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1. Indicadors per conèixer el grau d’inclusió d’un centre 

 

Dimensió A: Crear cultures inclusives 

Els indicadors per construir una comunitat: 

Tothom ha de sentir-se acollit. 

Els estudiants s’ajuden entre ells.  

Els professors col·laboren entre els. 

El professorat i l’alumnat es tracten amb respecte. 

Existeix col·laboració entre el professorat i les famílies. 

El professorat i els membres del consell escolar treballen junts.  

Totes les institucions de la comunitat estan involucrades en el centre.  

 

 

Dimensión B: Elaborar POLÍTICAS inclusivas 

Els indicadors per desenvolupar una escola per a tots:  

S’ajuda a tots els membres nous del professorat a adaptar-se al centre. 

El centre intenta admetre a tot l’alumnat de la seva localitat 

El centre fa que les seves instal·lacions siguin físicament accessibles per a 

tots. 

Quan l’alumnat accedeix al centre per primera vegada se li ajuda a 

adaptar-se.  

El centre organitza grups d’aprenentatge per que tot l’alumnat es senti 

Els indicadors per establir valors inclusius:  

Es tenen expectatives altes sobre tot l’alumnat. 

El professorat, els membres del consell escolar, l’alumnat i les famílies 

compateixen una filosofia d’inclusió.  

El professorat pensa que tot l’alumnat és igual d’important.  

El professorat i l’alumnat són tractats com a persones i posseïdors d’un 

rol.  

El professorat intenta eliminar totes les barreres d’aprenentatge i la 

participació en el centre.  

El centre s’esforça en disminuir les pràctiques discriminatòries.  
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valorat.  

Organitzen el recolzament per atendre a la diversitat.  

Els indicadors per organitzar el recolzament per atendre a la 

diversitat:  

Les activitats del desenvolupament professional del professorat els ajuden 

a donar resposta a la diversitat de l’alumnat.  

Les polítiques de “necessitats especials” són polítiques d’inclusió.  

El recolzament dels alumnes que aprenen castellà com a segona llengua es 

coordina amb altres tipus de recolzament pedagògic. 

Les polítiques d’orientació educativa i psicopedagògica es vinculen amb les 

mesures de desenvolupament curricular i de recolzament pedagògic.  

S’han reduït les pràctiques d’expulsió per indisciplina.  

S’ha reduït l’absentisme escolar.  

S’han reduït les relacions d’abús de poder entre iguals o “bullying” 

  

Dimensión C: Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 

 

Els indicadors per a movilitzar recursos:  

Els recursos del centre es distribueixen de forma justa per recolzar la 

Els indicadors per dirigir el procés d’aprenentatge:  

Les unitats didàctiques responen a la diversitat dels alumnes. 

Les unitats didàctiques es fan accessibles a tot els estudiants  

S’implica activament als estudiants en el seu propi aprenentatge.  

Els estudiants aprenen de manera col·laboradora.  

L’avaluació motiva als assoliments de tots els estudiants.  

La disciplina de la classe es basa en el respecte mutu.  

Els docents planifiquen, revisen i ensenyen en col·laboració. 

Els docents es preocupen per recolzar l’aprenentatge i la participació de 

tots els estudiants  

Els deures per a casa contribueixen a l’aprenentatge de tots.  

Tots els estudiants participen en les activitats complementaries i 

extraescolars.  
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inclusió. 

Es coneixen i s’aprofiten els recursos de la comunitat. 

L’experiència del professorat s’aprofita plenament 

La diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per l'ensenyament i 

l’aprenentatge.  

El professorat genera recursos per recolzar l’aprenentatge i la participació.  
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2. Graelles d’observació 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES AULES INCLUSIVES 

L'aula acull a una àmplia diversitat d'alumnat?  

Les normes estan penjades a l'aula? (per tal que tothom les pugui veure) 

Distribució de l’aula 
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CARACTERÍSTIQUES DE LES AULES INCLUSIVES 

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES  

El currículum s'ajusta a les 

característiques de cada 

infant, tot fent les 

adaptacions que siguin 

adients?  

     

Agrupaments que es fan a 

l'aula  

     

 

Hi ha una xarxa d'ajuda 

mútua? (s'afavoreix a 

l'ajuda entre companys, el 

treball en equip,etc.) 

 

     

 

Entren altres professionals a 

l'aula per oferir la seva 

ajuda?  
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L'ensenyament és compartit 

entre el mestre i els 

alumnes? 

     

 

 

Es promou la comprensió de 

les diferències individuals?  

 

     

 

Hi ha flexibilitat? 

(acceptació per cambiar 

quan sigui necessari)  

 

 

 

    

Comunicació/relació família 

-mestres  
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ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES QUE TÉ UN MESTRE/A A L'AULA INCLUSIVA  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES  

Es treballa per 

racons?  

      

Es treballa per 

projectes?  

     

Es treballa per 

tallers? 

     

S'utilitza el treball 

cooperatiu?  

     

Utilitzen el joc com a 

eina inclusiva?  
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3. Graelles d’observació omplertes 

CARACTERÍSTIQUES DE LES AULES INCLUSIVES 

L'aula acull a una àmplia diversitat d'alumnat?  

Si, en aquesta aula hi ha una gran varietat d'alumnat. Hi ha un nen amb hiperactivitat (avui ha començat a prendre la 

medicació. Hi ha un altre nen que assisteix al CSMIJ perquè té problemes emocionals. (a causa de problemes familiars). Hi ha 

un nen nouvingut, va arribar el curs passat però el seu nivell d'absentisme era elevat, per aquest motiu té problemes amb la 

llengua i per conseqüència té problemes en els continguts que es treballen a l'aula. Hi ha dos nens d'ètnia gitana; el seu 

comportament és disruptiu a l'aula, hi ha provocacions dels infants cap a la mestra, faltes de respecte, etc. Hi ha una nena 

que té un retard evolutiu d'un any, i té moltes dificultats per seguir el nivell que hi ha a la classe. Hi ha un nen que el 

derivaran a què l'EAP faci una valoració ja que es bloqueja constantment i tampoc segueix el nivell que hi ha a l'aula.  

Les normes estan penjades a l'aula? (per tal que tothom les pugui veure) 

No hi ha les normes a cap lloc penjades, tot i que quan els infants mostren faltes de respecte pels companys i/o el material, 

la mestra recorda constantment que a l'aula hi ha unes normes i que les han de complir.  

Distribució de l'aula. 

Dues taules allargades dividides en 6 grups. Cada grup té un nom d'alguna obra de Gaudí, ja que és el nom de la classe, i 

realitzen un projecte envers aquest. Per les parets hi ha cartells de números i lletres. També hi ha dibuixos realitzats pels 
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infants. A una banda de la classe tenen els penjadors de les fitxes, cada nen té el seu i allà va acumulant fitxes per realitzar 

el àlbum amb totes les feines realitzades.  

Característiques de les aules inclusives 

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES  

El currículum s'ajusta a les 

característiques de cada 

infant, tot fent les 

adaptacions que siguin 

adients?  

Avui han treballat 

una fitxa de la F i la 

G, tots els infants 

han treballat la 

mateixa i de la 

mateixa manera. En 

alguns casos, la 

mestra ha adaptat la 

fitxa posant ella en 

florescent el que 

havien de resseguir. 

O ajudant-los a 

escriure el seu nom o 

la data.  

Han fet tots la 

mateixa fitxa. 

Sobre carnestoltes 

ja que és la UD 

d'aquesta 

setmana. En la 

fitxa no havien de 

raonar, 

simplement havien 

de reseguir unes 

línees i pintar.  

No hi ha hagut cap 

adaptació. Han 

realitzat tots la 

mateixa fitxa. 

(restes i fitxa N) 

 

A l'hora dels racons 

si que es pot dir 

que s'adapten una 

mica al nivell de 

cada infant. (en els 

racons dirigits) 

No ja que és la 

mateixa tasca per a 

tots els infants.  

Si que facilita 

algunes coses, com 

per exemple la 

mestra els escriu la 

data amb 

fluorescent i ells ho 

han de resseguir, 

els altres ho fan 

sols. (però la feina 

és la mateixa sense 

cap adaptació) 

Tots han fet les 

mateixes fitxes. Les 

adaptacions han sigut 

mínimes. La mestra 

ha posat el nom amb 

florescent i ells ho 

havien de resseguir.   

A un nen que li costa 

molt escriure, li ha 

deixat fer menys 

paraules, tot dient, 

que s’havia esforçat 

molt escrivint dues.  
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Agrupaments que es fan a 

l'aula  

Han treballat 

individualment, 

cadascú al seu lloc.  

Han fet 

desdoblaments 

heterogenis. La 

meitat del grup ha 

anat una hora a 

fer ludoteca, l'altre 

meitat s'ha quedat 

a l'aula fent una 

fitxa.  

Han fet 

desdoblaments 

heterogenis, la 

meitat del grup ha 

anat a fer 

informàtica.  

No hi ha hagut 

desdoblaments, 

però a última hora 

tres infants han 

anat a fer religió, 

els altres s'han 

quedat fent el bloc 

d'escriptura amb la 

tutora i la mestra 

de reforç. 

No hi ha hagut 

desdoblaments. 

Tampoc s’han fet 

petits agrupaments.  

 

Hi ha una xarxa d'ajuda 

mútua? (s'afavoreix a 

l'ajuda entre companys, el 

treball en equip,etc.) 

 

No, els nens han de 

realitzar les seves 

fitxes individualment 

i un cop acabades li 

han ensenyat a la 

mestra i l'han penjat 

al seu espai de 

fitxes.  

No, la fitxa és 

individual i no es 

promou l'ajuda 

mútua. En un dels 

grups ha dit un 

nen: m'està 

copiant, i la 

mestra ha 

intervingut dient, 

si algún company 

no sap alguna cosa 

li podem ajudar, 

no cal dir que 

No ja que era una 

fitxa individual. No 

hi ha cap infant que 

ajudi als seus 

companys, encara 

que veuen que els 

hi costa, cadascú es 

limita a fer la seva 

feina.  

No. tot i que avui a 

l'hora del bloc he 

observat que alguns 

infants s'ajudaven 

entre ells.  

No, han fet les fitxes 

de manera individual, 

com cada dia. Tot i 

que la mestra a l’hora 

de plàstica quan els 

nens anaven acabant 

els deia que 

ajudessin a algun 

company.  
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s'està copiant. 

Igualment, els 

nens han tapat la 

fitxa perquè l'altre 

company no li 

mirés el que 

estava fent. 

 

Entren altres professionals a 

l'aula per oferir la seva 

ajuda? 

 

Avui ha entrat 

l'especialista d'anglès 

per dur a terme la 

classe (1 hora) 

Ha entrat una 

mestra de reforç 

per tal de realitzar 

racons de feina. 

(és la cap d'estudi) 

 

També ha entrat l’ 

especialista de 

psicomotricitat. 

(per dur a terme la 

classe, 1 hora)  

 

A la tarda entra l’ 

especialista de 

Música.  

No. Està la tutora 

sola.  

A la tarda és la seva 

tarda lliure i ve una 

altra mestra a fer la 

classe.  

Entra una mestra 

de reforç, que és 

tutora de P-4. Està 

una hora a l'aula 

per ajudar a fer el 

bloc d'escriptura.  

 

La mestra de suport 

a la inclusió també 

entra una hora cada 

dijous per realitzar 

treball de lectura 

amb els infants. 

(avui concretament 

no ha vingut perquè 

estava fent una 

Si, entra la vetlladora 

una hora per estar 

amb un infant. (J.A)  
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substitució).  

 

L'ensenyament és compartit 

entre el mestre i els 

alumnes? 

 

La mestra ha donat 

l'oportunitat de què 

els infants pensin 

que hauran de fer en 

la fitxa que ha 

ensenyat.  

No. Avui la mestra 

ha explicat el que 

havien de fer i ells 

ho han fet. Una 

vegada han 

acabat, li han 

ensenyat a la 

mestra i quan ella 

ha donat el vist i 

plau, ho han 

penjat.  

La mestra dóna les 

consignes i els nens 

fan.  

Ella fa una mostra a 

la pissarra del que 

han de fer i demana 

a veure si ho han 

entès. Ha fet que 

una nena expliqués 

el que havien de 

fer.  

 

La mestra ha fer 

que sortís una nena 

a escriure la data a 

la pissarra en 

comptes de fer-ho 

ella. Ha deixat que 

un nen fos el que 

expliquès el conte. I 

a l'hora de fer la 

feina ha preguntat 

que creieu que 

haurem de fer aquí? 

(fitxa arlequí) 

 

La mestra explica la 

fitxa que han de fer, i 

els infants es posen a 

fer-ho.  
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al bloc d'escriptura, 

el tema del qual 

havien d'escriure ja 

venia donat, no es 

permet que siguin 

lliures els infants 

per dibuixar i 

escriure el que 

volen. (ho fan molt 

pautat) 

 

 

 

Es promou la comprensió de 

les diferències individuals?  

 

Avui el C.R, ha 

començat a prendre's 

la medicació per la 

hiperactivitat, la 

mestra ho ha explicat 

i ha fet entendre que 

tots som diferents, i 

que cadascú té unes 

necessitats que són 

diverses, i que en 

aquell moment el C.R 

necessitava aquell 

No. en cap 

moment del dia. 

Tampoc ha succeït 

res per poder-ne 

parlar.  

No Si. una altra vegada 

la mestra ha 

explicat que 

cadascú es diferent 

i que en concret el 

C.R s'ha de prendre 

la pastilla, però que 

hi ha altres nens 

que en comptes 

d'això porten 

ulleres, altres que 

han d'anar en 

No. 
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medicament per 

relaxar-se.  

cadira de rodes, 

etc. Ha explicat que 

cadascú té unes 

necessitats 

diferents.  

 

Hi ha flexibilitat? 

(acceptació per canviar 

quan sigui necessari)  

 

Es pot dir que avui si 

que hi ha hagut 

flexibilitat, a la tarda, 

la mestra tenia 

planificades unes 

fitxes amb la seva 

paralela, però com 

ha arribat 

carnestoltes, les han 

deixat per un altre 

dia, i han dedicat el 

temps a parlar del 

carnaval ja que era 

un tema que 

interessava als 

infants.  

Si que hi ha hagut 

flexibilitat. La 

mestra ha cregut 

que era adient 

sortir al pati en 

comptes de fer la 

feina que havien 

de fer, ja que els 

nens estaven molt 

esverats(a la 

tarda) 

Han seguit la 

programació que 

havien realitzat pel 

dia d'avui. 

Han seguit la 

programació que 

havien realitzat pel 

dia d'avui. Tot i que 

ha sigut un dia 

gairebé de festa, ja 

que és dijous 

llarder, i a la tarda 

han menjat truita i 

han sortit a jugar al 

pati. 

Han seguit el que 

estava programat.  
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Comunicació/relació família 

-mestres  

Els pares es queden 

a fora de l'aula quan 

porten als infants. No 

entren per res. Però 

si que hi ha contacte 

verbal amb totes les 

famílies. La mestra 

comunica a cadascun 

dels pares com ha 

anat el dia.  

A la sortida la 

mestra explica 

com ha anat el dia 

a cadascun dels 

pares.  

A la sortida la 

mestra parla amb 

tots els pares. 

Concretament es 

queda parlant amb 

els pares d'aquells 

infants que tenen 

pitjor 

comportament, i 

parlen els pares, la 

mestra i els nen 

implicat. (per tal de 

fer-lo reflexionar)  

Avui s'ha demanat 

la participació dels 

pares en el fet que 

havien de portar 

una truita per als 

nens. Tots els 

infants menys un 

l'ha portat. Per tant, 

hi ha hagut una 

participació alta.  

A l’entrada la mare 

d’una nena l’ha 

demanat a la mestra 

si podia parlar amb 

ella. La mestra ha 

estat parlant una 

estona amb ella. Amb 

les altres famílies, a 

la sortida els ha 

explicat com ha anat 

el dia.  
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ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES QUE TÉ UN MESTRE/A A L'AULA INCLUSIVA  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS  DIVENDRES  

Es treballa per 

racons?  

No Si.  

Un de llengua i un 

de matemàtiques. 

Aquests dos són 

guiats per les 

mestres.  

Després hi ha tres 

racons més. Un de 

pintar mandales, un 

de construccions i un 

altre de fer sèries.  

No No No 

Es treballa per 

projectes?  

Tenen un projecte 

iniciat de Gaudí des 

de principi de curs. 

Aquest es el nom de 

la classe, i cada 

taula té el nom 

d'una obra de Gaudí. 

Avui han vist un 

vídeo on sortien 

Tenen el projecte de 

Gaudí, però avui no 

han fet res 

relacionat.  

Han vist un video de 

les tres bessones i 

Gaudí, en el qual 

s'explica en forma 

de conte la vida de 

Gaudí.  

Han fet una màscara 

que està relacionada 

amb el projecte de 

gaudí, ja que és un 

dels balcons de la 

pedrera i es de molts 

colors com 

treballava gaudí.  

No han treballat res 

relacionat amb el 

projecte de Gaudí 
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totes les obres que 

ha realitzat 

l'arquitecte. Els 

infants estaven molt 

atents, ja que les 

coneixen i els agrada 

veure-les a la PDI.  

Es treballa per 

tallers? 

No  No No No No  

S'utilitza el treball 

cooperatiu?  

No No No No No  

Utilitzen el joc com a 

eina inclusiva?  

No Hi ha estones de joc 

lliure, en el qual els 

infants interactuen 

entre ells. Però no es 

treballa pròpiament 

la inclusió gràcies als 

jocs.  

No No No, tot i que hi ha 

estones de joc lliure 

on els infants es 

relacionen. Però el 

joc no s’utilitza com 

a eina per afavorir la 

inclusió de tots els 

alumnes, hi ha una 

nena, en concret, 

que queda totalment 

apartada. 
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4. Diari de camp 

27 de gener 2014 

Avui un nen ha portat un "gaudell" i fulletons informatius del parc güell. 

Com els nens són la classe de Gaudí a tots els ha interessat molt. La mestra 

ha donat molta importància a aquest fet, i han estat parlant durant mitja 

hora sobre el parc güell, han mirat mapes, el nen ha pogut explicar tot el 

que va veure, etc.  

A primera hora, una mestra de reforç s'ha emportat a dos infants per tal de 

reforçar aspectes sobre la lectura ja que als infants els costa molt i tenen un 

nivell força baix. (cada setmana s'emporta a dos) 

La mestra mostra afecte pels infants, els tracta amb molt de carinyo. 

Intenta no cridar, excepte quan els nens no fan cas i ha de donar ordres. 

Hi ha dos nens que es passen la major part del dia corrent per la classe, 

insultant, pegant als altres, etc. Hi ha insults entre companys com per 

exemple: gorda. La mestra ha intentat tallar amb aquests comportaments, 

ho ha fet parlant amb ells, traient-los a fora, castigant-los a una altra 

classe,etc. Els nens no fan cas, i continuen fent.  

Justament un d'aquests infants (J.A) té un problema de conducta a causa 

de problemes familiars, l'any passat el portaven al CDIAP però ara hauran 

de parlar amb el CSMIJ perquè el comportament que té no deixa avançar al 

grup.  

L'altre nen (C.R) estan mirant si té hiperactivitat, ja que no pot parar de 

moure's en tot el dia. Ho fa de manera inconscient.  

Avui, la mestra ha hagut de parar la classe moltes vegades per aquests dos 

infants.  

M'he fixat que tot i que hi ha aquestes conductes disruptives a l'aula, la 

mestra parla amb un to suau i intenta parlar cara a cara amb els infants, 

s'ajup per parlar amb ells i intenta fer que pensin en el que han fet. El que 

passa els que els nens (a causa dels seus problemes), continuen amb el 

mateix comportament.  
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Un nen i una nena s'han insultat i la mestra els ha agafat per tal que es 

demanessin perdó i es fessin una abraçada.  

Al llarg del dia ha utilitzat paraules afectives cap als infants, com per 

exemple: bonics, preciosa, etc. I en cap moment ha dit res dolent dels 

nens, el que si que fa és remarcar que a la classe hi ha nens que 

s'equivoquen i fan coses que no es poden fer.  

Els continguts s'han treballat bàsicament amb fitxes, al matí han fet dues 

fitxes sobre la lletra J, on havien de resseguir la J, havien de pintar, i havien 

d'escriure paraules, i a la tarda han treballat el número 8, amb dues fitxes 

més.  

Penso que aquests continguts es podrien treballar de manera més vivencial 

per tal de fer un aprenentatge més significatiu. 

Tots els infants han realitzat les mateixes fitxes. Al matí han fet una fitxa on 

havien de treballar la lletra j. Havien de resseguir les lletres que hi havia a 

la fitxa i pintar el dibuix, una vegada havien acabat això, havien d'escriure 

paraules que havien fet amb la lletra J. Les adaptacions que ha fet la 

mestra a aquells infants que els costa més: 

- Posar ella la data en florescent i ells ho havien de resseguir.  

- Escriure les paraules i que ells les haguessin de copiar.  

- Acceptar que escrivissin menys paraules que els altres.  

Les tasques, com he dit, han sigut exactament les mateixes per a tots.  

Les consignes de la mestra han vingut donades al principi de l'activitat. Han 

sigut clares. Ha ensenyat com és la lletra J, i entre tots han dit paraules que 

comencessin per aquesta. Les han escrit a la pissarra i després han passat a 

fer la fitxa. No és una fitxa on els infants haguessin de pensar per aquest 

motiu no han hagut de preguntar res.  

He observat als dos nens que penso que tenen més dificultats, i he vist que 

no demanen ajuda, el que fan, és copiar-se dels companys que tenen al 

costat. Tot i així, fan errors i quan es posen a la fila perquè la mestra els 

corregeixi ella els escriu el que els falta o els explica. 
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En el cas del B.A, els companys que té a la taula sempre l'ajuden i li diuen 

què ha de fer. Tot i que encara no entèn bé el que li expliquen perquè no 

domina l'idioma ho intenta fer com ells i es deixa ajudar. En el cas de la 

R.M, no hi ha ningú que l'ajudi i quan es copia les nenes li van a dir a la 

mestra. Avui, una de les nenes de la seva taula ha dit: La R, m'està copiant, 

no para de mirar-me. La mestra els diu que no s’està copiant, que el que 

han de fer és ajudar-la. També li ha dit a la nena, si vols que t’ajudi m’ho 

demanes, però la nena no ha demanat ajuda.  

Pel que fa a la mestra, no ajuda directament a cap dels infants amb més 

dificultats, segueix el mateix ordre que amb tots. Deixa que facin i quan ho 

tenen els ajuda a corregir-ho. O els escriu el que han de posar i ells ho han 

de copiar.  

28 de gener.  

Els nens han arribat a l’aula com cada dia, els pares s’han quedat a la porta, 

i la mestra els anava saludant tot dient Bon dia i el nom del nen o nena. 

Han cantat la cançó del bon dia tots junts, han passat llista com de 

costum... 

Avui han fet desdoblaments a l’aula. Un grup s’ha quedat a l’aula realitzant 

una fitxa amb la mestra tutora i l’altre grup ha anat a fer ludoteca amb la 

mestra de reforç. La tutora ha sigut flexible amb el grup ja que havien de 

fer una fitxa i el que ha fet ha sigut acabar de llegir el conte que estaven 

fent, fer que els infants parlessin, etc. i després d’aprofitar aquell moment 

de parla entre els infants han fet la fitxa. Aquesta tractava de punxar i 

retallar un nen o una nena segons del sexe que fossin.  

Després dels desdoblaments, han fet racons 6 racons que fan cada dia, i 

cada grup passa per un cada setmana. Hi ha 4 racons lliures que són de 

pintar i expressió artística, i dos més que són més dirigits, un és de 

llenguatge (consciència fonològica) i l’altre és de conceptes matemàtics 

(enumerar). 
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En J.A i en C.R, han començat a saltar per l’aula, a fer el gos, a cridar, a 

riure’s al mig de l’aula mentre la mestra estava explicant coses, i ella, ha 

parlat amb ells, els ha avisat que si no es portaven bé, demà no podrien 

celebrar l’aniversari d’un dels nens de la classe. La mestra reforça 

positivament el comportament dels infants. Per exemple, quan el C,R està 

tranquil, li diu, molt bé el C. Ara està tranquil i molt maco. Així has d’estar. 

El J.A, després de molt dialogar amb ell, de donar-li oportunitats, de donar-

li responsabilitats per tal que estigués actiu,etc., la mestra l’ha hagut de 

castigar en una altra classe ja que no feia cas de ninguna de les maneres. A 

més, després s’ha quedat parlant amb la mare per veure com poden 

solucionar les males conductes d’aquest infant.  

A la tarda han fet una altra fitxa on havien de pintar el numero 8. Les 

consignes han sigut clares, abans de començar l’activitat ho ha explicat, i 

després, alguns infants tenien dubtes i han demanat ajuda. Aquells nens 

que els costa més no han demanat ajuda en cap moment, m’he adonat que 

han copiat als seus companys.  

29 de gener.  

Els nens entren a l’aula a les 9 del matí com sempre, i la mestra els rep 

amb un bon dia i el nom de cada nen que entra per la porta. Després han 

passat llista. I han cantat la cançó d’aniversari a l’A.F. ja que avui ha fet 6 

anys. La mestra li ha fet un petó molt fort i li ha dit felicitats.  

Després de cantar la cançó, la mestra ha dit que havien de fer una fitxa i 

que quan l’acabessin celebrarien l’aniversari (el nen ha portat esmorzar per 

a tots). Els encarregats de material han repartit les fitxes i els llapissos i la 

mestra avui ha canviat la metodologia de realitzart la fitxa, l’ha anat fent 

amb ells, pas per pas. Ella ha agafat una fitxa i l’anava fent a la pissarra. 

Els nens seguien el mateix que feia ella.  

Havien de resseguir paraules i transcriure-les. És a dir, estaven en lletra 

lligada i les havien de passar a lletra de pal.  
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Abans de començar l’activitat el J.A, ha dit avui em portaré bé. Si em porto 

bé em trauràs el càstig? (el càstig se’l van posar ahir entre la mare i la 

mestra, seria no estar en l’aniversari del A.F). La mestra la dit que s’ho 

pensaria però que s’havia de portar molt bé. La veritat que el nen m’ha 

sorprès ha estat molt tranquil i ha fet la feina perfecte, en aquestes dos 

setmanes mai ho havia vist. El C.R, abans de fer la feina ha començat a 

ballar al mig de la classe, a molestar als altres,etc. La mestra l’ha tret a fora 

de l’aula, i al tornar el nen continuava igual. Ho he intentat jo, he parlat 

amb ell i s’ha relaxat.  

Una vegada tots han acabat la fitxa, el A.F ha repartit l’esmorzar, i hem 

posat cançons d’aniversari. La mestra li ha fet una corona i l’han decorat 

entre tots. El nen estava molt content. Tot i que avui ha estat una mica 

esverat, ja que ha pegat a diversos nens. Entre ells a en J.A, aquest no ha 

respost, com de costum. No l’ha pegat, sinó que ho ha anat a dir a la 

mestra.  

Hi ha un nen a l’aula que habitualment parla com si fos un bebè, fa moltes 

tonteries com si tingués menys anys,etc. I avui la mestra li ha dit R.E, hem 

de treure aquesta veu de nen petit que poses, que ja tenim 5 anys. No pots 

tirar-te per terra com si fossis un bebè.  

Després del pati hi ha hagut desdoblaments, la meitat del grup ha anat a 

informàtica i l’altre meitat s’ha quedat a l’aula amb la tutora. A l’aula han 

fet una fitxa on havien de relacionar els sentits amb el dibuix corresponent. 

Penso que algunes de les fitxes que es fan es podrien fer de manera més 

vivencial, o si més no, treballar altres coses, perquè això són coses lògiques 

per a nens de 5 anys.  

La mestra ha explicat el que havien de fer, i li ha dit a l’encarregat de 

material que repartís tisores. Els nens havien de retallar, enganxar i després 

escriure les paraules corresponents (boca, mà, orella, nas). Un nen, en R.E. 

li ha dit a la mestra no he escrit les paraules perquè se que m’equivocaré, i 

ella, li ha dit, no et preocupis, tothom ens equivoquem, així que prova-ho a 

veure com surt i després t’ajudo.  
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A la tarda, ha vingut una altra mestra ja que la tutora té la tarda lliure, els 

infants han fet una fitxa havien de posar diferents parts del cos. Abans de 

fer-la, la mestra els ha posat un power point amb diverses imatges de totes 

les parts del cos (la tutora li havia deixat per escrit a l’altre mestra el que 

havien de fer) 

La mestra que ha estat a la tarda, abans de marxar, els ha explicat un 

conte que parlava de sentiments. Amb aquest han pogut parlar dels 

diversos sentiments, és a dir, la mestra preguntava, quan esteu tristos 

vosaltres, quan esteu contents, etc.  

30 de gener 

Els nens han arribat com cada dia, han fet el bon dia, han passat llista, 

estaven força tranquils com tots els matins a primera hora. I la mestra, ha 

fet un repàs dels colors, ja que ha preguntat a un nen i s'ha equivocat a 

l'hora de dir-ho així que ha aprofitat per repassar-los fent que cada nen 

digués un color. El que ella ensenyava.  

El C.R, ha començat a tirar-se per terra, a cridar i a molestar als companys, 

a més, no volia fer la fitxa, aleshores la mestra ho ha intentat parlant amb 

ell, agafant-lo,etc. Però no feia cas, així que l'ha agafat del braç i se l'ha 

emportat a una altra classe a fer la fitxa que tocava. El nen s'ha passat tota 

la hora a l'altre classe, però al final l'ha fet i quan ha entrat li ha demanat 

perdó a la mestra, tot i que després ha tornat a fer el mateix.  

Avui la mestra quan corregia les fitxes, ho corregia segons el nivell de cada 

infant, és a dir, a uns els demanava una mica més que a uns altres.  

A l'última hora del matí, com cada dijous, han fet el bloc d’escriptura, ha 

vingut una mestra de reforç, és a dir, que hi havien dos mestres a l'aula. 

Tot i que des del meu parer no són necessàries dues mestres per fer 

pintura, es podria aprofitar per una altra cosa més útil. Els nens han de fer 

escriptura natural en aquest bloc a part d'imaginar-se un dibuix a partir 

d'unes consignes.  
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El J.L, demana ajuda i la mestra ho reforça això dient: Molt bé aquests nens 

i nenes que demanen ajuda, és el que hem de fer quan no sabem fer alguna 

cosa. 

31 de gener 

Avui, el I.H, ha portat un ninot per ensenyar a la resta de companys, i un 

nen, el M.G, li ha tret de les mans, i no li volia tornar, el I, estava neguitós, 

però no era capaç de dir-li que li tornès. La mestra i jo hem parlat amb el 

M.G, i no li volia tornar, ha començat a córrer per la classe per tal de no 

tornar-li. La mestra la escridassat unes quantes vegades, i al final li ha 

tornat, però tot això rient-se i molestant als altres. Després a continuat 

corrents, tirant-se per terra... fins que la mestra l'ha fet fora de l'aula.  

Avui han fet una fitxa, la mestra l'ha explicat abans de donar-la. I ha 

demanat a veure si l’entenien. Ha deixat que un dels nens la expliqués.  

Després del pati, han vist la pel·lícula de Pocahontas i la mestra estava 

asseguda amb tots, abraçant a alguns nens.  

Avui la mestra ha mostrat flexibilitat en els horaris, ja que havien de fer una 

fitxa i no l'han fet perquè els nens estaven motivats veient vídeos de 

música, debatin entre ells, etc.  

Avui la mestra m’ha explicat que es fa una avaluació cada trimestre, hi ha 

una sèrie d’ítems establerts i cada trimestre apunten si els infants els han 

assolit. La mestra ho valora mitjançant la observació directa del dia a dia 

amb els infants. Cada setmana es fixa en 7 nens i nenes i anota allò que ha 

de valorar. També es fixa en les fitxes que van fent diàriament. Per valorar 

aspectes matemàtics, fa el quinzet cada setmana, i anota si els infants 

responen correctament o s’equivoquen. I per valorar aspectes d’escritura, 

passa la proba Teberosky per tal de saber en quina etapa es troba l’infant.   
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Com es dóna resposta als alumnes amb més dificultats en el marc 

de l'aula ordinària?  

 Adaptacions de materials 

(24/2/2014) No hi ha adaptacions específiques de les fitxes. És a dir, tots 

els infants han tingut la mateixa, tot i que en alguns casos la mestra els ha 

posat en florescent allò que havien d'escriure per tal de facilitar-los la feina. 

(25/2/2014) Cap adaptació en la fitxa. Únicament la mestra els ajuda a 

escriure el seu nom i l'ha data, els fa ella i ells han de resseguir.   

(27/2/2014) No hi ha hagut cap adaptació. Han fet una fitxa on havien de 

pintar segons el color que tenia cada número. Després han fet una màscara 

amb pinturas on la mestra els ajudava, a tots per igual. Els donava les 

consignes d'on havien de posar la pintura i ells ho feien.  

 

 Tasques  

(24/2/2014)Una fitxa igual per a tots els infants de la classe. 

(25/2/2014) Una fitxa on no havien de raonar res, únicament havien de 

resseguir i pintar un titella.  

(27/2/2014) Les mateixes per a tots els infants.  

 Consignes 

(24/02/2014). La mestra ha donat les consignes per a tots els alumnes. És 

a dir, ha explicat la fitxa en veu alta davant dels infants. Ha fet una mostra 

en la pissarra perquè sabessin que havien de fer. A més, ha donat la 

oportunitat de què fossin ells els que ho expliquessin.  

Quan un dels infants li ensenyava la fitxa i la tenia malament, li ha explicat 

individualment l'error que havia tingut i l'ha ajudat a corregir-ho.  

(25/2/2014) La mestra ensenya la fitxa i explica el que hauran de fer. Són 

consignes curtes i molt clares.  
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(27/2/2014) Avui en comptes d'explicar ella el que havien de fer, ha deixat 

que fossin ells els que expliquessin el que creien que haurien de fer a la 

fitxa. Quan els nens ho han explicat, ella ha afirmat que si que era això el 

que havien de fer.  

Com ajuda la mestra quan interactua cara a cara?  

 Què els diu? 

24/2/2014. La mestra remarca al llarg del dia que si algú necessita ajuda, 

només l'ha de demanar. Però m'he adonat que cap infant ha demanat ajuda 

encara que no ho sabés fer.  

(25/2/2014) Quan una nena que li costa molt avançar en la feina li ha 

ensenyat, la mestra l’ha reforçat positivament tot dient: Molt bé, t'has 

esforçat molt i t'ha quedat molt bé. A més, la nena ha escrit el seu nom 

amb lletra lligada ella sola i tot i que no ho havia fet bé, la mestra li ha 

valorat molt.  

(27/2/2014). Avui un nen ha començat a plorar i la mestra no entenia què li 

passava, de tal manera que s'ha posat a la seva altura i li ha dit, explica'm 

que et passa, em de parlar i dir el que ens passa, no podem plorar que 

tenim 5 anys i em de ser capaços d'explicar les coses. El nen no parava de 

plorar i tapar-se la cara. Després de llargs minuts intentant que el nen ho 

expliqués al final ho ha aconseguit i el nen s'ha tranquil·litzat.  

 

 Com els tracta? 

24/2/2014. Pel que he observat al llarg del dia, la mestra té molta paciència 

amb els infants i els tracta amb molt d'afecte. Sempre utilitza adjectius 

afectius per als infants, com per exemple: bonics, maques, etc.  

(25/2/2014) En general, la mestra els tracta a tots molt bé, no és que 

mostri diferències per aquells infants que els costa més. A tots els tracta 

amb molt d'afecte i té molta paciència ja que constantment a l'aula hi ha 

conductes disruptives que no permeten que expliqui les coses i que faci la 

classe amb tranquil·litat.  
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(27/2/2014) Els tracta amb molta paciència. Un dels nens (A.P) ha 

començat a donar cops de peu als cubs de les escombraries (durant una 

bona estona), la mestra tranquil·lament li deia deixa'ls que no t'han fet res, 

ves a seure al teu lloc, però el nen no feia cas, al final la mestra ha hagut 

de dir-li que si no parava es quedaria sense pati. Al final el nen ha parat i 

s'ha assegut al seu lloc. A un altre nen l'ha hagut de castigar sense pati, ja 

que havia pegat a un altre nen, durant el matí ha pegat a diversos nens, 

per tant, la mestra li ha dit que tindria conseqüències. Durant la mitja hora 

de pati, l'ha deixat a l'aula i ha parlat amb ell per tal de fer-li reflexionar 

sobre el que havia passat, i sobre el que fa habitualment als altres nens i 

nenes de la classe. El nen anava assentint amb el cap, però a la tarda ho ha 

tornat a fer. 

 Com els fa pensar?  

24/2/2014. Avui el J.A, ha començat a tenir un comportament que no 

permetia que els altres companys es concentressin, de tal manera que la 

mestra ha sortit a fora, ha parlat amb ell i ha intentat calmar-lo, el nen ha 

continuat corrent per la classe, molestant als companys i cridant l'atenció 

de la mestra. Ella s'apropa a l'infant i li fa reflexionar sobre el que està fent.  

A l'hora de corregir les tasques que han fet, individualment corregeix els 

errors i els explica el que han fet malament i els ajuda a posar-ho bé.  

(25/2/2014) La mestra no va directament a ajudar a aquells infants que els 

costa més, però quan arriben a la seva taula per corregir, si ho han fet 

malament, com es el cas del B.A, ella li explica detalladament el que ha de 

fer i es queda amb ell fins que ho acaba entenent. (a causa de d’idioma és 

molt difícil comunicar-se amb l'infant, però la mestra intenta fer-ho com 

sigui perquè l'entengui).  

(27/2/2014). Reflexionant amb ells sobre el seu mal comportament. (amb 

els nens que tenen problemes de conducta) 

Amb aquells infants que tenen més dificultats d'aprenentatge, no ha tingut 

cap contacte especial per fer-los pensar sobre com fer les feines.  
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Com es treballen els continguts? 

24/2/2014. Avui, els continguts s'han treballat amb una fitxa com he 

comentat anteriorment. També han treballat continguts del projecte d'aula 

(Gaudí), i ho han fet mitjançant un vídeo. La mestra els ha posat un vídeo 

on sortien totes les obres de Gaudí, els infants estaven molt interessats ja 

que coneixen varies i els agrada veure-ho a la PDI. 

(25/2/2014). A través de fitxes.  

(27/2/2014) Amb una fitxa on havien de pintar, a través d'una màscara 

(art) i oralment, la mestra ha explicat un conte de carnestoltes on es 

treballa el carnaval. Després allò que havien vist al conte ho havien de 

dibuixar i escriure el que havia al dibuix. (bloc d'escriptura)  

 

Quins problemes tenen els nens amb més dificultats?  

24/2/2014. No saben seguir la fitxa que han de fer, i per aquest motiu 

copien als seus companys de taula.  

(25/2/2014). Avui pràcticament tots han fet la feina bé, ja que únicament 

havien de pintar, per aquest motiu no han tingut cap problema, exceptuant 

el B.A, al qual la mestra li ha hagut d'ajudar.  

(27/2/2014) No segueixen el ritme de la classe. No saben escriure res, 

gairebé ni el seu nom. A vegades no entenen el que han de fer,etc. Quan 

estaven parlant oralment sobre les disfresses, un dels nens que els costa 

més expressar-se no ha volgut dir res, penso que és perquè estava perdut. 

 Com demanen ajuda 

24/2/2014. Cap nen ha demanat ajuda, ni als seus companys ni a la 

mestra, el que m'he fixat és que copien idènticament el que fan els seus 

companys.  

(25/2/2014). No demanen ajuda, avui tampoc l'han necessitat.  

(27/2/2014) A l'hora de realitzar el bloc d'escriptura, diversos nens han dit: 

no se fer-ho, no se quina lletra posar, etc.   



31 
 

 Com respon la mestra a aquesta demanda  

24/2/2014. La mestra els diu que si algú necessita ajuda que ho demani, 

però no ha anat a veure com anaven aquells infants que els costa més, sinó 

que quan han arribat a la seva taula per que els coregis, els ha explicat com 

ho havien de fer, o els ha ajudat a entendre el que havien fet.  

(25/2/2014) Com he dit anteriorment avui els infants no han necessitat 

ajuda.  

(27/2/2014) La mestra s'ha posat al costat d'aquests infants i els ha ajudat 

a escriure allò que volien. En el cas del B.A que no sap escriure res li ha 

escrit ella i el nen ho ha copiat a baix.  

La R.M, ho ha fet ella sola, és una nena que té un retard d'un any i no sap 

escriure res, per tant, va molt perduda en totes les tasques, tot i així posa 

de la seva part i intenta fer-ho, la mestra reforça molt aquestes accions per 

part de la nena i la felicita.   

 Com responen els companys 

24/2/2014. Contínuament he escoltat: M'està copiant. I en alguns cassos 

fins i tot es tapen les fitxes per tal que no els copiïn. També és veritat que 

alguns nens i nenes si que ofereixen la seva ajuda quan veuen que als seus 

companys els costa, per exemple, una nena ha dit al seu company: -Te 

ayudo?. No, así no se hace! Se hace así.  

(25/2/2014) en algun cas els nens s'han tapat el dibuix perquè els seus 

companys no els copiessin.  

(27/2/2014) Avui si que m'he adonat que a l'hora del bloc una nena 

ajudava al seu company que tenia dificultats per escriure una paraula. 
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5. Detall de les entrevistes 

Entrevista a la cap d’estudis  

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre? 

Quin és el teu càrrec?  

Quins són els problemes més freqüents amb els que et trobes a les aules? I 

referent a l'atenció a la diversitat? 

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds respecte entre el professorat i l’alumnat?  

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre alumnes, 

famílies, mestres o altre personal) 

Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres 

- Alumnes  

- Famílies 

- Alumnes de pràctiques 

Si haguessis de fer una valoració de la relació família - escola, del 1 al 4, 

com ho valoraries? Per què?  

- En general, hi ha relacions positives?  

- Quins són els canals habituals de comunicació? 

- Penses que les famílies s'impliquen en l'educació dels seus fills? 

Valora del 1 al 4. Per què? 

BLOC 3- Metodologia 

Quina metodologia s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest centre?  

Penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat d’alumnat?  

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge? 
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Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge? És a dir, s’aprofita aquesta diversitat per 

ensenyar?  

A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes s’ajuden 

entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda?  

BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es planteja 

aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?   

El tracte amb els infants que tenen més barreres per a participar i aprendre 

és diferent segons l'orígen d'aquestes diferencies? (culturals, dificultats 

d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament...) 

Es fan adaptacions de les tasques que es realitzen a l'aula? (a infantil) 

Quines són aquestes adaptacions?  

BLOC 5 - Suport a l'aula  

Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula?  

- Es prenen acords?  

- És útil? Penses que és un bon recurs per atendre a la diversitat?  

Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O que es millor 

fer-ho a fora? Per què?  

BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

Què en diries sobre la col·laboració entre el professorat? (valoració del 1 al 

4) 

- Es convoquen reunions de cicle i de claustre? (amb quina periodicitat 

es fan – assisteix tot el professorat). 

- Es parla sobre l’atenció a la diversitat? Es comparteixen estratègies 

d’intervenció? Es proposen canvis per tal de millorar? 

- Penses que el professorat es sent còmode per parlar dels problemes 

de la seva feina? Quan i on té l'oportunitat de fer-ho?  
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Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al centre? 

(EAP, logopeda, CSMIJ...)  

Tots els professors i professores tenen en compte a aquells alumnes amb 

necessitats educatives especials? O només els coneixen els seus tutors?  

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat? 

- El que es parla en aquesta, com arriba a tot el professorat?  

Es faciliten documents de centre (al professorat) que parlen de com atendre 

a la diversitat? Qui els elabora? Com arriben al professorat? 

El centre coneix, i aprofita els recursos de la comunitat? (entitats, esplais, 

biblioteca...) 

BLOC 8- Què penses sobre...  

Quin perfil creus que ha de tenir el tutor o tutora d’una aula inclusiva?  

Què creus que es podria millorar en el centre respecte a la inclusió?  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del centre?  

S'ha fet formació al professorat referent a temes relacionats amb la inclusió 

de l'alumnat? en que penses que caldria més formació?  

En quin lloc sol haver més conflictes, a l’aula, al menjador, al pati?  

- Com es resolen els conflictes que sorgeixen?  

Entrevista a la tutora de l’aula 

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre?  

Quantes vegades has sigut tutora? (des de que ets en aquest centre)  

Quants anys portes amb aquests alumnes?  

Quins són els problemes més freqüents amb els que et trobes a l’aula?  
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I aquests problemes estarien relacionats amb l'atenció a la diversitat oi? 

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre 

Respecte al respecte entre l'alumnat i el professorat com ho veus? Tant de 

cara l'alumnat al professorat com a la inversa? creus que hi ha respecte?  

Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres  

- Alumnes  

- Famílies   

En general són relacions positives entre la família i l'escola, o.. què 

penses?  

Quins són els canals de comunicació més habituals?  

Penses que les famílies s'impliquen en l'educació dels seus fills? De  

del 1 al 4 com ho valoraries.  

Quantes reunions o entrevistes es fan amb les famílies? 

- Alumnes de pràctiques   

BLOC 3- Metodologia 

Quina metodologia s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest centre? el 

tipus de material, les activitats, si es per llibre per fitxes..  

I penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat d’alumnat?  

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge? 

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per ensenyar 

i per aprendre?  

A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes s’ajuden 

entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda? (a la teva aula) 
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BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es planteja 

aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?  És a dir, si es l'alumne a l'escola o 

l'escola a l'alumne. 

S’adapten els continguts a aquells infants que tenen més barreres per a 

l’aprenentatge?  

El tracte amb els infants que tenen més barreres per a participar i aprendre 

és diferent segons l’origen d'aquestes diferencies: culturals, dificultats 

d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament...  

Es fan adaptacions de les tasques que es realitzen a l'aula? (a infantil) 

Quines són aquestes adaptacions? creus que són útils aquestes 

adaptacions?  

BLOC 5 - Suport a l'aula  

En ocasions, hi ha dos mestres a l’aula? Què fa cadascun a dins de l'aula?  

- Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula?  

- Es prenen acords?  

- És útil? Penses que és un bon recurs per atendre a la diversitat?  

Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O que es millor 

fer-ho a fora? Per què?  

En el cas que hi hagi suport a dins de l’aula, es parla de l’alumnat i del seu 

aprenentatge?  

BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

I respecte a les relacions entre el professorat, què en diries sobre la 

col·laboració entre el professorat? (valoració del 1 al 4) 

- Es comparteixen estratègies d’intervenció? Es proposen canvis per tal 

de millorar?  

- Hi ha comissions? Quines?   

- Hi ha col·laboració i planificació entre paral·leles?  
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- Penses que el professorat es sent còmode per parlar dels problemes 

de la seva feina, dels problemes que hi ha a les aules em 

refereixo?O.. Quan es parla i on té l'oportunitat de fer-ho?  

Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al centre? 

(EAP, logopeda, CSMIJ...) 

Tots els professors i professores tenen en compte a aquells alumnes amb 

necessitats educatives especials? O només els coneixen els seus tutors?  

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat? El que es parla en aquesta, com 

arriba a tot el professorat?  

Es faciliten documents de centre (al professorat) que parlen de com atendre 

a la diversitat? Com es fan els grups classe? Qui els fa? Es reorganitzen a 

vegades per fomentar la cohesió social? 

BLOC 8- Què penses sobre...  

Quin perfil creus que ha de tenir el tutor o tutora d’una aula inclusiva?  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del centre?  

S'ha fet formació al professorat referent a temes relacionats amb la inclusió 

de l'alumnat?  

En que penses que caldria més formació?  

En quin lloc sol haver més conflictes, a l’aula, al menjador, al pati?  

Entrevista alumne de pràctiques  

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre?  

Càrrec que ocupes?  

Des de que ets al centre, amb quins problemes t'has trobat habitualment a 

l’aula?  



38 
 

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds respecte entre el professorat i l’alumnat?  

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre alumnes, 

famílies, mestres o altre personal).  

Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres - 

- Alumnes- 

- Famílies -  

- Alumnes de pràctiques (T'has sentit acollida com a noia de 

pràctiques)  

 

BLOC 3- Metodologia 

Pel que has pogut observar des de que ets al centre, quina metodologia 

s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest centre?  

Penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat d’alumnat?  

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge?  

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge?  

A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes s’ajuden 

entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda?  

BLOC 4- Adaptacions 

S’adapten els continguts a aquells infants que tenen més barreres per a 

l’aprenentatge?  
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BLOC 8- Què penses sobre...  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del centre? 

Concretament, a la teva aula creus que tens expectatives positives en 

relació als alumnes?  

Entrevista Mestra de suport a la inclusió  

Quant de temps portes al centre?  

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds respecte entre el professorat i l’alumnat?  

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre alumnes, 

famílies, mestres o altre personal).  

Si haguessis de fer una valoració de la relació família - escola, del 1 al 4, 

com ho valoraries?  

BLOC 3- Metodologia 

Quina és la metodologia que predomina a les aules?  

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge?  

BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es planteja 

aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?   

Es fan adaptacions per aquells infants que tenen més barreres per a la 

participació i l’aprenentatge?  

BLOC 5 - Suport a l'aula  

Què es fa durant el suport a l’aula? 

Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O que es millor 

fer-ho a fora? Per què?  

Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula?  
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BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

Què en diries sobre la col·laboració entre el professorat? (valoració del 1 al 

4)  

Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al centre? 

(EAP, logopeda, CSMIJ...)  

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat?  

 

Es rep formació específica sobre l’atenció a la diversitat?  Realitzeu algun 

curs de temes vinculats amb els alumnes que tenen més dificultats per a la 

participació i l’aprenentatge?  

BLOC 8- Què penses sobre...  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del centre?  

6. Entrevistes completes  

Entrevista a la tutora de l’aula 

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre? Des de fa 3 anys. 

Quantes vegades has sigut tutora? (des de que ets en aquest 

centre) Doncs, mira, els tres anys que porto en aquest centre.  

Quants anys portes amb aquests alumnes? Tres anys, sent la seva 

tutora.  

Quins són els problemes més freqüents amb els que et trobes a 

l’aula?  

Comportament, mal comportament dels alumnes, elements disruptors, tipus 

de famílies complicades, hàbits, no tenen límits.  Parlem també de cultura, 
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bueno, vivim en un entorn que costa, un barri conflictiu, tenim molt a prop 

amb San Cosme, i bueno, evidentment, són famílies humils, i el tipus de 

família desestructurades, que ja no parlem únicament d'una separació, sinó 

coses més de fons, mares molt joves, una miqueta inexpertes i poc 

conscients del que suposa l'educació. És a dir, fer-ho bé, pel que serà 

demà.  

I aquests problemes estarien relacionats amb l'atenció a la 

diversitat oi?  

Si, exactament, s'ajunta tot. També parlem d'immigració, 3 àrabs, nens 

sud-americans n'hi ha més. Aquest any ha aparegut el problema de 

d’idioma, problema d'entrada, evidentment, s'afegeix una problemàtica 

més, mutisme selectiu, va aparèixer a principi de curs, això és una 

diversitat més. S'ajunten nens d'ètnia gitana, els que venen complicacions 

de tipus custodia de pares, ordres d'allunyament, com hem tingut, hi ha 

casos seriosos i delicats que fan que aquests nens tinguin poca estabilitat 

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre 

Respecte al respecte entre l'alumnat i el professorat com ho veus? 

Tant de cara l'alumnat al professorat com a la inversa? creus que hi 

ha respecte?  

Bueno,veus molt, dels professors es procura, evidentment.. ha de ser la 

nostra ètica, i dels nens als professors, si que es veu... que no, que moltes 

vegades, alguns nens, no tots, no tenen respecte a l'adult, ja ho veus a la 

porta quan entren les famílies, com li parla aquell nen a la seva mare, tot a 

crits... Entrem en aquesta dinàmica que es fa molt difícil, tu com a profe, 

costa molt, són nens que costa molt portar, perquè és una problemàtica 

constant, és això els hàbits des de que van néixer són uns altres, als que 

estaria acostumada una família estàndard.   

Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres - jo penso que quan entren es senten acollits, un 3.  

- Alumnes - penso que un 3 també. 
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- Famílies - 2 i mig. Pot ser estic sent una mica crítica, però no se, em 

dóna la sensació, que no es senten tant acollides, perquè després 

sents algunes crítiques, a les entrevistes, que t'expliquen que no 

acaben d'entendre perquè des de direcció volen aquesta rectitud.. 

depèn de la família.  

En general són relacions positives entre la família i l'escola, o.. 

què penses?  

En general si, però clar, depèn de quina família. Evidentment, les 

famílies conflictives... a veure, no se, arriba un moment que també 

es senten recolzats, és que ells en el fons estan immersos, són una 

mica "víctimes" no? Perquè no ho saben fer millor. Pot ser al principi 

quan hi ha problemàtica, o un dia puntual que hi ha problemàtica 

forta d'aquell nen, es sentin "amenaçats" per l'escola, però jo diria 

que després es senten recolzats.  

Clar perquè tu parles cada dia amb ells oi? Hi ha comunicació 

diària?  

Si, cada dia. A les entrades i sortides. 

D'acord, i pel que fa als canals de comunicació més habituals?  

Parlem de l'aula?  

Si com a tutora.  

Bueno, és això, el dia a dia a infantil és molt proper, perquè venen 

fins a la porta. Amb lo qual és molt proper, i sinó ells saben que els 

fem arribar papers... però pràcticament sempre és oral.  

- Alumnes de pràctiques - un 4  
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- I Quantes reunions o entrevistes es fan amb les famílies? 

 

Vale si, mira l'entrevista estàndard és una per curs, una entrevista 

individual que fas a cada família, i després la reunió també una. La 

reunió també a l'inici de curs i l'entrevista una miqueta més 

endavant, quan ha passat el primer trimestre, per tantejar una 

miqueta com ha anat el nen, clar evidentment, quan estàs en el 

tercer curs ja els tens més per la mà. Tant jo a ells com ells a mi. 

Una a final de curs també és important per parlar una mica de 

l'informe, de com ha anat... I després clar, oberts al que et demanin 

ells, així que moltes vegades fem més d'una.  

  

- I, Penses que les famílies s'impliquen en l'educació dels seus 

fills? De  del 1 al 4 com ho valoraries. Ja se que depèn molt de 

les famílies però... en general?  

Faríem una mitja no? A veure jo estic bastant contenta amb les 

famílies que tinc. Jo posaria un 3, traient aquests casos més 

especials... De cara a mi si que intenten fer-ho, però clar darrera no 

se jo fins a quin punt. Després si, si que tinc famílies que s'impliquen 

molt. 

BLOC 3- Metodologia 

Quina metodologia s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest 

centre? el tipus de material, les activitats, si es per llibre per fitxes..  

A infantil, fem fitxes, tenim com a currículum, estem obligats a seguir unes 

unitats didàctiques concretes i estem obligats a respectar-ho. En aquest cas 

són dues línees i nosaltres programen setmanalment, amb la companya, 

prèviament et mires a principi de curs quines unitats didàctiques hauràs de 

tocar i respecte això ho extraiem d'on nosaltres creiem oportú. Tenim una 

aula de material on tenim tots els llibres i després, a vegades creem 

nosaltres mateixes les fitxes. D’Internet també agafem algunes coses, i les 

modifiquem com creiem que és oportú. 
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I penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat 

d’alumnat?  

No sempre, la veritat no sempre. Fent l’autocrítica et cenyeixes tant perquè 

ho has de fer, i deixes de banda aquestes activitats tan maques que es 

poden fer per tal d'arribar a tots els nens.  

Clar, perquè has de fer el que tens marcat oi? 

Exacte, un paràmetre molt estàndard. És un paràmetre molt subjecte al 

centre, clar, a la manera que ho fan aquí. Tu ho podries suggerir com a 

mestre, però et guies d'aquell ideari que tenen. Tenim les PDI, una per 

aula, i les fem servir molt. Però si que faltaria més varietat d'activitats. 

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge? 

D'entrada es cau una mica en lo magistral, que sigui el profe el que explica, 

però si que és veritat que això és cosa de cada tutor d'intentar fer que els 

infants participin més. Des del centre hi ha ganes que es facin més coses, 

estem fent un curs que dura x mesos a l'any (ILEC) de lectura, sobretot és 

adreçat a primària però també està enfocat per començar-lo a infantil. Es 

parla d'això, la formadora ens deia que em de deixar participar als infants i 

que facin ells mateixos les hipòtesis, que vagin redescobrint, imaginant, i 

parlant.  

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

ensenyar i per aprendre?  

Sí, això si, sempre procurem extreure tot, jo personalment ho faig, després 

cada mestre ja ho fa a la seva manera, però jo intento aprofitar qualsevol 

moment. Per exemple, aprofitar un nen que ve de fora, tinc molt present el 

tema de diversitat, el nen del Marroc, a on a viatjat, etc. Més s'hauria de fer 

encara, trobar un mapa del món, i que es sentin reconeguts, que es sentin 

importants, tant uns com els altres.  
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A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes 

s’ajuden entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda? (a la teva 

aula) 

Saps que passa, que tu vas veient tot el procés, i més des de que vaig 

començar a P-3 amb ells, clar han anat creixent i tu vas  fomentant, a 

vegades, menys del que voldríem, o simplement perquè no te n'adones, 

però ells sols com que van creixent i madurant, ho van fent sols. Són uns 

valors que estan amagats i que evidentment ho vas transmetent: que 

s'ajudin, que siguin solidaris, que es respectin... els valors de tota la vida de 

l'educació. I a vegades estàs davant d'ells i sents com entre ells es diuen: 

T'ajudo. Sents frases que et criden l'atenció.   

BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es 

planteja aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?  És a dir, si es 

l'alumne a l'escola o l'escola a l'alumne. 

Se'ls ajuda, clar que se'ls ajuda, tu procures que el nen es senti còmode, 

fer-li la més fàcil la vida, la estància. Ells acaben d'aterrar, segons el temps 

que portin aquí, en aquest poble, en aquesta ciutat... Simplement, parlem 

d'immigrants perdona? 

Parlem d'alumnat que arriba nou. Poden ser immigrants, un nen que 

ha canviat d'escola, etc.  

En aquesta aula tenim nens com la Y. que ha arribat nova aquest any, una 

nena autoctona, que ve de Cornellà, simplement que hi ha hagut una 

separació pel mig i com es habitual, canvi d'escola. I si, penso que és 

habitual això que aquests nens es sentin el més còmodes possible. I bueno, 

qui s'adapta a qui no? és el que em preguntes? Dons clar, el que tu vols és 

que s'adaptin a lo que tu tens, d'entrada és això. Però sense perdre d'on 

vénen.  
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S’adapten els continguts a aquells infants que tenen més barreres 

per a l’aprenentatge?  

Si s'adapten els continguts? bueno, això seria més el PI de primària. Aquí a 

infantil no variem, simplement modifiquem i adaptem, simplement a la nena 

o el nen que li costa més li faràs, o estaràs més temps amb ella perquè faci 

el seu nom si encara li costa, clar, no fem res realment diferent, per aquells 

infants que els costa més.  

El tracte amb els infants que tenen més barreres per a participar i 

aprendre és diferent segons l'orígen d'aquestes diferencies: 

culturals, dificultats d'aprenentatge, trastorns del 

desenvolupament...  

Si, segons d'on vingui, i segons el seu historial estàs d'una manera diferent.  

Es fan adaptacions de les tasques que es realitzen a l'aula? (a 

infantil) Quines són aquestes adaptacions? Això ja ho hem fet 

anteriorment, però creus que són útils aquestes adaptacions?  

Si, i tant, el es sent més segur i recolzat. A més, guanyen en autoestima.  

BLOC 5 - Suport a l'aula  

En ocasions, hi ha dos mestres a l’aula? Si  

Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula? Em sembla 

adequat ja que és una ajuda per al mestre i per als alumnes.  

- Es prenen acords?  

No, realment és molt improvisat. Tenim l'horari des de l'inici, sabem que 

aquella persona estarà x hores a l'aula. Aleshores es la persona externa la 

que s'adapta al tutor. Es fa en tot moment el que el tutor diu, evidentment 

hi ha d'haver una flexibilitat d'un amb l'altre, però es respecte el que estava 

programat pel tutor. I farà un reforç en especial, doncs si, farà un reforç 

d'aquells nens que ho necessitin més, bueno, el que sigui més útil.  
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- És útil? Penses que és un bon recurs per atendre a la 

diversitat?  

Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O que es 

millor fer-ho a fora? Per què?  

Bueno, jo crec que a fora estan més centrats, s'ajunten uns quants de cada 

classe, i penso que estan més centrats en la feina. Les dues coses tenen la 

seva part. Penso que també és interessant quan està ella a dins de l'aula, 

podrà observar els comportaments dels nens, etc.  

En el cas que hi hagi suport a dins de l’aula, es parla de l’alumnat i 

del seu aprenentatge?  

Si, si que es parla. Bueno en general parlem dels nens que pròpiament que 

interessa més, si, has parlat, per exemple, abans de començar lo que fa la 

Fanni de lectura, doncs, vam parlar de com anaven els infants, i d'aquells 

que necessitaven més el reforç, i per tant, ella es posava amb aquells nens 

que els costava més. 

BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

I respecte a les relacions entre el professorat, què en diries sobre la 

col·laboració entre el professorat? (valoració del 1 al 4) 

A veure, que dir-te, jo és que sóc molt d'anar a la meva. Però si hagués de 

valorar doncs posaria un 3, depèn en qui estigui pensant. A veure un 3 i 

mig.   

- Es convoquen reunions de cicle i de claustre? (amb quina 

periodicitat es fan – assisteix tot el professorat). El cicle 

setmanal, el claustre mensual.  

- Es parla sobre l’atenció a la diversitat? Si, a vegades si. A veure, 

hi ha dies concrets. A inici de curs acostuma a venir el psicòleg del 

CSMIJ i ens fa 5 cèntims de les malalties concretes. Jo ho vaig trobar 

interessant. Jo penso que des del cole es fomenta. Per exemple 

aquest any tenim un nen a P-3 que es sord, i van venir d'un centre a 

explicar-nos a tots els profes el que havíem de fer. El que passa és 

que no a tots els profes els interessa, sents a vegades com hi ha 
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mestres que no els interessa el que ens expliquen si a ells no els 

afecta. Com a cosa crítica hi ha mestres que no entenen aquesta 

globalitat, pensen que cadascú té els seus nens i ja esta.  

 

- Es comparteixen estratègies d’intervenció? Es proposen canvis 

per tal de millorar? Si, s'intenta. El centre lluita per això.  

- Hi ha comissions? Quines?  Si, tens les de festes, la de l'hort, ja 

que som una escola verda i tenim el millor hort del Prat, la comissió 

de disciplina, la de biblioteca, la de prevenció de riscos laborals i la 

CAD. Jo estic a la de l’hort.  

- Hi ha col·laboració i planificació entre paral·leles?  

Si, hi ha d'haver un fil conductor. Cada setmana programem.  

- Penses que el professorat es sent còmode per parlar dels 

problemes de la seva feina, dels problemes que hi ha a les 

aules em refereixo?O.. Quan es parla i on té l'oportunitat de 

fer-ho?  

En general hi ha de tot, hi ha les dues vertents, en general la gent 

parla bastant, però clar als claustres poc, als claustres sentiràs les 

poques veus i les de sempre. Els tres o quatre reivindicatius, els 

altres acostumen més a callar. La gent es sincera, però en petit 

comitè. Però tenim el recolzament de la directora que sap el que hi 

ha i podem parlar lliurement. Hi ha una cosa, per si la vols comentar, 

actualment fem una auditoria pedagògica que ara està passant com 

si fos una empresa, i treballen amb els coles que són més conflictius. 

I aquí us donen pautes de com actuar?  

Si, si. Ens van donar una xerrada, es van posant els mitjans, 

d'entrada de paraula, a veure si més endavant aconseguim millorar. 

Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al 

centre? (EAP, logopeda, CSMIJ...) 

Si, si, l'EAP. Logopeda també. El CSMIJ. 

 



49 
 

Tots els professors i professores tenen en compte a aquells alumnes 

amb necessitats educatives especials? O només els coneixen els 

seus tutors?  

Això clar, sóc actituds davant de la feina. Hi ha gent que quan hi ha 

problemàtica a primària, no s'aixeca i va a veure que passa excepte si són 

els seus nens. Jo penso que hauríem d'anar tots a una, i fer-nos nostres als 

nens encara que no siguin de la nostra aula.  

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat? Si, però es reuneixen molt poc.  

- El que es parla en aquesta, com arriba a tot el professorat?  

No gairebé no. A vegades als claustres si que ens expliquen coses, 

però poc.  

Es faciliten documents de centre (al professorat) que parlen de com 

atendre a la diversitat? Si tu volguessis si, però ells no van darrera teu 

per deixar-te'ls.  Qui els elabora? Direcció, nosaltres clar, fem el pla 

anual, revisem que estigui bé, però sobretot són ells.   

Com es fan els grups classe? Qui els fa? Pel que he sentit, els fa la cap 

d'estudis o la coordinadora. Es procura separar a famílies, a cada aula 

s'intenta que hi hagi x número d'immigrants, de famílies gitanes, etc. En 

principi es procura.   

- Es reorganitzen a vegades per fomentar la cohesió social? 

Sempre és la mateixa. El que si que he sentit és que a vegades quan 

hi ha problemàtiques potents en un grup, doncs s'intenta fer una 

reorganització a final de cicle infantil. Però això es fa amb casos molt 

puntuals.  
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BLOC 8- Què penses sobre...  

Quin perfil creus que ha de tenir el tutor o tutora d’una aula 

inclusiva?  

Realment, ha de ser un bon professional, una persona que no tingui 

prejudicis, que no tingui mandra a reciclar-se, que estigui obert als canvis, 

a l'escola, és interessant reciclar-nos. Ha de tenir molta paciència, intentar 

partir de com t'agradaria sentir-te tu si fossis un nen.  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del 

centre?  

Clar que n'hi ha. El que passa que és complicat, sense voler caus una 

miqueta en la desídia, en el no creure, en el perdre una mica la fe la 

desil·lusió. Però hem de lluitar per no perdre la il·lusió.  

S'ha fet formació al professorat referent a temes relacionats amb la 

inclusió de l'alumnat?  

Estem fent un curs de gestió d'aula, per tal de fer-ho tots a una. Des del 

cole hi ha ganes. Això seria formació.  

En que penses que caldria més formació?  

En saber com tractar millor als alumnes, saber com apropar-te a ells, saber 

com captar l'atenció, que avui dia és el que costa, ja que tots estem molt 

dispersos, partint de les noves tecnologies que els nens només pensen en 

aquestes...  

En quin lloc sol haver més conflictes, a l’aula, al menjador, al pati?  

Al pati, al menjador sobre tot, però... bueno, a tot arreu.  

- Com es resolen els conflictes que sorgeixen?  

Intentant que parlin... Saps que passa? que vam començar aquest 

any amb el tema de la mediació però va fracassar.  

Perquè? Perquè els infants havien de mediar desprès d'haver tingut 

un conflicte, i era molt difícil. A infantil encara s'acaben perdonant, 

però a primària és molt difícil.  
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Entrevista a la Cap d’estudis.  

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre? Des del curs 2009-2010 

Quin és el teu càrrec? Sóc la Cap d’Estudis. 

Quins són els problemes més freqüents amb els que et trobes a les 

aules? I referent a l'atenció a la diversitat?  

Doncs, la gran diversitat que tenim en el nostre centre , es difícil donar 

resposta a totes les necessitats, però amb ganes i il·lusió i experimentant es 

troben alternatives als diferents problemes, també comptem amb l’ajut 

d’agents externs (EAP,SS,CSMIJ...)  

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds de respecte entre el professorat i 

l’alumnat? Si, forma part de la nostra professió a més de ser una cosa 

inherent a les persones. És veritat que de l'alumnat al professorat si que 

ens trobem amb infants que no ens tenen gens de respecte.  

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre 

alumnes, famílies, mestres o altre personal). A veure, el pes de les 

diferents cultures dels nostres alumnes a vegades generen conflictes per 

desconeixença les unes de les altres, per tant, la tasca de l’escola és fer de 

mediadora . 

Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres 4 

- Alumnes 4 

- Famílies 4 

- Alumnes de pràctiques 4  

Almenys és l’objectiu de que tothom es senti acollit i sàpiguen que si hi ha 

algun problema poden demanar ajut en qualsevol moment. 
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Si haguessis de fer una valoració de la relació família - escola, del 1 

al 4, com ho valoraries? Per què?  

Particularment ho valoro amb un 4, crec que el fet de portar anys a l’escola 

i que les famílies et coneguin (el fet de ser cap d’E I afavoreix molt això) fa 

que hi hagi confiança amb la gran majoria de famílies. 

- En general, hi ha relacions positives? Si  

- Quins són els canals habituals de comunicació? Les entrevistes: 

formals i informals, les reunions de pares i les trucades telefòniques. 

- Penses que les famílies s'impliquen en l'educació dels seus 

fills? Valora del 1 al 4. Per què? La implicació és molt desigual , hi 

ha famílies que són constants i col·laboren amb l’escola, i altres no 

mostren molt d’interès en el procés d’ensenyament aprenentatge dels 

seus fills. Podríem valorar en un 2. 

BLOC 3- Metodologia 

Quina metodologia s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest 

centre?  

Nosaltres ens basem en una metodologia activa per part dels alumnes , no 

fem servir una i única degut a la diversitat d’estils d’aprenentatge . 

Intentem incorporar tot allò que veiem que pot repercutir en la millora dels 

aprenentatges , és un procés viu . 

Penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat 

d’alumnat? Si són tancades no, però això depèn de l’estil del mestre, es 

pot atendre la diversitat presentant alternatives en les activitats i graduant 

el procés segons les dificultats .  

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge? En 

educació infantil més que en primària, el pes del currículum condiciona 

molt, tot i així es tenen en compte els interessos dels nens en moltes de les 

activitats i en la identitat del grup classe. 
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Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge? És a dir, s’aprofita aquesta 

diversitat per ensenyar? Si, treballem molt les diferents agrupacions 

entre alumnes i el potencial que té l’ aprenentatge entre iguals és enorme.  

A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes 

s’ajuden entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda? (a la teva 

aula). 

Nosaltres fomentem el treball col·laboratiu. Aprofitar les diferents 

potencialitats entre els alumnes, és un ajut per al mestre. 

BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es 

planteja aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?  Tenim aula d’acollida 

pels nou vinguts si són de fora de Catalunya i fem un treball específic amb 

ells. En educació infantil l’acollida es fa gradual i el paper de la mestra és 

fonamental. S'intenta que el nen es vagi adaptant a l'aula poc a poc.  

El tracte amb els infants que tenen més barreres per a participar i aprendre 

és diferent segons l’origen d'aquestes diferencies, a cada nen se li dóna el 

que requereix i evidentment, per exemple, a un nen nouvingut el tractaràs 

d'una manera diferent per tal d'ajudar-lo en la seva adaptació.  

Es fan adaptacions de les tasques que es realitzen a l'aula? (a 

infantil) Quines són aquestes adaptacions?  

Les feines a fer s’adapten segons les dificultats dels nens, treballem amb 

diferents agrupacions per donar resposta a les problemàtiques 

d’aprenentatge que hi pugui haver. L’atenció de les mestres de reforç, i d’EE 

és essencial. 
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BLOC 5 - Suport a l'aula  

Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula?  

- Es prenen acords? A educació infantil estem avesats a treballar 

dues persones a l’aula, la coordinació de les tutores amb la persona 

que fa reforç és fonamental. 

- És útil? Penses que és un bon recurs per atendre a la 

diversitat? És el millor , permet donar resposta a tots els nens ,són 

petits i necessiten molta atenció, i a l’hora permet treballar 

l’autonomia en l’aprenentatge. 

- Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O 

que es millor fer-ho a fora? Per què? Hi ha situacions 

d’aprenentatge diferents , jo el trobo molt adequat i dona coherència 

i cohesió a l’actuació de grup , però a vegades per optimitzar 

recursos i diversificar activitats necessites partir el grup. 

BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

Què en diries sobre la col·laboració entre el professorat? (valoració 

del 1 al 4) Un 2 i mig.  

- Es convoquen reunions de cicle i de claustre? (amb quina 

periodicitat es fan – assisteix tot el professorat). Si un cop al 

mes 

- Es parla sobre l’atenció a la diversitat? Es comparteixen 

estratègies d’intervenció? Es proposen canvis per tal de 

millorar? Això es fa a nivell de cicle i alguns claustres monogràfics. 

- Penses que el professorat es sent còmode per parlar dels 

problemes de la seva feina? Quan i on té l'oportunitat de fer-

ho? Sempre hi ha algú que té reticències o que es creu que pot 

valorar els altres però si  es crea un clima de confiança la gent hi 

parla. 
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Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al 

centre? (EAP, logopeda, CSMIJ...) Si . 

Tots els professors i professores tenen en compte a aquells alumnes 

amb necessitats educatives especials? O només els coneixen els 

seus tutors? Tots els mestres que passen per a una aula els conèixen i 

com que vam pujant de curs i els casos concrets es comenten a les reunions 

tothom els coneix. 

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat? Si 

- El que es parla en aquesta, com arriba a tot el professorat? Es 

fa traspàs via coordinació de forma periòdica. 

Es faciliten documents de centre (al professorat) que parlen de com 

atendre a la diversitat?  Si Qui els elabora?  A comissió de la diversitat, 

o bé ens ho fan arribar d’EAP i /o CSMIJ Com arriben al professorat? A 

través de cicles o claustres. 

El centre coneix, i aprofita els recursos de la comunitat? (entitats, 

esplais, biblioteca...) Si.  

BLOC 8- Què penses sobre...  

Quin perfil creus que ha de tenir el tutor o tutora d’una aula 

inclusiva?  

Ha de ser una persona molt polivalent.  

Què creus que es podria millorar en el centre respecte a la inclusió? 

Sempre es pot millorar per tant, crec que podríem fer una formació per 

enriquir la nostra pràctica.  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del 

centre?  És el nostre objectiu, per tant si. 
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S'ha fet formació al professorat referent a temes relacionats amb la 

inclusió de l'alumnat? En fet formació en gestió d’aula i estem iniciant 

formació en mediació de conflictes. en que penses que caldria més 

formació? Profunditzar en mediació de conflictes. 

En quin lloc sol haver més conflictes, a l’aula, al menjador, al pati? 

Menjador, i pati. 

- Com es resolen els conflictes que sorgeixen? Es procura que els 

implicats parlin i recondueixin la situació, en cas que no sigui possible 

intervé la Comissió de Convivència i Disciplina 

Entrevista alumne de pràctiques  

BLOC 1 - Informació  

Des de quan ets al centre? Des d’octubre del 2013 fins ara. Fent dos 

períodes de pràctiques, de l’ octubre al gener, i del març fins l’ abril.  

Càrrec que ocupes? Noia de pràctiques. Estic estudiant educació infantil i 

estic a una aula ordinària de P-5.  

Des de que ets al centre, amb quins problemes t'has trobat 

habitualment a l’aula? Faltes de respecte de l’alumnat, mals 

comportaments.. I referent a l'atenció a la diversitat? Els problemes 

serien els que t’he dit, però penso, com a crítica, que els mestres no tenen 

en compte a la diversitat.  

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds respecte entre el professorat i l’alumnat? 

No, depèn de qui. Hi ha mestres que si, i mestres que no. Sobre tot els 

especialistes no en tenen molt. I de l’alumnat al professorat? Menys, no 

tenen gens de respecte pels mestres. 

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre 

alumnes, famílies, mestres o altre personal). Si, es tenen etiquetes. 

De cara dels mestres als nens? Si, si. I entre alumnes també hi ha 

discriminació? Si en alguns casos si, entre els nens es diuen: Moro, i 

coses així.  
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Creus que en aquest centre tothom es sent acollit? (1 al 4)  

- Mestres - 2 

- Alumnes- 2 

- Famílies -1 – les veig molt apartades de l’escola. Com que el mestre 

és el que sap i elles han de fer el que el mestre diu.  

- Alumnes de pràctiques (T'has sentit acollida com a noia de 

pràctiques) – 3 

BLOC 3- Metodologia 

Pel que has pogut observar des de que ets al centre, quina 

metodologia s’utilitza per ensenyar a l’alumnat en aquest centre? 

Fitxes, fitxes i més fitxes, i no t’aixequis de la cadira. Aquesta seria la 

metodologia.  

Penses que les unitats didàctiques responen a la diversitat 

d’alumnat? No, de cap manera. S’agafen les fitxes de llibres perquè és el 

que toca fer, i ja està. A més, tots fan el mateix, les mateixes fitxes...  

S’implica als alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge? La 

mestra és la que explica, i els nens no tenen ni veu ni bot. La mestra els té 

molt guiats: Fes això, dibuixa aquí, seu aquí...  

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge? Al contrari, els mestres fiquen les 

culpes a la diversitat. Jo penso que ja que en aquesta escola hi ha tanta 

diversitat d’alumnat, doncs podrien aprofitar-la molt més. Si n’hi ha molts 

nens de la xina, perquè no aprofites això? Posa alguna del seu país, parla 

amb els seus pares, extreu coses d’aquí... Jo és que no ho entenc...  

A l’hora de treballar els continguts a l’aula, creus que els alumnes 

s’ajuden entre ells? Es facilita/promou aquesta ajuda? No es promou 

l’ajuda, però els nens si que ho fan. Per exemple, els que estan començant 

a llegir, ajuden als que els costa més, o els grupets de nenes et diuen: Puc 

ajudar a pintar.  
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BLOC 4- Adaptacions 

S’adapten els continguts a aquells infants que tenen més barreres 

per a l’aprenentatge? No, gens. Perquè tots, tots fan la mateixa fitxa. Tot 

i que es fan petites adaptacions no arriben als infants. Perquè cadascú té un 

nivell diferent i per tant, no haurien de donar exactament el mateix per fer, 

hauria de ser un ensenyament més adaptat.  

BLOC 8- Què penses sobre...  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del 

centre? Concretament, a la teva aula creus que tens expectatives 

positives en relació als alumnes? No, jo penso que no n’hi ha Adriana... 

Es baixa el nivell perquè es creu que no ho poden aconseguir, es tallen les 

ales a aquells nens que van més avançats...  

Entrevista Mestra de suport a la inclusió  

Quant de temps portes al centre? Doncs ara fa ja 5 anys que sóc en 

aquest centre.  

BLOC 2 - Grau d'inclusió del centre  

Creus que hi ha actituds respecte entre el professorat i l’alumnat? 

No, els alumnes tenen moltes faltes de respecte cap al professorat.  I n’hi 

ha respecte del professorat cap a l’alumnat? Per als mestres, és la 

nostra feina el tenir respecte pels nens amb els que treballem.  

Creus que en ocasions hi ha actituds de discriminació? (entre 

alumnes, famílies, mestres o altre personal). Pot ser entre alumnes si 

que hi algunes actituds discriminatòries, entre nens de diferents cultures 

sobre tot.  

Si haguessis de fer una valoració de la relació família - escola, del 1 

al 4, com ho valoraries? Pot ser amb un 2. Les relacions són bones. Però 

la implicació de les famílies és molt poca. Anteriorment, intentàvem que 

participessin més, però al veure el poc interès que hi havia vam deixar de 

promoure aquesta participació.  

 



59 
 

BLOC 3- Metodologia 

Quina és la metodologia que predomina a les aules? Doncs els infants 

casi sempre treballen amb fitxes, excepte quan hi ha dos mestres a l’aula 

que s’intenta variar aquest tipus de treball, fent més treball cooperatiu. Tot 

i que hauríem de promoure més aquest treball.   

Creus que la diversitat entre l’alumnat s’utilitza com un recurs per 

l'ensenyament i l’aprenentatge? S’intenta utilitzar. 

BLOC 4- Adaptacions 

Quan arriben alumnes nous, se’ls ajuda a adaptar-se? Com es 

planteja aquesta adaptació? Qui s'adapta a qui?  Hi ha l’aula d’acollida 

per aquells infants que venen de fora de Catalunya. I als altres infants 

nouvinguts se’ls introdueix a les aules i es va fent l’adaptació de manera 

gradual. S’intenta que el nen poc a poc aconsegueixi adaptar-se al que es fa 

a l’aula.  

Es fan adaptacions per aquells infants que tenen més barreres per a 

la participació i l’aprenentatge? Tots els nens fan les mateixes activitats. 

Treballen els mateixos continguts però adaptant el nivell. Com adapteu el 

nivell?  Aquells infants que van més ràpids els ampliem el nivell, els 

requerim una mica més, i aquells que van més lents o que tenen més 

dificultats els adaptem fins que s’ajusta al seu nivell.   

BLOC 5 - Suport a l'aula  

Què es fa durant el suport a l’aula? 

El que faig es reforçar habilitats bàsiques, per exemple, lectoescriptura – 

aprendre a fer frases, o mecànica lectora, porto material a l’aula i vaig 

treballant progressivament, ho intento fer per blocs. El que passa és que hi 

ha molt poques hores en les que vaig a les aules. És una hora setmanal per 

grup, hi hauria d’haver més hores, però està estipulat així. Hi ha setmanes 

que no puc passar ni aquesta hora a les aules perquè haig de fer 

substitucions.  
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Creus que és adequat realitzar el suport a dins de l’aula? O que es 

millor fer-ho a fora? Per què? El suport a primària es rep fora de l’aula ja 

que el desnivell que hi ha és tan elevat que si reben aquest suport dintre de 

l’aula no s’acaben assabentant de res. Quan hi ha PI i adaptacions les fem a 

fora de l’aula. En el cas d’infantil sempre es fa el suport a dins l’aula, 

excepte en casos concrets. Quins casos per exemple? Quan hi ha algun 

nen sord per exemple, el suport moltes vegades el rep fora. Ara mateix a P-

3 en tenim un cas.  

Que penses sobre que hi hagi dos mestres a l’aula? Crec que és una 

bona manera per atendre a la diversitat. Es prenen acords? Mira, 

s’haurien de prendre molts acords per tal de treballar en la mateixa línea, 

però tenim molt poc temps per coordinar-nos. Per tant, en el meu cas, jo 

decideixo que faré amb els nens com a mestra d’educació especial. 

Actualment, treballo la lectura amb ells de manera individual però a dins 

l’aula. 

BLOC 6- Relacions entre el professorat i altres professionals  

Què en diries sobre la col·laboració entre el professorat? (valoració 

del 1 al 4) Un 2 i mig. Les relacions en general són bones. El que passa és 

que el fet de coordinar-nos entre nosaltres costa molt per manca de temps.  

Hi ha col·laboració amb altres professionals i serveis externes al 

centre? (EAP, logopeda, CSMIJ...) Si, la veritat que n’hi ha bastant 

col·laboració amb l’EAP per exemple, i amb el CSMIJ quan passen dels 6 

anys.  

BLOC 7- Organització i instal·lacions del centre 

Hi ha comissió d’atenció a la diversitat? Fa 5 anys que estic aquí i fins 

fa poc no havíem tingut. Penso que és molt important, i per aquest motiu 

hem començat aquest any amb la CAD. El que passa és que com ja t’he dit 

abans tenim molt poc temps per trobar-nos, i a la primera reunió no van 

poder assistir tots els membres. De tal manera que només van poder 

trobar-se la representat de l’EAP, la MEE i la cap d’estudis. El que es parla 

en aquesta, com arriba a tot el professorat? Parlo amb els tutors 

directament, o en els claustres explico allò que crec important.  
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Es rep formació específica sobre l’atenció a la diversitat?  Realitzeu 

algun curs de temes vinculats amb els alumnes que tenen més 

dificultats per a la participació i l’aprenentatge? No, els mestres no 

reben formació específica sobre l’atenció a la diversitat, no realitzen cursos 

de temes vinculats amb els alumnes que tenen més dificultats per a la 

participació i l’aprenentatge. Tot i que en ocasions venen membres del 

CREDA i ens expliquen temes relacionats amb la diversitat i com l'hem 

d'atendre. Quan es fan els claustres, a vegades, els dono pautes del que 

han de fer amb aquells infants que tenen més dificultats.  

BLOC 8- Què penses sobre...  

Creus que hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat del 

centre? Si que n’hi ha. Jo intento extreure el millor de cada alumne. Tot i 

que hi ha casos molt complicat 

7. Buidatge de les entrevistes 

Buidatge de l’entrevista a la Cap d’estudis 

- El problema més freqüents amb el que es troba al centre és la 

gran diversitat que hi ha, explica que és difícil donar resposta a totes 

les necessitats, però que amb ganes i il·lusió i experimentant es 

troben alternatives als diferents problemes. 

- Pel que fa al respecte, explica que del professorat a l'alumnat 

evidentment que n'hi ha actituds de respecte ja que forma part de la 

seva professió, però que en moltes ocasions de l'alumnat al 

professorat no n'hi ha.  

- Creu que en algunes ocasions hi ha discriminació entre els 

alumnes, ho explica de la següent manera: El pes de les diferents 

cultures dels nostres alumnes a vegades generen conflictes per 

desconeixença les unes de les altres, l’escola ha de fer de mediadora. 

- Valora amb la puntuació màxima l'acollida tant dels mestres, dels 

alumnes de pràctiques, dels alumnes del centre i de les famílies. 

Explica que l'objectiu de l'escola és que tothom es senti acollit, i que 

si necessiten ajuda puguin demanar-la en qualsevol moment.  
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- Valora les relacions amb les famílies amb un 4 (puntuació 

màxima), explica que pel fet de portar anys a l'escola es generen uns 

vincles de confiança i que en general les relacions són positives. Les 

comunicacions més habituals amb les famílies són les entrevistes: 

formals i informals, les reunions de pares i les trucades telefòniques. 

Pel que fa a la implicació de les famílies en l'educació dels seus 

infants, ho defineix amb les paraules següents: La implicació és molt 

desigual, hi ha famílies que són constants i col·laboren amb l’escola, i 

altres que no mostren molt d’interès en el procés d’ensenyament 

aprenentatge dels seus fills. Podríem valorar en un 2. 

- Es basen en una metodologia activa per part dels alumnes, no fan 

servir una i única degut a la diversitat d’estils d’aprenentatge. 

Intenten incorporar tot allò que veuen que pot repercutir en la millora 

dels aprenentatges, és un procés viu. 

- Pensa que les Unitats didàctiques tancades no responen a la 

diversitat de l'alumnat, però que això depèn molt de l'estil 

d'ensenyament del mestre ja que pot atendre a la diversitat 

presentant alternatives en les activitats i graduant el procés segons 

les dificultats.  

- Pel que fa a la implicació dels alumnes en el seu propi procés 

d'aprenentatge explica que en educació infantil se'ls implica més 

que en primària, el pes del currículum els condiciona molt, tot i així 

es tenen en compte els interessos dels nens en moltes de les 

activitats.  

- La diversitat entre l'alumnat s'utilitza com a recurs per 

l'ensenyament i l'aprenentatge, treballen molt les diferents 

agrupacions entre els alumnes i explica que el potencial que té 

l'aprenentatge entre iguals és enorme.  

- Fomenten el treball col·laboratiu  ja que creu que aprofitar les 

diferents potencialitats entre els alumnes és un ajut per al mestre. 
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- Pel que fa a l'adaptació dels alumnes nouvinguts, explica que tenen 

una aula d'acollida pels nouvinguts que són de fora de Catalunya, i en 

aquesta fan un treball específic amb ells. Explica que en educació 

infantil aquesta adaptació es va fent de manera gradual i el paper de 

la mestra és fonamental. És el nen el que poc a poc es va adaptant a 

l'aula.  

- El tracte amb els infants que tenen més barreres per a participar i 

aprendre és diferent segons l’origen d'aquestes diferencies, a cada 

infant se l'ofereix el que necessita.  

- Les feines que es fan a l'aula s’adapten segons les dificultats 

dels nens, treballen amb diferents agrupacions per donar resposta a 

les problemàtiques d’aprenentatge que hi pugui haver. L’atenció de 

les mestres de reforç , i d’Educació Especial és essencial. 

- Explica que treballar dos mestres a l'aula és un recurs essencial 

per atendre a la diversitat, permet donar resposta a tots els nens, 

són petits i necessiten molta atenció, i a l’hora, amb dos mestres a 

l'aula pots treballar l’autonomia en l’aprenentatge. Explica que la 

coordinació entre el tutor i el mestre de reforç és fonamental.  

- Pensa que el suport és adequat fer-ho a dins de l'aula ja que dóna 

coherència i cohesiona a l'actuació de grup, però que a vegades per 

optimitzar recursos i diversificar activitats necessites partir el grup i 

fer aquest suport a fora.  

- Valora les relacions entre el professorat amb un 2 i mig. Hi ha 

claustres un cop al mes. A nivell de cicle i en alguns claustres si que 

es parla sobre l'atenció a la diversitat i es proposen canvis de millora, 

però no es fa sovint. Explica que si es creen climes de confiança, la 

gent parla i explica els problemes de la seva feina.  

- Hi ha col·laboració amb els professionals externs.  

- Tots els mestres coneixen als infants, no només els coneixen els 

seus tutors, i, a més, els casos concrets es comenten a les reunions 

tothom els coneix. 
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- Hi ha comissió d'atenció a la diversitat (CAD), el que es parla en 

aquesta es transfereix al professorat via coordinació, i la 

coordinadora de cada cicle ho traspassa als mestres. Els documents 

de centre que parlen sobre l'atenció a la diversitat els elabora la CAD 

o els fan arribar els membres de l'EAP, aquests documents arriben al 

professorat a través dels cicles o dels claustres.  

- Es podria fer formació per tal d'enriquir la pràctica dels mestres, i 

formació en l'atenció a la diversitat i com gestionar-la.  

- Hi ha expectatives altes en relació a tot l’alumnat, és el seu 

objectiu.  

- S’ha fet formació al professorat en gestió d’aula i estan 

iniciant formació en mediació de conflictes. Caldria més formació 

en la mediació de conflictes ja que el projecte es va iniciar però no 

està sortint molt bé perquè als infants els costa molt mediar entre 

ells. 

- Al pati i al menjador és on sorgeixen més conflictes. Aquests 

conflictes es resolen procurant que els implicats parlin i recondueixin 

la situació. En el cas que no sigui possible, intervé la Comissió de 

Convivència i Disciplina.   

Buidatge de l’entrevista a la tutora de l’aula  

- El problema més freqüent amb els que es troba a l'aula és el 

mal comportament dels alumnes. Segons el que explica la mestra són 

infants que venen de famílies complicades, no tenen límits ni 

hàbits,etc. A més, explica que la cultura que predomina és la gitana i 

que l'entorn que hi ha és, en gran part, desfavorit. Aquests 

problemes estarien relacionats amb l'atenció a la diversitat, també 

explica que hi ha casos d'immigració, on en un cas en concret, 

l'idioma provoca mutisme selectiu per part d'un infant.  

- Pel que fa al respecte entre professorat i alumnat, la mestra 

explica que del professorat a l'alumnat evidentment, hi ha respecte, 

ja que ha de ser l'ètica dels professionals de l'educació, però que de 
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l'alumnat al professorat si que hi ha faltes de respecte, però destaca 

que a la porta del centre es pot veure clarament com els infants no 

tenen respecte per l'adult (per les seves famílies), de tal manera que 

s'entra en la dinàmica de no respectar i per tant, és molt complicat. 

- Respecte a la pregunta de com valoraria l'acollida que hi ha al 

centre de cara als mestres la tutora ho valora amb un 3, pel que fa 

als alumnes també ho valora amb un 3, l'acollida als alumnes de 

pràctiques ho valora amb un 4, i per últim, pel que fa a les famílies 

ho valora amb un 2 i mig, explica que algunes famílies no entenen 

perquè hi ha tanta rectitud des de la direcció del centre. Pensa que 

les relacions entre la família i l'escola en general són positives, 

explica que amb les famílies més conflictives costa, però que al final 

es senten recolzades. Cada dia, a infantil, hi ha comunicació diària, el 

contacte és molt proper perquè les famílies van a buscar als infants a 

la porta, tot i que no entren a l'aula, la mestra parla amb ells 

diariament, i els trasmet la informació en les entrades i sortides, i en 

algunes ocassions fan comunicacions a través de papers que fiquen a 

les motxiles dels infants.  

Amb les famílies es fa una entrevista per curs individual, i una reunió 

per a tots els pares. La reunió es fa a l'inici de curs, i l'entrevista una 

vegada a passat el primer trimestre, per parlar de com ha anat el nen 

o la nena. Explica que sempre estan oberts a rebre a les famílies 

quan elles ho demanen.  

Pel que fa a la implicació de les famílies exposa que en general les 

famílies de la seva aula s'impliquen bastant, així que ho valora amb 

un 3, treien els casos més especials.  

- Parlant de la metodologia del centre la mestra explica que a 

infantil treballen bàsicament per fitxes, es regeixen pel currículum i 

per tant, han de seguir unes Unitats didàctiques concretes. Pensa que 

aquestes Unitats didàctiques no sempre responen a la diversitat de 

l'alumnat, ja que es centren molt en seguir el currículum i deixen de 

banda activitats que serien més profitoses per aprendre. Explica que 

com a mestra, podries sujerir algun canvi en comptes de fer-ho tot 
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tant pautat per fitxes, però que al final t'acabes guiant per la linea 

metodològica del centre. Una altra manera de treballar que tenen és 

mitjançant la PDI, però la utilitzen com a recurs complementari. La 

mestra exposa que no s'implica gaire als infants en el seu propi 

procés d'aprenentatge, sinó que es cau en gran part, en lo 

magistral, és a dir, que sigui el docent el que explica, però afirma que 

cada tutor ho fa d'una manera diferent per aconseguir fer que els 

infants participin. Des del centre hi ha interès per tal que es facin 

més coses, hi ha un curs (ILEC) que dura dos mesos per any, on 

expliquen que han de deixar que els infants participin en el procés 

d'aprenentatge, els han de deixar fer hipòtesis, per tal que vagin 

redescobrint, imaginant...  

- La diversitat d'alumnat s'utilitza com a recurs per ensenyar, 

explica, que procuren extreure tot el possible de cada infant. Per 

exemple, aprofita els coneixements i les experiències d'infants que 

venen de fora. Però pensa que s'hauria de fer més encara ja que és 

un bon recurs perquè tothom aprengui. A més, fas que els infants es 

sentin reconeguts i importants.   

- Actualment, creu que si que hi ha ajuda mútua entre infants, a P-

3 no s'ajudaven tant, però amb el pas del temps han anat madurant i 

actualment hi ha vegades que escolta als infants com es diuen coses 

com aquesta: -T'ajudo?. Com a mestre explica que són uns valors 

que es van transmeten, és a dir, s'intenta transmetre que siguin 

solidaris, que s'ajudin, que es respectin...  

- Als infants que arriben nouvinguts, se'ls ajuda a adaptar-se, 

procuren que el nen es senti còmode i intenten facilitar-li la estància. 

Pel que fa a la pregunta qui s'adapta a qui, la mestra explica que el 

que vols com a mestra és que el nen s'adapti al que tu tens a l'aula, 

però sense oblidar d'on venen i que acaben d'arribar.  

 

 



67 
 

- Els continguts s'adapten mínimament a aquells infants que tenen 

més barreres per a l'aprenentatge, és a dir, a aquells nens i nenes 

que els costa més, la mestra està més temps amb ells i li ajuda a fer 

allò que no saben, però la tasca és la mateixa que la dels altres 

infants. Pensa que fer adaptacions és correcte i útil per tal de reforçar 

l'autonomia de l'infant.  

- El tracte amb els infants que tenen més barreres per a 

participar i aprendre és diferent segons l'orígen d'aquestes 

diferencies, sempre tenen present el seu historial i a partir d'aquí el 

tracte varia segons les necessitats. 

- Quan hi ha dos mestres a l'aula, no es prenen acords, segons la 

tutora, tot és molt improvisat. La persona externa, és a dir, les 

mestres de reforç o la Mestra de Suport a la inclusió, són les que 

s'adapten al que té planificat el tutor. Explica que si que hi ha una 

flexibilitat l'un amb l'altre, però que es respecten molt les decisions 

del tutor. Exposa que fer el suport a fora de l'aula afavoreix als 

infants ja que pensa que d'aquesta manera els nens i les nenes estan 

més centrats, el fet de fer el suport a dins de l'aula li sembla 

interessant ja que la mestra de suport a la inclusió pot observar a 

tots els infants. Cal destacar que quan hi ha suport a dins de l'aula, 

es parla de l'alumnat i del seu aprenentatge. Generalment, parlen 

d'aquells infants que els interessen més i d'aquesta manera la 

persona de reforç incideix en quests infants 

- Fa una valoració positiva de les relacions entre el professorat, de 4 

punts, ho valora amb un 3 i mig es convoquen reunions de cicle i de 

claustre: El cicle setmanal i el claustre mensual. En aquests, a 

vegades es parla de l'atenció a la diversitat. A l'inici de curs acostuma 

a anar el psicòleg del CSMIJ i explica alt per alt les malalties més 

concretes que es troben en el centre. Ella, personalment, explica que 

li sembla molt interessant, però que hi ha companys que no ho 

troben útil per a ells si no tenen cap nen amb aquests problemes. 

Com una crítica exposa que hi ha mestres que no entenen aquesta 

globalitat, pensen que cadascú té els seus nens i ja esta. 
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- El centre lluita per proposar estratègies d'intervenció per tal de 

millorar constantment, el que passa que costa molt a causa de 

l'alumnat. Actualment estan fent una auditoria pedagògica per tal de 

millorar l’escola. En aquesta els donen pautes de com han de 

treballar i en quina linea han d’anar. Aquesta ha començat fa un més 

aproximadament ja que aquesta escola té uns resultats escolars molt 

baixos.  

- Hi ha la comissió de festes, de l’hort ja que són una escola verda i 

tenen el millor hort del Prat, la comissió de disciplina, la de biblioteca, 

la de prevenció de riscos laborals i la d’atenció a la diversitat. 

- Entre paral·leles hi ha molta coordinació, un cop per setmana 

fan la planificació i ho fan tot de manera similar.  

- - Respecte a la pregunta de si el professorat es sent còmode per 

parlar dels problemes de la seva feina, explica que hi ha de tot, en 

general la gent parla bastant, però en petits grups, als claustres, per 

exemple, sempre sent les mateixes veus.  

- Hi ha col·laboració amb altres professionals, per exemple, amb 

el CSMIJ, amb els psicòlegs de l’EAP, amb logopedes.  

- No tots els professors tenen en compte a aquells alumnes amb 

necessitats educatives especials. Alguns mestres, si no són els 

seus nens, no es preocupen del que està passant. Ella pensa que 

haurien d’anar tots a una. 

- Si que hi ha comissió d’atenció a la diversitat (CAD), però es 

reuneixen molt poc. El que es parla en aquesta no arriba al 

professorat periòdicament, en alguns claustres es parla, però molt alt 

per alt.  

- Al centre hi ha documents de com atendre a la diversitat però 

si tu no vas a demanar-los, la direcció no te’ls ofereix. La gran part 

dels documents de centre estan elaborats per la direcció, el que fan 

els mestres, és per exemple, revisar que el pla anual estigui bé.  
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- Els grups classe els fa la cap d’estudis o la coordinadora. 

S’intenta separar a famílies per tal que no hi hagin cosins o germans 

junts. Aquests grups no es reorganitzen per millorar la cohesió social, 

són els mateixos des de P-3, fins acabar la primària. Hi ha casos 

especials on si que han hagut de canviar a algun infant de grup per 

motius de comportament. Però són casos molt puntuals.  

- El mestre d’una aula inclusiva no ha de tenir por als canvis, ha de 

canviar la manera de fer i adaptar-se, no ha de tenir prejudicis, ha de 

pensar com li agradaria sentir-se si fos un nen.  

- Hi ha expectatives altes envers a tot l’alumnat del centre, el 

que pensa que a vegades caus en el perdre la fe en aquells infants 

que són més conflictius. Però explica que mai hem de perdre la 

il·lusió.  

- Caldria més formació en aprendre a apropar-te més als infants, 

saber com captar la seva atenció, etc.  

- Al pati i al menjador és on sorgeixen més conflictes. Aquests es 

solucionen intentant que parlin entre ells. A principi de curs van 

començar amb la mediació però van fracassar. A infantil encara es 

perdonen però a primària costa més.  

Buidatge de l’entrevista amb la noia de pràctiques 

- Els problemes habituals amb els que s’ha trobat són faltes de 

respecte de l’alumnat i mals comportaments.  

- Explica que alguns mestres no mostren respecte pels alumnes, 

sobre tot els especialistes que passen per les aules. Pel que fa a la 

tutora explica que si que respecta als nens i nenes. Dels alumnes cap 

als mestres diu que no hi ha respecte.  

- Hi ha actituds de discriminació, els mestres posen etiquetes als 

infants i això fa que inconscientment si que n’hi hagi discriminació. 

Entre els nens i les nenes també hi ha algunes actituds de 

discriminació, amb paraules que designen les seves ètnies.  
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- Pensa que les famílies no es senten acollides, ja que ho valora 

amb un 1 de 4.  

- Pel que fa a la metodologia explica que tot ho fan mitjançant fitxes i 

tots la mateixa, pensa que les Unitats didàctiques no responen a la 

diversitat de l’alumna, i explica que no aprofiten la diversitat que hi 

ha. Clarament, exposa que no s’implica als infants en el seu propi 

procés d’aprenentatge, sinó que la mestra és la que explica i els 

infants no tenen ni veu ni bot.  

- No s’adapten els continguts ja que tots els nens i nenes fan la 

mateixa fitxa, es fan petites adaptacions, però pensa que no són 

gaire útils.  

- L’ajuda mútua no es promou, tot i que els infants s’ajuden entre 

ells de manera innata.  

- No hi ha expectatives altes envers a tot l’alumnat. Es creu que 

no podran fer-ho a causa del seu nivell, per tant, les expectatives que 

veu per part dels mestres són baixes.  

Buidatge de l’entrevista amb la Mestra de Suport a la Inclusió 

- Creu que hi ha faltes de respecte de l’alumnat al professorat. 

En canvi, del professorat cap a l’alumnat creu que no n’hi ha ja que 

és la seva feina.  

 

- Entre alumnes si que hi ha discriminació, ja que hi ha 

desconeixença de cultures. 

- Valora la relació amb les famílies amb un dos. Explica que les 

relacions en general són bones, però que la implicació d’aquestes es 

molt poca. Abans intentaven que participessin més, però actualment, 

han deixat d’intentar-ho ja que el nivell d’incidència era molt baix. 

- Casi sempre treballen amb fitxes, excepte quan hi ha dos mestres 

a l’aula que s’intenta variar aquest tipus de treball, fent més treball 

cooperatiu. Tot i que hauríem de promoure més aquest tipus de 

treball. Intenten utilitzar la diversitat per ensenyar.  
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- Són els alumnes nouvinguts els que s’adapten a l’aula. 

 

 

- Tots els infants fan les mateixes tasques, tot i que s’adapta el 

nivell. Aquells infants que van més ràpids els ampliem el nivell, els 

requerim una mica més, i aquells que van més lents o que tenen més 

dificultats els adaptem fins que s’ajusta al seu nivell.   

 

- Pensa que a vegades és millor rebre el suport a fora de l’aula ja 

que a les aules hi ha un desnivell molt elevat.  

- Pensa que dos mestres a l’aula és una bona manera d’atendre 

a la diversitat. El que passa és que tenen molt poc temps per 

coordinar-se. Quan ella entra a les aules decideix que han de fer els 

infants amb més barreres per a la participació i l’aprenentatge.  

 

- Valora amb un dos i mig les relacions amb el professorat.  

 

 

- Hi ha CAD. El que passa és que com tenen molt poc temps per 

trobar-se, i a la primera reunió no van poder assistir tots els 

membres. De tal manera que només van poder trobar-se la 

representat de l’EAP, la MEE i la cap d’estudis. El que es parla en la 

Comissió ho fa arribar ella als claustres.  

 

- Els mestres no reben formació específica sobre atenció a la 

diversitat, tot i que ella a vegades dóna pautes d’allò que han de fer 

amb certs infants.  

- Pensa que hi ha expectatives altes envers a tot l’alumnat.  
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8. Preguntes del grup de discussió 

P-5 A Grup de discussió  

Us agrada aquesta escola? Per què? (acollits)  

Us agraden els mestres que teniu? i els vostres companys? (vincles) 

Quan esteu tristos, li expliqueu a la vostra mestra?  

Us baralleu molt entre vosaltres? Si veieu a dos nens o nenes que s'estan 

barallant, què feu? (conflictes) 

Sabeu què és el respecte? Teniu respecte pels vostres companys? I pels 

mestres? (respecte)  

Comprendre als altres, deixar que parlin els altres quan els toca, escoltar-

los, no cridar als mestres ni als companys, seguir les normes, etc. 

Veieu aquestes fotografies? Què us agradaria més, treballar d'aquesta 

manera, o d'aquesta? (quina manera de treballar triarien)  

 

 

 

 

 

Us agradaria poder fer treballs amb els vostres companys? per què? (Treball 

cooperatiu) 

Si veieu que a un amic vostre li costa fer alguna fitxa, l'ajudeu a fer-la? Per 

exemple, a qui ajudeu a la classe? I per què? (Ajuda entre iguals) 

Els vostres amics us ajuden a fer la feina, o la feu sols?  

Teniu normes a la classe? Quines són? Les compliu? Us agraden aquestes 

normes? o posaríeu unes altres? (normes)  

Quan feu els deures, us ajuda algú a casa? Qui? (col·laboració de la família)  
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Si al pati o a la classe hi ha nens d'un altre país,  (posar exemples), jugueu 

amb ells? (discriminació) 

Us agrada que a la classe hi hagin dos mestres? o preferiu que només hi 

hagi una?  Per què? (què pensen sobre dues mestres a l'aula)  

9. Grup de discussió transcrit 

P-5 A Grup de discussió  

Aquest grup de discussió es va dur a terme amb infants de l'aula on vaig 

realitzar les pràctiques, són els mateixos amb els que he dut a terme la 

investigació del TFG. Vaig agafar a 7 nens i nenes i vam a anar a una aula a 

part per tal de poder parlar tranquil·lament. Vam seure en rotllana i vaig 

començar així:  

Jo: Hola bona tarda 

Tots: Hola, hola, hola. (riure)  

Jo:A veure, de quina classe sou vosaltres? 

Tots: de Gaudí. 

Jo:I quants anys teniu? 

Tots: 5,6,5. 

Jo: Molt bé, aneu a P-5 oi que si?  

Tots: si 

Jo: Doncs... em dieu els vostres noms?  

Daniela: Daniela 

Jose Luis: Jose Luis 

Carlos: Carlos  

Lolo: Lolo 

Yaiza: Yaiza  
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Rubén: Rubén 

Nerea: Nerea  

Jo: Molt bé, ara, m'heu d'ajudar a fer un treball per la Universitat.  Us faré 

unes preguntes i m'heu de contestar amb el que penseu, i heu de dir la 

veritat. A veure... Us agrada aquesta escola a vosaltres?  

Tots: Siiii 

Jo: Us agrada molt venir aquí?  

Tots: Siii 

Jo: Lolo m'expliques perquè t'agrada venir aquí? 

Lolo: porqué aquí aprendemos, leemos, aprendemos... aprendemos a 

escribir... 

Jo: I... us agraden els vostres mestres?  

Tots: siii 

Jo: Carlos perquè t'agraden els teus mestres? 

Carlos: Porqué aquí... Aquí nos divertimos. 

Jo: Us divertiu amb els mestres, clar... Amb la Manoli us ho passeu molt bé 

oi que si?  

Lolo: Porqué también, porqué también hace cosas chulis... 

Jo: I tu Daniela penses igual que el Lolo? 

Daniela: Si 

Jose: (aixeca la mà)  

Jo: Diga'm Jose. 

Jose: A mí me gusta este cole porqué aprendemos en Psico i ludoteca. 

Jo: Molt bé Jose, i a tu Nerea, perquè t'agrada?  

Nerea: Porqué las profesoras nos ayudan a escribir. 
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Jo: I quan esteu tristos, li expliqueu a la vostra mestra?  

Tots: siiii 

Daniela: A mi.. jo no.  

Jo: No? Perquè?  

Daniela: No se  

Jo: A qui li expliques? 

Daniela: A mi mama.  

Jo: Clar, cadascú explica les coses a qui vol.  

Daniela: A mi mama i a mi papa.  

Jose: Yo... 

Daniela: porqué me da vergüenza.  

Jo: A veure Jose. 

Jose: Yo cuando lloro porque me he caído, las niñas me ayudan y se lo 

dicen.  

Jo: Quan et caus les nenes van a demanar ajuda a la Manoli no? Molt bé. I 

tu Yaiza que vols dir?  

Yaiza: Yo, yo.. a mi me pegan y tengo que ir yo sola porqué nadie me 

ayuda. 

Jo: No t'ajuden els teus companys? Perquè Yaiza? 

Lolo: (Vol intervenir). 

Jo: A veure que diu la Yaiza, deixa’m que expliqui Lolo.  

Yaiza: Porqué los niños me pegan 

Jo: Doncs, això hauria de canviar... 

Lolo: (amb ganes de parlar) 
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Jo: Digue's Lolo.  

Lolo: pues yo también cuando se cae ella le digo que te ha pasado? me 

quedo allí y ella se queda tumbada, y le digo levanta levanta, y ella no no.  

Jo: T'intenta ajudar el Lolo? 

Yaiza: ... pero me duele.  

Daniela: Yo la ayudaría. 

(tots volen intervenir) Jo: Si voleu parlar aixequem el braç perquè sinó no 

us puc escoltar a tots alhora.  

Daniela: Yo intento ayudar a todos los niños, pero cuando un niño esta 

llorando pues entonces no puedo ayudarle al otro. 

Jo: Però aneu a la mestra i li expliqueu el que ha passat? 

Ruben: yo! 

Jo: Diga'm Ruben. 

Ruben: que yo cuando me caigo no me hago daño. I sabes porqué? 

Jo: Perquè? 

Ruben: Porqué soy un espía pokemon secreto. (Aquest infant sempre parla 

des de la fantasia)  

Jo: Ah si, però això són coses de dibuixos no?  

Ruben: Pero soy espía, pokemon secreto.  

Jo: A veure una altra cosa, en aquesta escola us baralleu molt? Al pati per 

exemple hi ha moltes baralles o no n'hi han? 

Lolo: Bueno, algunas veces si, pero...(dubta de com explicar-ho) bastante 

millor.  

Jo: Però a vegades si que hi ha baralles oi que si?  

Tots: Si. 
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Jo: I quan us baralleu que fan els altres?  

(Xibarri, tots volen parlar)  

Jo: A veure, si voleu parlar aixequeu el braç.  

Jose Luis: Ayudar-nos. 

Jo: Si us esteu barallant els altres us ajuden, molt bé. 

Daniela: nos dicen que no nos peleemos.  

Lolo: Que... hay algunos niños que primero se pelean y después se lo dicen 

a las profesoras. 

Jo: això és el que hem de fer quan hi ha baralles, parlar amb els mestres i 

que ens ajudin.  

(Rubén vol parlar)  

Jo: Digues Rubén.  

Rubén: Si soy un espía pokemon y no me hago daño, es porqué mi hueso 

es super fuerte, y no me hago daño.   

Daniela: Pero si tu lloras muchas veces!!! 

(tots comencen a parlar) 

Jo: Escolteu aquesta pregunta. Sabeu que el Lolo parla del respecte moltes 

vegades, que el seu pare li diu que ha de respectar als altres? Doncs, sabeu 

el que és el respecte?  

Yaiza: Siii respetar a la gente. 

Lolo: si, respetar a la gente, cuando te dice, mira, ven, o te dicen para 

atrás, pues tu lo haces (ho està fent amb gestos també).  

Jo: Això que diu el Lolo és veritat, el respecte és fer cas als altres, 

comprendre, ajudar. 

Lolo: (tot fent-lo amb gestos) por ejemplo, si tu eres la de psico y haces 

asi, pues nosotros hacemos asi, si tu haces asi, pues nosotros también. 
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Jo: Escoltem a la Yaiza que també vol parlar.  

Yaiza: Pero yo digo, si es mala no le tenemos que hacer caso porqué sino 

te puede envenenar.  

Jo: Però Yaiza ara estem parlant de les mestres... 

Jose: Si yo me caigo...y me caigo con un bordillo y me hago daño. 

Jo: Però Jose carinyo ara estem parlant del respecte. Mireu jo vull saber si 

vosaltres teniu respecte per als mestres.  

Daniela: yo sii!! 

Lolo: yo creo que... pachín pachan... 

Jo: I que vol dir pachin pachan? 

Lolo: que... regular  

Daniela: que.. un poco si y un poco no. 

Yaiza: yo siempre hago caso. 

Jo: Tu sempre fas cas? 

Carlos: (enfadat). Claro porqué eres una chica, y las chicas hacen caso! 

Jo: Com? què has dit Carlos?  

Carlos: Como la Yaiza es una chica por eso hace caso! 

Jo: Però si això es igual Carlos, és igual si som nens o nenes, hem de fer 

cas igualment.  

(tots parlant, Rubén aixecant-se i jugant) 

Jo: Per exemple, el que ha passat ara, és respecte? El Rubén m'està 

respectant?  

Tots: Nooo 

Jo: Això em refereixo. I entre vosaltres us respecteu?  

Lolo: A que tu ya sabias que iva a respetarte y a hablar.  
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Jo: Si, jo se que em respecteu a vegades, però a vegades no. 

Nerea: no. 

Jo: I entre vosaltres tampoc us escolteu, no deixeu parlar als altres. 

Lolo: como el Alejandro...  

Daniela: yo no, yo no, yo no.  

Jo: No cal dir noms.. Aquí tots a vegades ens hem portat una mica 

malament.  

Carlos: Menos las chicas que se portan bien. 

Jo: Carlos, això ja ho hem parlat abans... Mireu aquestes fotos. Què estan 

fent aquests nens? (mostro las fotografies al mig de la rotllana on estem 

asseguts) 

 

Lolo: treballant  

Carlos: No se.  

Jo: Però estan treballant junts o separats? 

Daniela: junts 

Yaiza: junts 

Lolo: separats 

Jo: Aquests estan treballant junts. Veieu la cartolina que la estan fent 

junts? Val, i aquesta que està fent (assenyalant a la nena que treballa sola)  
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Lolo: esta pintando. 

Jo: Però com ho fa, sola o amb els amics? 

Tots: amb els amics 

Jo: Però amb els amics a la primera, aquí esta sola, ho veieu? 

tots: si 

Jo: I digueu-me una cosa? A vosaltres que us agradaria més treballar en 

grup o sols? Aixequeu el braç.  

Tots: En grup!! 

Lolo: en grup 

Jo: I a tu Jose Luis que t'agrada més en grup o sol?  

Jose Luis: en grup 

I a tu, Carlos? 

Carlos: pues, sol.. porqué asi estoy tranquilo y me concentro. 

Jo: Però saps que si treballem en grup ens podem concentrar igual.  

Daniela: I nos enseñamos. 

Carlos: Pero es que los niños no estan en silencio! 

Jo: Molt bé Daniela, això m'agrada molt. I Carlos, però quan treballeu sols 

tampoc esteu en silenci. Us enrecordeu aquell dia que vam fer ... (Lolo i 

Daniela parlant i discutint)... A veure estic parlant, Lolo m'escoltes?.  Us 

enrecordeu aquell dia que vam fer allò del quadrat que hi havia un 

encarregat del silenci?, aquell nen s’encarregava de que no parléssiu molt 

alt, i a que ho veu fer bé, i ho veu fer en grup. 

Daniela: Siii 

Jo: Bueno, Nerea i a tu que t'agrada més treballar en grup o sola? 

Daniela: A mi en grup 
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Jo: Daniela li toca parlar a la Nerea. 

Nerea: A mi en grup. Así nos ayudamos y nos decimos las cosas que 

tenemos que hacer.  

Carlos: Que pone aquí? (assenyalant el guió de preguntes que jo tenia)  

Jo: Mira t'ho dic. Si veieu algun amic vostre al que li costa fer alguna fitxa, 

vosaltres que feu, l'ajudeu a fer-la o li dieu, no, no t'ajudo.  

Daniela: L'ajudem 

Nerea: ajudem 

Rubén: Ajudem  

Jo: Si? tots?  

Daniela: yo lo digo 

Jo: jo t’escolta’t a tu Daniela com li dius al Bilal que l'ajudaràs.  

Jo: Lolo i tu per exemple l'ajudes? 

Lolo: si, ayudo al Ilyais, al Bilal, al Jose Luis...a los compañeros.  

Jo: Però vosaltres normalment les fitxes les feu sols? 

Tots: si 

Lolo: pero algunas veces en grup, porqué cuando hacemos la feina, dice la 

Manoli, poneros juntos. 

Jo: Però les fitxes que feu a la classe les feu sols no? perquè les penjeu al 

vostre àlbum no? És un àlbum de tots o cadascú té el seu? 

Lolo: de tots 

Jo: Ah si Lolo? jo crec que cadascú té el seu no? 

Yaiza: si de cada uno.  

Jo: A veure Yaiza explica'm com es el vostre àlbum, que teniu un per a 

cadascun?  
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Yaiza: Si, uno para cada uno de la clase  

Jo: I després us l'emporteu a casa no? 

Yaiza: I en verano nos lo vamos a llevar 

Nerea: Solo los que pagan  

Jo: Els que paguen diners Nerea? Jo crec que us l'emporteu tots no?  

Nerea: Cuando le damos el dinero a la manoli. 

Jo: Això es per les excursions carinyo. (error meu perquè més endavant 

vaig saber que si que es veritat que si no paguen no se l'emporten) 

(Jose jugant per la sala) 

Jo: Mireu aquí n'hi ha un nen que no està respectant... 

Yaiza: ya, y a dicho que se portaría bien. 

Jo: Ens ho ha dit però no ho està fent.  

Jo: Què passa Jose? 

Lolo: ha dicho la Manoli que si se portaba mal que fuera a la clase.  

Jo: Vina Jose amb mi. (el nen ve i seu al meu costat) 

Jo: A veure em contesteu una altra pregunta, teniu normes a la classe 

vosaltres? 

alguns: Sii 

alguns: nooo 

Jo: I les mireu a vegades?  

Daniela: Si 

Jo: em dieu quines són aquestes normes?  

Daniela: Aixecar el braç per parlar 

Jose Luis: Ayudar-se entre todos 
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Jo: Una altra norma Carlos? 

Carlos: la del váter. 

Jo: Ah es veritat que hi ha una del lavabo. 

Nerea: sii, es la de tirar de la cadena.  

Daniela: yo si que tiro. 

Yaiza: la de...cuando entras a la clase le tienes que decir hola a la profe.  

Jo: Clar, hola, bon dia o bona tarda.  

Nerea: Que, hay que portar-se bé para no molestar a los amigos.  

Lolo: que cuando...  a ver... 

Jo: explica't tranquil. 

Lolo: que la Manoli cuando vamos a hacer pipi nos dice que tiremos de la 

cadena. 

Jo: Molt bé lolo però aquesta ja l'hem dit. I Jose.. aquestes normes que 

m'heu dit, les compliu?  

Jose: Si 

Jo: Sempre?  

Daniela: A veces no 

Jo: Vosaltres posaríeu normes noves? o ja estan bé aquestes?  

Yaiza: yo si 

Jo: Quina posaries? 

Yaiza: que vayan todos en grup y así se ayudan 

Jo: I tu Carlos posaries una altra norma?  

Carlos: Si, hacer caso a la profe. 
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Jo: Molt bé aquesta norma Carlos. A veure el Jose Luis que té el braç 

aixecat, molt bé.  

Jose Luis: Que.. em de portar-nos muy bien y mal no. 

Jo: Clar... 

Jo: I a veure una altra pregunta, quan feu els deures a casa, us ajuda algu, 

o els feu sols?  

Nerea: a mi ningú, pero algunas veces si 

Jo: Qui t'ajuda? 

Nerea: La mama i algunas veces el papa 

Daniela: a mi no, o a veces los dos.  

Jo: I a tu Jose Luis qui t'ajuda? 

Jose Luis: A mi la mama 

Jo: I a tu Carlos?  

Carlos: La mama, pero como estan separados la mama y el papa, yo vivo 

con mama, pero cuando me voy con el papa pues, tengo los deberes pues 

hago ahi.  

Jo: Molt bé Carlos.  

Lolo: Yo también lo hago solo mientras mi papa y mi mama van haciendo 

otras cosas. 

Jo: Si al pati o a la classe hi ha nens d'un altre país, de la xina, del 

Marroc... 

Daniela: Japones 

Jo: Si, del japó.. vosaltres jugueu amb ells?  

Tots: Siii 

Daniela: yo con el Bilal! 
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Lolo:también juego con el Antonio 

Daniela: pero si el antonio no es marroqui 

Jo: És d’ètnia gitana Daniela 

Lolo: bueno pero es negro 

Jo: Es moreno Lolo.  

Jo: I una cosa, a vosaltres us agrada que a la classe hi hagin dos mestres, 

o us agrada més que hi hagi una només?  

Daniela: A mi 5. 

Jo: Però vosaltres només teniu dos com a molt no? Per exemple quan ve 

l'anna, o la Raquel.. A vosaltres us agrada això? 

Tots: sii 

Lolo: tu siempre estas también Adriana.  

Jo: Ja, però jo a partir de demà ja marxo Lolo.  

Jo: Bueno nens i nenes moltes gràcies, ja em acabat.  

 

 

 


