
Atenció a la diversitat segons la normativa del Departament d'Ensenyament

A. Acció tutorial
• L’acció  tutorial  (article  15  del  Decret  102/2010) comporta  el  seguiment  individual  i  col·lectiu  dels 

alumnes en els termes establerts en el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del 
centre amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i prestar-los l’orientació de 
caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. 

• L’acció  tutorial  ha  d'incorporar  elements  que  permetin  la  implicació  dels  alumnes  en  llur  procés 
educatiu. En particular al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació 
dels alumnes i de les seves famílies en la dinàmica del centre. L’acció tutorial ha d'integrar les funcions 
del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i òrgans (mestres, equips de cicle, comissions, etc.). 

• En l’educació primària, una de les hores disponibles per completar l’organització del currículum es pot 
destinar al desenvolupament d’activitats d’acció tutorial amb el grup classe. 

• En  el  seguiment  de  l´alumne/a,  s´ha  de  vetllar  especialment  per  l’assoliment  progressiu  de  les 
competències  bàsiques,  per  la  detecció  de les  dificultats  de l´alumne/a  en el  moment  en què es 
produeixin, i per la coordinació, a efecte de prendre les mesures necessàries perquè l´alumnat pugui 
continuar el procés d´aprenentatge, de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

• És propi del tutor, sens perjudici de l'autoorganització del centre, la realització d’entrevistes i reunions 
amb pares i mares o tutors legals, el seguiment de la documentació acadèmica i la coordinació de 
l’elaboració d’adaptacions de la programació a les necessitats i característiques de l’alumnat. 

• Per garantir la continuïtat de l’acció tutorial és convenient que el tutor sigui el mateix al llarg del cicle. 

• L’organització del  centre ha de preveure,  normalment a través de l’equip docent  de cada cicle,  la 
planificació,  la  coordinació  i  la  coherència  de  les  actuacions  tutorials  al  llarg  de  tota  l´etapa,  el  
seguiment de la seva aplicació i l’avaluació dels resultats que s’hi obtenen. 

• Per facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu  
de llurs  fills,  els  centres  han  d’establir  els  procediments  de  relació  i  cooperació  amb les  famílies 
previstos a la carta de compromís educatiu, i els han de facilitar informació sobre l’evolució escolar i  
personal de llurs fills (article 57.7 de la Llei d’educació). 

B. Atenció a la diversitat 
• L’atenció a les n.e.e de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la perspectiva global del centre i de 

la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris, i ha de formar part de la seva planificació. 

• Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser organitzatives —intervenció de dos 
mestres  a  l’aula,  agrupaments  flexibles,  suport  en  petits  grups  o  de  manera  individualitzada, 
preferentment dins l’aula ordinària o atenció fora de l’aula, etc—, però han d’incidir fonamentalment en 
les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació dels alumnes. 

• És fonamental fer un bon traspàs d’informació entre els centres de primària i els de secundària per tal 
de facilitar el coneixement de les característiques dels alumnes que s’incorporen a secundària. 

• Per als alumnes de l’etapa d’educació primària que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir 
la repetició de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota l’etapa (art. 6.4 de 
l’Ordre EDU/296/2008), tenint sempre present que caldrà establir les mesures educatives necessàries 
per afavorir la consolidació d´aquests aprenentatges. Les mesures poden ser organitzatives però han 
d´incidir fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d´avaluació. 

• A més dels professors que desenvolupen tasques de suport,  els centres han d’utilitzar  hores dels 
professors que quedin disponibles, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents cicles, 
per al suport educatiu dels alumnes que presentin més necessitats. 

C. Plans individualitzats 
• S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a (article 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008) quan es 

consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació i les 
mesures de reforç previstes. El PI recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui 
necessitar en els diferents moments i contextos escolars. 



• En el centre s’han de promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor/a-
coordinador/a  del  pla  i  a  l’equip  de professors  per  a  la  seva elaboració  i  aplicació,  funcions que 
raonablement haurà d’assumir la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent. 

• La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot  sorgir  d’un dictamen d’escolarització,  d’un informe 
psicopedagògic o a demanda d’un tutor/a, o de qualsevol altre mestre/a o professor/a de l’equip docent 
si identifiquen que per al progrés d’un alumne/a no són suficients les mesures d’atenció a la diversitat 
planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular. 

• L’elaboració d’un pla individualitzat s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i pot requerir la 
revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre. 

• Es disposa d’orientacions i d’informació complementària per a la seva elaboració al web de la XTEC.

• Si les circumstàncies ho aconsellen, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans 
del  temps  inicialment  previst,  a  proposta  del  tutor  o  tutora  de  l’alumne/a  o  del  coordinador  o 
coordinadora del  pla i  amb l’acord de l’equip que el  porta a terme i  escoltada la  família.  Si  és a 
demanda dels pares, mares o tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat, o òrgan equivalent, del 
centre estudia la sol·licitud raonada de la família i el tutor/a-coordinador/a informa el director/a de la 
conveniència  de  continuar  o  no  amb  el  pla  individualitzat  de  l’alumne/a.  La  decisió  motivada  de 
finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de prendre i signar el director/a, hi ha de constar el  
coneixement de la família i es farà constar en el pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 

D. Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials
• En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció als alumnes ha de tenir lloc, sempre 

que  per  les  seves  característiques  sigui  possible  i  adequat,  en  entorns  escolars  ordinaris, 
proporcionant-los el suport necessari per possibilitar-los la participació en les activitats generals i els 
aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències bàsiques. 

• L’aprenentatge  cooperatiu,  la  intervenció  de  més  d’un  professional  a  l’aula,  la  planificació  de  la 
participació de tots els alumnes en les activitats d’aula i la resolució col·laborativa de conflictes, entre 
altres, poden afavorir la inclusió de tots els alumnes a l’aula ordinària. 

• Les escoles han de prioritzar que els mestres d’educació especial facin atenció directa als alumnes 
amb  necessitats  educatives  especials  greus  en  els  entorns  escolars  ordinaris  i  donin  suport  als 
professors en la participació d'aquests alumnes a l’aula ordinària. 

• L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials ha de 
seguir el mateix procés que la resta dels alumnes. Els plans individualitzats, per a aquells alumnes que 
en disposin, han d’esdevenir el referent per a l’avaluació d’aquests alumnes, tenint en compte —en el 
marc  dels  objectius  del  curs,  del  cicle  i  de  l’etapa—  l’assoliment  de  les  competències  bàsiques, 
l’autonomia personal i  social (adaptació a l’aula ordinària,  grup específic,  grup reduït)  i  l’adquisició 
d’hàbits de treball i d’aprenentatge. 

• Per  als  alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  que  disposin  d’un  pla  individualitzat,  els 
resultats de les avaluacions de les àrees es referiran a aquest pla, i a l’apartat d’observacions de l'acta 
d'avaluació es resumirà la informació que sigui rellevant  sobre els objectius del pla de l’alumne/a. 
L’avaluació qualitativa recollirà bàsicament el grau d’assoliment de les competències bàsiques. 

• La comissió d’avaluació, amb la col·laboració de l’EAP, ha de fer el seguiment dels aprenentatges dels 
alumnes i adoptar les decisions que corresponguin en relació amb l’atenció educativa que es dóna a 
l’alumne/a, procurant sempre la màxima participació dels alumnes en els entorns i grups ordinaris. 

• En els  informes trimestrals  s’explicitarà  l’evolució  de  l’alumne/a  en  les  diferents  àrees (continguts 
treballats  i  objectius  assolits),  l’assoliment  d’hàbits  d’autonomia  i  desenvolupament  personal  i 
l’adaptació al centre i al grup. 

• La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten i els acords que 
es prenen seran essencials per poder fer el seguiment de l’evolució de l’alumne o alumna. 

• En els documents oficials d’avaluació hi han de constar les mesures d’atenció a la diversitat adoptades 
i el pla individualitzat, quan escaigui. 


