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Les conclusions de l’estudi posen de manifest que: 

• Hi ha un desencontre entre el model que es deriva de les lleis i les pràctiques dels centres.
• El model comprensiu i integrador redueix les desigualtats i millora els resultats. 
• A Catalunya el model d’educació comprensiva i integradora és referència i garantia d'èxit.
• Segons l’OCDE l’escolaritat comprensiva és el sistema educatiu més eficaç actualment
• Garanteix bons rendiments i combat el fracàs escolar.
• A major nivell real de comprensivitat, major nivell d’excel·lència global. 
• Cal buscar la millora de tothom, també la dels dels qui més, i dels qui menys rendeixen. 
• L’excel·lència s’aconsegueix en la mesura que es reconeixen els talents de cada alumne.
• Amb els anys, en el nou context escolar i social, el model s’ha anat desvirtuant a la pràctica. 
• No és bona idea la pràctica generalitzada de segregació per grups de nivells.
• El fracàs escolar actual és el resultat d’una mala aplicació de l’escola comprensiva.
• El fracàs escolar no es resoldrà seleccionant els alumnes, a la escola pública i obligatòria.
• Tampoc segregant-los en itineraris separats segons les seves capacitats.

Mesures que cal pendre:

• Prioritzar l’acollida individual dels alumnes per garantir la confiança entre alumne i escola.
• Afavorir els grups heterogenis per edats pel guany educatiu que comporten. 
• Proporcionar a l’alumne una relació intensa d’acompanyament i guiatge, tutoria i orientació.
• Flexibilitzar el disseny curricular i la seva organització.
• Respondre adequadament a les necessitats i als ritmes d’aprenentatge de cada alumne.
• Promoure l’autonomia de l’estudiant i la capacitat per regular el seu aprenentatge.
• Cal una reducció curricular orientada a la creació d’una “cultura comuna”, mínima.
• Cal oferir a l’alumnat talentós uns amplis continguts complementaris als mínims comuns. 
• La cultura comuna assegura uns mateixos objectius, coneixements i principis compartits.
• Cal dotar tot l’alumnat de les capacitats mínimes avaluables.
• Cal evitar que l'alumnat amb menys capacitats o d’entorns desafavorits, surtin “vençuts”. 
• Cal un estímul de totes les capacitats dels alumnes.
• Cal heterogeneïtat de currículum que cerqui afavorir l’alumnat més vulnerable.
• Cal integració dels coneixements, tot articulant en el currículum sabers tècnics. 
• Cal una multiplicació dels sistemes d’avaluació per afavorir les diferents capacitats. 
• Fomentar, valorar i avaluar talents que no siguin necessàriament escolars. 
• No és adequat que a primària un grup classe tingui molts professors diferents.
• Cal aprofundir en la didàctica que requereix el grup heterogeni.
• Cal incidir en una avaluació que actuï durant els processos d’aprenentatge.
• Cal que l'avaluació diferenciï els potencials i els assoliments de cada alumne. 
• Cal treballar sempre que sigui possible dins del mateix grup classe.
• L'aula ha de ser un espai on es recuperi el valor de la paraula, del silenci, de la lectura.
• Cal donar a l'alumnat tot el temps necessari per a la seva consolidació.
• Cal potenciar les TIC com a eina de comunicació i d’interacció dins i fora del centre.
• Cal que es valori la diversitat i tots els sabers de l’alumnat.
• Cal apostar per la responsabilitat des de la confiança.



• Cal una relació estreta amb les famílies.
• Cal potenciar l’aprenentatge entre iguals, que s’aprengui de tots els companys de l’aula.
• Que l’avaluació formativa representi el guiatge més eficaç per a l’autoaprenentatge.
• Cal que l’aula sigui espai d’aprenentatge i de convivència.
• Podem fer agrupaments i organitzar l'aula de formes diverses.
• Cal una flexibilització d’horaris.
• Cal que sigui comú la codocència i la multidocència.
• Cal combinar diferents i variades metodologies.
• Cal promoure activitats col·laboratives i cooperatives amb altres grups classe i escoles.
• Cal atendre els alumnes amb talents i altes capacitats que doni resposta al seu potencial.
• Cal que els docents alimentin i esperonen l’interès per aprendre dels alumnes.
• Cal que puguin demostrar totes les seves habilitats i practicar els aprenentatges.
• Cal contextualitzarlos en projectes aplicats.
• Cal invertir en el desenvolupament de les capacitats cognitives de tots 
• Cal detectar, de manera precoç, els diferents trastorns d’aprenentatge.
• Cal diversificar els recursos d’atenció a la diversitat. 
• Cal fomentar mesures innovadores 
• Caldria reduir l’actual currículum prescriptiu i limitar-lo a les àrees més essencials.
• Cal un currículum flexible, i més individualitzat, que es pugui fer tot atenent la diversitat.
• L'aula ha de ser un espai comú de socialització i de creixement compartit.
• Cal un replantejament clar i important dels temps escolars 
• Cal adequar arquitectònicament les aules per tal de possibilitar la varietat metòdica.
• Cal preveure els agrupaments intraaules.
• Cal potenciar la funció tutorial i orientadora.
• La màxima ha de ser que ningú quedi enrere. 
• Cal potenciar la formació dels tutors i fomentar els equips orientadors dels centres. 
• Cal incentivar la codocència i la cotutoria. 
• El tutor/a ha de fer més hores al seu grup classe i aprofundir l'acompanyament de l'alumne.
• La tasca tutorial ha de romandre al servei de la funció orientadora.
• Cal una una tasca coordinada de l’equip docent del grup.
• Cal permetre a les famílies una implicació i una coresponsabilització més gran.
• Cal promoure que les famílies facin un seguiment acurat de les tasques escolars.

Resum per a un assessorament en centre: Joan Molar, assessor TAC. 


