comarca 

d’Osona per corroborar aquesta primera impressió.  

 

Pel que fa als objectius, el primer que podem constatar és la 

quantitat ingent d’objectius que es proposen a cada un dels PIs 

avaluats. En un dels pocs estudis trobats on s’analitzen 39 PIs es pot 

veure que dels 39 PIs observats, el nombre total d’objectius varia de 

3 a 35 amb una mitjana de 15 objectius per alumne i programa 

(Restorff i Abery, 2013)29. 

                                                           
29 RESTORFF, PhD and ABERY, PhD (2013). Observations of Academic Instruction 

for Students With Significant Intellectual Disability: Three States, Thirty-Nine 

Classrooms, One View. 
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Els PIs que s’han analitzat tenen una mitjana de 60 objectius, per 

tant, es considera del tot ineficaç, inefectiu i antipedagògic proposar 

aquesta quantitat d’objectius. Els objectius han de ser realistes, 

assumibles i que permetin a tots els professionals que treballen amb 

l’alumne tenir un referent clar (és necessària la presència els 

materials, estratègies, tècniques per assolir els objectius) i han de 

garantir el progrés real de l’alumne, és a dir, cal que compleixin els 

ítems que proposa l’eina presentada: l’SPOT. És important que 

l’alumne tingui l’oportunitat de generalitzar el coneixement après, és 

a dir, d’aplicar-lo a noves situacions, a nous contextos, noves 

experiències d’aprenentatge i d’interacció social. 

 

Els objectius han de ser apropiats a l’edat/curs de l’estudiant per 

dues raons: 1. Si els objectius no estan adaptats directament a partir 

dels objectius que segueixen la resta dels companys de classe, del 

currículum ordinari, aquell alumne estarà realitzant una tasca 

totalment diferent a la dels seus companys i això li impedirà la 

participació activa i la interacció dins l’aula; 2. Si ens imaginem que 

hi ha diversos PIs dins d’una mateixa classe on només hi ha la 

presència d’un docent, li serà impossible oferir les ajudes necessàries 

a tots els seus alumnes, en canvi, si l’activitat que han de realitzar és 

similar però amb diferents nivells d’exigència, podrà atendre les 

necessitats de tots els seus alumnes. 

 

Hauria estat molt interessant, en un treball més extens o en un 

proper treball, analitzar una mostra més gran i  variada (procedents 

d’escoles diferents) de PIs per així obtenir uns resultats més fiables, 
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significatius i generalitzables. Tot i això, com he exposat 

anteriorment, l’objectiu principal del meu TFG era el de traduir i 

adaptar a la nostra realitat l’SPOT per així oferir als nostres centres 

educatius, una eina per la millora de l’atenció d’aquells alumnes amb 

necessitats educatives de suport educatiu. 

 

El nostre objectiu com a mestres que serem és el de respondre a les 

necessitats de tots els nostres alumnes, sense excloure a cap alumne 

tingui o no dificultats afegides en l’aprenentatge. Així doncs, penso 

que aquest treball és una aportació per la millora de les mesures 

d’atenció a la diversitat a casa nostra. 

 

Com a futura mestra d’Educació Primària amb la menció d’Atenció a 

la Diversitat aquest treball m’ha servit per poder investigar amb més 

profunditat les mesures d’atenció a la diversitat estudiades durant el 

grau i aprofundir en una: els Plans Individualitzats. A nivell personal, 

aquesta investigació m’ha acabat d’aportar les raons necessàries per 

creure en una inclusió escolar real i possible, no-utòpica. És cert que 

no és fàcil, però posant-hi molt esforç, és possible. 
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