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Annex 2. Models entrevista 
 

- Model entrevista 1(Director o representant de l’equip 
directiu) 

 

Data de l’entrevista:  

Entrevistadora:    Registre:  

1. Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
2. Es presenten dificultats per fomentar la inclusió? Què hauria de canviar per tal d’afavorir-

la? 
3. Com ateneu la diversitat a l’escola? 
4. Consideres que els recursos humans i materials de l’escola es distribueixen de forma justa 

per a recolzar la inclusió?  
5. Com valores tenir una USEE a l’escola? Quines impressions vas tenir en saber que 

disposaríeu d’una USEE?  
6. Quines actituds es respiren per part dels mestres vers la USEE? 
7. Quines relacions manté l’escola amb les famílies dels alumnes de la USEE? 
8. Com definiries el context de l’escola i, per tant, el context on es desenvolupen els alumnes 

de la USEE? Com el valores? 
9. Consideres que la USEE és una bona mesura per la inclusió dels infants amb necessitats 

especifiques especials? 
10. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una escola 

ordinària en comptes d’EE? 
11. Quins recursos materials i humans es destinen a les USEE? Consideres que són suficients?  
12. Es coneixen i s’aprofiten els recursos de la comunitat (famílies, serveis, adults amb 

discapacitat...)? Com?  
13. Manteniu connexió amb centres d’educació especial o amb d’altres serveis educatius 

externs? Amb quins? Com es desenvolupa aquesta relació?   
14. Es porta a terme un disseny universal a l’escola? (adaptacions de materials, classes, 

temps...) 
15. Consideres que la USEE està assolint els objectius que teníeu marcats? En qualsevol cas, 

perquè?  
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- Model entrevista 2 (Responsable USEE) 
 

Data de l’entrevista:  

Entrevistadora:  Registre:   

Inclusió 

1. Què entens per inclusió? Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
2. Consideres que la USEE fomenta la inclusió dels alumnes que hi assisteixen? Creus que 

es desenvolupen en un context inclusiu? Què es podria millorar?  
3. Penses que l’escolarització dels alumnes de la USEE a l’escola ordinària s’accepta com 

a un fet normalitzat per part de la resta d’alumnes de l’escola? 
4. Quina visió creus que tenen els teus companys, alumnes i famílies, vers la USEE?  
5. Consideres que la USEE compleix les premisses legals que la regulen? (nombre 

d’alumnes, professionals, recursos,…).  
Funcionament  

6. Com descriuries el treball dins la USEE?  
7. Quina és la finalitat de la USEE? 
8. Quins professionals participeu de la USEE?  
9. Els alumnes de la USEE participen en activitats amb el grup-classe? Amb quina 

freqüència? Quins criteris seguiu a l’hora d’organitzar l’horari dels alumnes? 
10. Els continguts treballats a la USEE es vinculen als del grup-classe de cada alumne? 
11. Com es porta a terme la coordinació entre el responsable de la USEE i els mestres 

tutors? Quina finalitat té? Es presenten dificultats? 
12. Com es porta a terme el seguiment i avaluació dels alumnes que participen de la 

USEE? 
13. S’afavoreix l’ambient de l’aula (organització, recursos...) per a l’aprenentatge 

autònom? 
14. Hi ha procediments clars i compartits pels estudiants i docents, per respondre a 

comportaments extrems? 
Recursos 

15. Quines són les funcions del mestre d’educació especial responsable de la USEE? 
16. Es disposa de materials adaptats i s’elaboren adaptacions curriculars precises pels 

alumnes de la USEE?  
17. Amb quins recursos compta la USEE?  
18. Els docents i personal de recolzament (educació especial) es preocupen per facilitar la 

participació i aprenentatge de tot l’alumnat en les classes ordinàries i la USEE? 
19. Els alumnes que ho requereixen disposen d’atenció individualitzada contínua 

(vetlladora)? 
20. Col·laboreu amb altres serveis que ajuden a facilitar l’escolarització i millor 

incorporació dels alumnes de la USEE? Quins? Amb quina freqüència? 
21. Compteu amb la participació dels pares per a prendre decisions durant el procés 

educatiu dels seus fills? Les famílies reben assessorament individualitzat i informació 
per a l’educació dels seus fills? 
 

Alumnes 

22. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una escola 
ordinària en comptes d’EE? 
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23. S’implica activament a l’alumnat de la USEE en el seu propi aprenentatge? Es promou 
l’aprenentatge autònom? Com? 

24. Els alumnes aprenen de forma cooperativa? S’ensenyen estratègies per treballar de 
forma cooperativa amb els companys? 

25. Els alumnes de la USEE participen en activitats complementàries i extraescolars? 
(excursions, colònies, jocs...) 

26. Es tenen en compte els interessos i coneixements previs dels alumnes pels nous 
aprenentatges? 

27. Com et sembla que viuen els alumnes la participació a la USEE? Quines 
percepcions et transmeten?  
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- Model entrevista 3 (Mestra aula ordinària) 
 

Data de l’entrevista:  

Entrevistadora:   Registre:  

1. Què entens per inclusió? Creus que és factible? Per què? 
2. A l’aula tens alumnes que participen de la USEE, com ho vius? Consideres que aquests 

alumnes participen d’un entorn normalitzat?  
3. Les classes es fan accessibles a tot l’alumnat responent a tota la diversitat (planificació 

i desenvolupament)?  
4. De quins recursos creus que disposes per recolzar concretament als alumnes de la 

USEE?  
5. Animes als alumnes de la USEE a compartir les seves experiències amb la resta de 

companys/es del grup-classe? 
6. L’alumne de la USEE disposa de material adaptat a l’aula ordinària? 
7. Es promouen oportunitats perquè els alumnes de l’aula ordinària treballin amb els 

alumnes de la USEE? 
8. Es realitzen activitats que fomentin el desenvolupament de l’empatia (jocs de rol, 

simulacions, anàlisi de casos...)? 
9. Els deures per realitzar a casa es relacionen amb les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat del grup-classe? 
10. Durant la vida de l’aula, les opinions i participacions dels alumnes de la USEE es tenen 

en compte i valoren de la mateixa manera que la dels altres alumnes? I els alumnes 
com ho viuen?  

11. L’alumnat aprèn de forma cooperativa (tutoria entre iguals, treball d’investigació, 
grups de discussió...) incorporant els alumnes de la USEE en aquests? S’utilitza alguna 
estratègia per promoure la inclusió dels alumnes d’USEE amb el grup-classe? 

12. Si hi ha més d’un mestre a l’aula com es desenvolupa la classe? 
13. Porteu a terme un treball conjunt amb el mestre responsable de la USEE? 
14. Demanes ajuda a altres professionals per desenvolupar la teva tasca docent de forma 

inclusiva? 
15. Com valoraries la relació que estableixen els alumnes de la USEE amb els companys del 

grup-classe?  
16. Què consideraries que pot ser positiu per afavorir una major inclusió de tots els 

alumnes? Quines mesures consideres viables per assolir la participació dels alumnes 
de la USEE en un context més normalitzat?  
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- Model entrevista 4 (Pares alumne d’USEE) 
 

Data de l’entrevista:  

Entrevistadora:   Registre:  

1. Què penseu de les USEE i del seu funcionament? Considereu que són una bona via per la 
participació del seu fill/a en un context ordinari?  

2. Considereu que el vostre fill participa activament a l’aula ordinària? 
3. Considereu que hi ha barreres que dificulten l’aprenentatge del vostre fill dins l’escola?  
4. Considereu que l’escola disposa dels recursos suficients per garantir la participació del 

vostre fill dins l’escola i pels seus aprenentatges? 
5. Considereu que els deures que realitza a casa es corresponen amb la seves capacitats i 

habilitats? 
6. Heu observat una progressiva autonomia en el vostre fill en relació a la planificació de les 

tasques, la reflexió durant la realització de les tasques i l’avaluació sobre els processos i 
resultats obtinguts amb la finalitat d’obtenir millores en un futur? 

7. La participació del vostre fill a la USEE quins beneficis creieu que li ha aportat? Per què 
considereu que aquests beneficis són fruit de la USEE i no d’altres aspectes?  

8. Quins aspectes positius observeu d’estar escolaritzat a una escola ordinària? I negatius? 
9. Com valoreu escolaritzar el vostre fill en una USEE en comptes d’una escola d’educació 

especial? Us heu plantejat l’escolarització en una escola d’educació especial? En cas 
afirmatiu, per què?  

10. Considereu que l’escola us té en compte a l’hora de prendre decisions durant el procés 
educatiu del vostre fill?  

11. Rebeu assessorament concret i informació per tal d’afavorir l’educació del vostre fill?  
12. Quantes reunions manteniu amb l’escola al llarg del curs? I amb altres serveis?  
13. Quins aspectes positius i negatius us agradaria destacar vers el funcionament de la USEE i 

l’escola?  
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Annex 3. Entrevistes categoritzades 

- Categorització entrevista A (Responsable USEE) 
 

Data de l’entrevista: 10/4/2014 

Entrevistadora:  Xènia Nogué  Registre: Lídia Sala 

Inclusió 

1. Què entens per inclusió? Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
Inclusió és donar les eines i possibilitats perquè el nano pugui seguir el ritme d’aprenentatge 
en el seu grup classe  (A1-1). Com? Oferint-li una prèvia del tema que tractaran a l’aula 
ordinària, partint dels seus coneixements previs fer una pauta de guia, després acompanyar-lo 
i fer molta tutoria individual quan vol entrar al grup classe. Perquè moltes vegades es perden i 
el mestre d’EE ha de ser el lligam, donar eines perquè l’alumne resolgui les situacions que se li 
presenten (A2-3-4).  
 

2. Consideres que la USEE fomenta la inclusió dels alumnes que hi assisteixen? Creus 
que es desenvolupen en un context inclusiu? Què es podria millorar?  

Educació Infantil i cicle inicial sí perquè la intervenció es fa especialment dins l’aula. El 
problema és a cicle mitjà i superior perquè passen més hores a la USEE i perd el sentit que té 
(A3-3-1). L’ideal seria estar a l’aula ordinària fent adaptacions però tenim 10 nens i nenes de 
diferents cicles i els de mitjà i superior són els que surten de l’aula ordinària. La filosofia seria 
entrar a l’aula i fer introduccions fora per estabilitzar-los dins el grup. El que passa és que els 
mateixos nens i nenes demanen sortir, a la USEE tenen un espai més tranquil i pausat. Si parlen 
no molesten als companys, quan són amb el grup es nota més (A4-4-3). L’ideal seria poder 
donar-los eines perquè puguin avançar dins el grup, però hauria de ser una ràtio més baixa 
dins l’ordinària o la garantia de dos mestres fixes dins l’aula, sempre els mateixos (A5-7-1). He 
tingut experiències on ho he pogut viure i ens en vam sortir, però calen dos mestres.  
 

3. Penses que l’escolarització dels alumnes de la USEE a l’escola ordinària s’accepta 
com a un fet normalitzat per part de la resta d’alumnes de l’escola? 

Sí, no hi ha cap classe de comentari despectiu ni molt menys relacionat amb el fet que vénen a 
la USEE, però sí que els companys tenen la visió que aquí venen a passar-ho bé (A6-4-3). La 
família dels alumnes de la USEE estan encantats i la resta de famílies ho accepten prou bé (A7-
6-1).  
 

4. Quina visió creus que tenen els teus companys, alumnes i famílies, vers la USEE?  
La majoria de mestres si poguessin l’eliminarien, ells veuen aquest recurs com a una 
oportunitat per poder respirar, voldrien algú més dins l’aula que fes suport. La USEE és una 
mica “bolet” perquè molts nens i nenes acabaran a un centre d’Educació Especial. Es sap que 
aquests nens hi són perquè hi ha la USEE (A8-7-1). 
 

5. Consideres que la USEE compleix les premisses legals que la regulen? (nombre 
d’alumnes, professionals, recursos,…).  

Sí, s’adequa. Però fa dos anys eren 8 alumnes i ara en són 10 i en escoles com aquesta que a 
part de la USEE hi ha altres problemàtiques, acabes assumint més nens ja que veus que ho 
necessiten, que són del perfil i has d’anar una mica més allà (A9-3-9). La llei està carregada de 
bones intencions però han d’anar acompanyades d’un bon pressupost (A10-7-1). Si hi ha 
voluntat política es farà si és de cara a l’aparador...  
Funcionament  
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6. Com descriuries el treball dins la USEE?  

És un treball centrat especialment en el nen, que pugui expressar-se, sobretot crear un bon 
clima d’aula, que es senti còmode, que quan es senti de qualsevol manera ho pugui verbalitzar 
i la resta de companys puguin ajudar-lo i ajudar-se. Quan a nivell emocional tens un bon treball 
és quan treballem continguts tenint en compte els interessos del nen, si una cosa no li enganxa 
en busques una altra. Partim dels seus interessos però sobretot primer cal un vincle 
emocional, el lligam entre alumnes i amb mi (A11-2-4). També és molt important l’establiment 
de límits. Se’ls planteja la feina de manera que primer s’acaba la feina i després s’obté el 
premi, el premi és molt necessari per a ells. Cal una negociació, si no acaben la tasca no hi ha 
premi, els professionals complim amb el que marquem, encara que s’enfadin o facin el que 
facin, han de tenir molt clar què toca fer i saben que si ho fan tenen premi (A12-3-8).  
 

7. Quina és la finalitat de la USEE? 
L’objectiu seria que es puguin desenvolupar totes les seves potencialitats i que trobin un espai 
d’èxit (A13-3-1). Per exemple, un nen que ha après a llegir i escriure ha assolit un gran èxit, els 
dones tasques que poden superar i anar pujant el nivell, però que alhora puguin desenvolupar 
les seves potencialitats, és molt important assegurar-los l’èxit. També, garantir un espai 
d’expressivitat (A14-3-1). El més "xulo" seria poder destinar més temps dins l’aula ordinària 
però ara mateix no hi ha personal per fer-ho (A15-7-1) i hi ha alumnes que estan retrocedint 
en comptes d’avançar, el context de l’escola no ho afavoreix (A16-8).  
 

8. Quins professionals participeu de la USEE?  
Mestre d’USEE i educador, en aquest cas en tenim dos a mitja jornada (A17-2-2.1). Legalment 
els educadors no poden quedar-se a soles amb els alumnes, però hi ha una relació de 
confiança molt gran.  
 

9. Els alumnes de la USEE participen en activitats amb el grup classe? Amb quina 
freqüència? Quins criteris seguiu a l’hora d’organitzar l’horari dels alumnes? 

Aquest any els alumnes de la USEE participen molt poc en activitats amb el grup classe, hi ha 
moltes hores d’USEE amb tots els nens d’USEE junts, són entre 11 i 12 hores setmanals dins la 
USEE. (A18-6)  
Per fer l’horari ens regim de les àrees instrumentals del grup classe i les realitzem a la USEE a 
primera hora cada dia tots junts, la resta d’àrees com Educació Física, Plàstica, Medi, Tutoria... 
els alumnes participen amb el grup-classe (A19-3-2).  
 

10. Els continguts treballats a la USEE es vinculen als del grup-classe de cada alumne? 
Els continguts es relacionen amb l’àrea de Medi. En Català i Matemàtiques no perquè el nivell 
és més baix (A20-3-6), tot i això, en els casos que entrem dins l’aula ordinària, pots treballar 
aquest contingut amb ells. Per la resta és un nivell més baix. A Educació Infantil i cicle inicial es 
relaciona tot amb el treball de l’aula ordinària, fent l’atenció sempre dins d’aquesta, però a 
cicle mitjà i superior el desnivell és massa gran per poder-ho vincular (A21-3-6).  
A les tardes amb el petit grup es procura connectar més els continguts amb els de la classe 

(A22-3-6).  

11. Com es porta a terme la coordinació entre el responsable de la USEE i els mestres 
tutors? Quina finalitat té? Es presenten dificultats? 

La coordinació es porta a terme a inic de curs per acordar els continguts que es treballaran, 
després et coordines per passadissos perquè no tens temps. Amb els pares fas entrevistes i 
amb l’EAP quan ve també ens coordinem (A23-3-3). Facilites les adaptacions tenint en compte 
les demandes dels mestres, es fan materials adaptats i s’elaboren adaptacions curriculars 
precises, sobretot pel treball autònom a l’aula ordinària (A24-2-1). També es fan pactes de 
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conducta dins l’aula ordinària que es premien. Els professors també poden contactar-nos si 
necessiten ajudes (A25-7-2).  
 

12. Com es porta a terme el seguiment i avaluació dels alumnes que participen de la 
USEE? 

Primer es fa el PI, normalment s’hauria de fer conjuntament el tutor i USEE però per estalviar 
feina el faig jo, el penjo compartit i els mestres fan els comentaris que consideren necessaris. 
Després tenim un banc d’ítems de cada competència que facilita la feina a l’hora de delimitar 
els continguts a treballar. Molt progressiu. Jo també faig els informes, els mestres fan un escrit 
de cada competència amb els quals elaboro els informes, el primer trimestre són escrits 
exhaustius, el segon no tant i el tercer són també per competències i profunds (A26-3-5). 
Sobretot competències d’habilitats personals, socials i ciutadana, que són les que considerem 
més importants (A27-4-2).  
 

13. S’afavoreix l’ambient de l’aula (organització, recursos...) per a l’aprenentatge 
autònom? 

Es valora molt l’autonomia. Els projectes intenten fomentar-la (A28-4-2), ara hi ha un projecte 
elaborat que encara no s’ha aplicat d’anar a comprar. 
 

14. Hi ha procediments clars i compartits pels estudiants i docents, per respondre a 
comportaments extrems? 

A l’aula ordinària en cas de produir-se un insult al mestre/companys, una agressió o boicotejar 
la classe, el mestre consulta un horari on hi ha apuntats uns números de telèfon per localitzar 
el professional disponible, aquest ve a buscar el nen i se l’envia al despatx. En produir-se una 
situació semblant dins la USEE es procura reconduir-la, és més pacient, a l’aula ordinària no 
pots invertir tant temps, a la USEE sí. En cas extrem també s’envia l’alumne al despatx (A29-5-
2).  
 
Recursos 

15. Quines són les funcions del mestre d’educació especial responsable de la USEE? 
Les meves funcions consisteixen en fer els plans individualitzats, preparació de les classes, 
buscar recursos, fer adaptacions, acompanyament, entrevistes amb els pares, coordinacions 
amb serveis externs com CESMIJ i EAP (A30-3-9).  
 

16. Es disposa de materials adaptats i s’elaboren adaptacions curriculars precises pels 
alumnes de la USEE?  

Sí, t’has de buscar la vida, no et ve res donat. Per exemple a l’aula d’acollida tenen l’assessor 
LIC que atén totes les aules d’acollida de nou barris però a la USEE no en disposem, així que 
ens ho preparem tot nosaltres (A31-2-1). Tot va creixent any rere any amb les aportacions dels 
diferents mestres que passen.  
 

17. Amb quins recursos compta la USEE?  
Recursos materials són els que ens elaborem nosaltres, som partidaris que hem d’adaptar el 
nostre mètode als nens que tenim (A32-2-1). Recursos humans s’ha comentat anteriorment.  
 

18. Els docents i personal de recolzament (educació especial) es preocupen per facilitar 
la participació i aprenentatge de tot l’alumnat en les classes ordinàries i la USEE? 

Sí, per exemple vam intentar portar a terme un espai de racons amb la finalitat de promoure la 
participació dels diferents interessos dels nens i nenes però no va funcionar. Tot i això, 
procurem sempre que cada alumne tingui el màxim grau de participació i progrés (A33-4-1).  
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19. Els alumnes que ho requereixen disposen d’atenció individualitzada contínua 
(vetlladora)? 

Els alumnes d’USEE no poden disposar de vetlladora. Un nen amb dictamen i sense USEE sí que 
pot tenir vetlladora però si està escolaritzat a una USEE no. Un alumne d’USEE tampoc pot fer 
compartida.  
 

20. Col·laboreu amb altres serveis que ajuden a facilitar l’escolarització i millor 
incorporació dels alumnes de la USEE? Quins? Amb quina freqüència? 

Amb CSMIJ es fan coordinacions molt escasses, en el cas d’un nen molt concret el primer any 
se’n va fer una al mes, l’EAP ve cada setmana (A34-2- 2.2)  però ens coordinem bastant entre 
passadissos i a la CAD cada tres setmanes per aplicar mesures normalment en relació a casos 
concrets i puntualment a nivell de centre (A35-5-2). 
 

21. Compteu amb la participació dels pares per a prendre decisions durant el procés 
educatiu dels seus fills? Les famílies reben assessorament individualitzat i informació 
per a l’educació dels seus fills? 

Sí, hi comptem molt (A36-6-2). Des de l’escola no es faciliten pautes a les famílies però els 
podem aconsellar, són el CSMIJ o centres privats que proporcionen pautes (A37-6-3).  

 

Alumnes 

22. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una 
escola ordinària en comptes d’EE? 

El positiu és que és un entorn ordinari, és la mateixa vida, si surten d’aquí és el que veuran al 
parc. És com els nens petits, quan en poses un de petit amb un més gran intenta superar-se, a 
l’escola d’EE com que tots presenten dificultats no intenten millorar, aquí sí, és més 
normalitzat. La part normalitzadora és la bona i per imitació poden aconseguir més coses, més 
riquesa i vivències (A38-4-1). 
 
La part negativa és el context d’aula ordinària que amb tants nens i estímuls poden patir. 
Potser alguns casos podrien estar més bé en un entorn més petit d’escola d’EE. L’excés 
d’estímuls i vivències pot ser perjudicial (A39-4-1).  
 

23. S’implica activament a l’alumnat de la USEE en el seu propi aprenentatge? Es 
promou l’aprenentatge autònom? Com? 

Si el contingut els engresca sí. Ho promovem buscant coses dels seus interessos, molt 
manipulatives (A40-4-2), fem hort els divendres, fem tallers de cuina, tenim dues "tablets" a 
part dels ordinadors... les fitxes no enganxen per això no en fem gaires. 
 

24. Els alumnes aprenen de forma cooperativa? S’ensenyen estratègies per treballar de 
forma cooperativa amb els companys? 

Sí, l’hort i els tallers de cuina ho evidencien molt. També es treballa en parelles però també 
necessiten espai perquè cadascú faci la seva tasca. Els falten estratègies de relació i nosaltres 
les anem treballant perquè vagin progressant en aquesta direcció (A41-5-1). Hi ha nens que ja 
en tenen més, però el context familiar on viuen determina molt. Molts alumnes viuen 
situacions socials a casa que els perjudica, són nens que en un entorn normalitzat podrien tenir 
molta funcionalitat però el context familiar no ho afavoreix, tot el contrari. A més, podrien 
anar al CESMIJ però les famílies no hi van (A42-8). 
 

25. Els alumnes de la USEE participen en activitats complementàries i extraescolars? 
(excursions, colònies, jocs...) 
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Sí, tot està obert perquè puguin participar com la resta de companys en activitats 
complementàries i extraescolars però depèn dels pares (A43-6-4). Hi ha un nen que des del 
centre on viu no el deixen perquè quan l’han dut de colònies ha anat malament. N’hi ha 
d’altres que mai no havien fet res però s’hi han animat i vénen al casal o fan estudi assistit, 
amb el mòbil dels pares per si passa qualsevol cosa.  
 

26. Es tenen en compte els interessos i coneixements previs dels alumnes pels nous 
aprenentatges? 

Sí, sempre partim dels coneixements previs (A44-5-4).  
 

27. Com et sembla que viuen els alumnes la participació a la USEE? Quines percepcions 
et transmeten?  

Molt bé, ho posen molt fàcil, els vas a buscar i surten contents (A45-4-1). Només un va tenir 
alguns dies que no estava gaire engrescat però ben ràpid s’hi ha animat. En alguns casos més 
extrems a vegades diuen que no i ben aviat vénen darrera perquè sí que ho volen. És un espai 
de tranquil·litat, es poden mostrar tal com són.  
 
 

28. Quines característiques presenten els alumnes de la USEE? 
Els nens que vénen a la USEE han de tenir dictamen. La majoria dels que atenem no presenten 

una etiologia clara, presenten TGD juntament amb un trastorn de conducta o un retard 

intel·lectual (A46-4-4)). Entre ells hi ha bon ambient, s’ajuden molt però a vegades s’enfaden, 

alguns tenen moltes habilitats socials (A47-4-3). 
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- Categorització entrevista B (Responsable USEE) 
 

Data de l’entrevista: 11/4/ 2014  

Entrevistadora: Xènia Nogué       Registre: Lídia Sala 

Inclusió 

1. Què entens per inclusió? Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
Per inclusió hi ha la definició típica i tòpica del que és la inclusió, la paraula bonica que renova 
ja la d’integració. Però la inclusió a la realitat és que tu puguis tenir un alumne, que li respectis 
que hi ha unes necessitats o unes mancances i que allò senzillament el fa especial, d’alguna 
manera també és diferent però és un alumne més, que hi ha la heterogeneïtat dins una aula, 
que llavors en aquest cas està dins la USEE, inclosa a l’aula ordinària (B1-1). La meva impressió 
és que és una gran batalla al dia a dia perquè poder incloure, poder fer-ho dins la normalitat 
perquè tothom entén que som normals, però per contra és què entens per normalitat i què 
no? llavors és una feina, que és difícil, definir-la seria poder fer que aquell nen sigui vist dins 
l’aula com un MÉS (B2-7-1). I per exemple el que jo em quedo com a experiència del que és fer 
inclusió vist pels alumnes, en un cas vam fer una activitat adaptada per l’àrea de medi i un 
company, de l’aula ordinària, en referència a l’activitat que feia l’alumne de la USEE, va dir: 
“guoita" si ell està fent la mateixa feina que jo però diferent”. Ell va veure què allò 
s’assemblava molt a la seva activitat però que alguna cosa canviava . L’objectiu és poder 
respectar el format, però el que varia és el contingut de l’activitat, ja que està adaptada a 
l’alumne a qui va dirigit, segons les seves habilitats preservades i les seves necessitats. Per 
l’alumne hi havia quelcom que variava però no sabia dir el què. Per a mi va ser una de les 
millors reflexions d’un infant. El seu punt de vista és el que et fa veure que vas per bon camí o 
que mostres allò que has de mostrar. La inclusió. Va ser, poder dir-me s’està fent la pràctica 
d’inclusió com a tal, perquè el nen observa que fa força el mateix que el ell, que entra i surt en 
moments determinats, però no li afecta (B3-4-3), ja què hi ha diferents dinàmiques a l’aula què 
també faciliten aquest punt de vista d’un infant (B4-5-2).  
 
2. Consideres que la USEE fomenta la inclusió dels alumnes que hi assisteixen? Creus que es 

desenvolupen en un context inclusiu? Què es podria millorar?  
 Sí, sí, perquè ja com a escola hi ha moltes dinàmiques d’entrada i sortida dins l’aula per els 

diferents tipus de grup que es fan, però la USEE evidentment és el que ho marca (B5-3-6), 

perquè és veure que hi ha uns nanos que poden tenir unes dificultats però això no et marca 

que siguis millor o pitjor (B6-7-1) sinó  en moments surts de l’aula perquè t’ajuda en les àrees 

instrumentals, però en altres estan a l’aula ordinària, per tant no és una etiqueta i de fet la 

nostra lluita és que ho vegin igual, si vénen a la USEE (B7-4-3) jo els dic: “hi ha qui és xinès i qui 

no, jo porto ulleres,... si ens anem mirant tots tenim alguna cosa que ens fa especials o 

diferent”. Doncs prefereixo sempre definir que som especials, no que n’hi ha un de normal, qui 

diu que l’altre no és normal? Perquè clar, què és la normalitat?    

El que sempre és més cavall de batalla és, per una banda, la idea que té l’adult per la inclusió, 
perquè implica que hi hagi dinàmiques molt establertes, una anticipació de com és el nen, de 
què necessita, de què no, llavors això també ho dificulta molt .  
Podríem dir que hi ha tota la mentalitat d’adults i d’escola estigui en aquesta línia a vegades és 
el que costa més, no perquè no es vulgui sinó perquè a la pràctica hi ha una dificultat més 
notable (B8-7-1). Repeteixo no perquè no es vulgui sinó perquè tot comporta molta 
organització, anticipació i coordinació.  
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Per una altra banda, el poder trobar una estona per la coordinació amb els mestres de l’aula 
ordinària. Podem haver establert una franja horària per la coordinació però si coincideix amb 
les coordinacions de paral·lels, això dificulta el poder fer les dues tasques amb la qualitat que 
el docent voldria. La USEE necessita la coordinació per acotar els objectius de treball en l’àrea 
de medi i en les altres especialitats, si així s’escau i poder marcar què s’exigeix als alumnes, 
quin són els seus nivells,... entre altres i sobretot per anticipar els continguts, treballant-los a la 
USEE ja sigui amb imatges, amb manipulació, amb diferents metodologies. Tothom si implica i 
es busquen diferents opcions de coordinació segons es va veient i segons els docents van 
expressant.  
El que sí esta clar, és que si des de la USEE es vol aconseguir la coordinació és perquè tenim la 
certesa que amb una bona coordinació, es poden fer unes bones anticipacions i això comporta 
una conducta menys disruptiva i més atenció a l’aula ordinària (B9-3-3).  
 
3. Penses que l’escolarització dels alumnes de la USEE a l’escola ordinària s’accepta com a 

un fet normalitzat per part de la resta d’alumnes de l’escola? 
Ara a dia d’avui, SÍ (B10-4-3) . El que COMPORTA més dificultats és a nivell de consultes, per la 
mediació, com ho resolts, com ha d’actuar l’adult com ha d’actuar AMB el nen, en quin temps 
de latència aquella conducta es torna correcta i adequada, si dura dos dies, tres o podem 
arribar a aguantar-la un mes (B11-5-4). Però a dia d’avui ja portem 8 cursos escolars fent la 
USEE per tant el procés ja s’ha fet i es veu com una aula més que acull unes dificultats, però 
sempre la idea que la USEE ha pogut transmetre a qualsevol mestre del claustre és que tots 
som un equip, per tant tanta importància té la veu d’un professor de l’aula ordinària com la del 
tutor d’aula USEE, avui dia ja està acceptat (B12-7-1).  
 
4. Quina visió creus que tenen els teus companys, alumnes i famílies, vers la USEE?  
Quina opinió no m’atreviria a dir-ho, però sí que qualsevol mestre que ha de treballar amb un 

alumne que va al recurs USEE ha de fer el seu procés d’adaptació i normalment és un trimestre 

en què ha de patir la seva angoixa, les seves dificultats, pors el “ho faré bé no ho faré bé” i 

evidentment que ho fan bé, però tots han de passar el seu procés i en acabat el primer 

trimestre poden expressar-te, “escolta tu això m’angoixa”, ”parlem-ne, fantàstic que m’ho 

puguis dir”, no puc estar dins el mestres però sí Del procés que fan per acceptar-ho i 

D’AJUDAR-LOS A ESTAR més tranquils (B13-7-1).  

5. Consideres que la USEE compleix les premisses legals que la regulen? (nombre 
d’alumnes, professionals, recursos,…).  

Sí que es compleix, en cas que vegis alguna cosa que no, normalment has de parlar amb 
Departament o Inspecció que et justifiquen el perquè d’una cosa o una altra (B14-3-9).  
 
Funcionament  
 
6. Com descriuries el treball dins la USEE?  
El treball que es porta a terme dins la USEE s’estructura a nivell d’instrumentals, a nivell de les 
anticipacions de medi, treball de tutoria i de valors i tècniques de modificació de conducta i un 
treball d’hàbits d’autonomia que alimenta que l’alumne pugui desenvolupar-se de forma 
autònoma dins i fora del context escolar (B15-3-4).  
A nivell d’instrumentals el treball és veure el nivell de competències, valorar-ne el que està 
preservat i aconseguir-ne aprendre allò que és mancat. El treball es desenvolupa per blocs 
d’aprenentatges on la llengua, per exemple, s’estructura en reconeixement de la grafia, 
discriminació visual i auditiva de la grafia, traç i direccionalitat, lectura i comprensió lectora, 
escriptura, còpia i reconeixement de la pròpia grafia. En matemàtiques s’estructura a nivell de 
càlcul matemàtic, resolució de problemes, numeració i quantitat...  
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A nivell de medi es fan les anticipacions dels continguts que es treballaran a les aules 
ordinàries. L’objectiu és que els alumnes puguin tenir uns coneixements previs del treball que 
es farà per a potenciar la participació a les aules tant com es pugui igual que els seus 
companys. Es fa una adaptació de les activitats de les aules ordinàries al seu nivell 
d’aprenentatges i així fan un treball similar a la resta de l’alumnat tenint en compte les seves 
necessitats educatives especials. El treball d’anticipació tant es pot estructurar de manera 
manipulativa com amb activitats de coneixement complementàries  al treball que es farà a 
l’aula ordinària.  
A nivell de tutoria es treballa en base a contes on cada un introdueix un valor que els alumnes 
en fan una titella que ens representa el valor i la norma que hem d’anar treballant i introduint 
en el nostre fer diari. Les normes se’ls hi explica que són per tots, per a petits i pels grans. Si 
nosaltres no en donem exemple ells no en tenen un patró o referent constant de la mateixa.  

Les estratègies metodològiques responen a: 

 estratègies i mesures curriculars 

 estratègies i mesures organitzatives 

 estratègies i mesures didàctiques i pedagògiques 

 estratègies i mesures metodològiques 
Quin diagnòstic tenen els infants que assisteixen a la USEE?  
Com a principi general els alumnes que s’escolaritzarien en les USEE dels centres ordinaris 
públics o privats concertats presenten les característiques següents: 

 Retard mental mitjà. 

 Trastorns de comportament, conductuals o caracterials d’origen orgànic. 

 Trastorns Generals del Desenvolupament i de la Conducta degudament informats i 
orientats. 

 Dèficits sensorials no associats a altres dèficits greus. 

 Trastorns motrius semi dependents associats a altres dèficits. 

 Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat greu. 
 
Tenen edats diferents els nens que participen a la USEE?  
Aquest curs escolar tenim una USEE amb un perfil d’alumnes d’infantil i primària. Són un total 
de 8. D’edats de 4 a 11 anys. Des de p-4 a 5è de primària (B16-4-4). Fins al darrer curs només 
teníem primària i això perfilava una metodologia de treball i activitats d’una determinada 
tipologia. Actualment, el fet de combinar infantil i primària implica una metodologia molt 
diversa i en dificulta la majoria de les vegades el poder trobar la línia de treball que combini 
unes motivacions generals i implica que els alumnes més a grans hagin d’aprendre a fer un 
treball major de regulació en temps d’espera i d’execució dels petits. Poden per contra, fer de 
tutors dels  petits el que fa que tinguin una autoestima major ja que són ells els seus “mestres” 
a estones marcades (B17-3-4).  
 
7. Quina és la finalitat de la USEE? 
La finalitat  de la USEE bàsicament és que la diversitat s’entengui com quelcom enriquidor per 

tothom. Això seria el punt bàsic i que llavors tu puguis, d’alguna manera, polir el teu diamant 

en brut. Fer brillar les habilitats i complementar les de l’infant que t’ha arribat, modificar les 

conductes que desencadenen unes disrupcions importants i complementar uns aprenentatges 

que queden pobres pel seu desenvolupament de forma autònoma, arrel de les necessitats que 

presenta. Poder veure el procés de canvi de l’infant és fantàstic, no té preu. Però el fet és que 

el vegin com un més, no és que la necessitat el faci diferent, tots tenim una necessitat o una 

altra, tots som especials com et deia al principi.  
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Això ens permet que els infants puguin veure la diversitat de diferent manera. Poder fer un 

procés d’inclusió i no d’integració a les escoles amb alumnat amb necessitats educatives ens 

ofereix una doble vessant d’actuació i de reformulació de com hem d’entendre l’educació. Els 

alumnes amb o sense discapacitat es brinden d’aprendre plegats en un camí, on no hi ha 

cabuda a dir: “és diferent a mi” sinó entendre que tots som diferents i que per tant, cadascú de 

nosaltres necessita una resposta educativa diferent, adequada a les nostres capacitats, 

habilitats i mancances (B18-3-1).  

Als alumnes amb discapacitat els permet estar en un context amb major diversitat i riquesa 

d’estímuls i de models a interioritzar. Al llarg de la seva escolarització, aprenen a fer-se un lloc 

en el centre escolar i així, a la societat adquirint majors habilitats per a defensar-se millor a 

nivell dels seus drets i de la presa de decisions i obligacions que tindran les seves vides. Alhora, 

guanyen un major grau d’autonomia, de seguretat en si mateixos, d’habilitats per enfrontar 

situacions de discriminació o de burla, major capacitat de decisió dins les pròpies limitacions i 

en un grau major i definitiu, formar part de la societat que serà la que els proporcioni dignitat i 

respecte cap un mateix i dels altres cap a la persona amb discapacitat (B19-4-1). 

Per els alumnes sense discapacitat, conviure amb alumnes que presenten una discapacitat 

visible o no, els permet aprendre a conèixer, valorar i respectar als companys amb 

discapacitat, aprendre que juntament amb les limitacions hi ha també capacitats que 

permeten fer i sentir coses que es poden gaudir i que tenen un valor positiu pels altres. 

Aprenen, alhora, que tenir limitacions no impedeix tenir alegria, estimar i ser estimat, fer coses 

útils i boniques, o senzillament sentir-se feliç o fer feliç a un altre. Accepten les pròpies 

limitacions i a potenciar les habilitats pròpies, portant-los a respectar les persones amb 

discapacitat i entendre la discapacitat com un tret diferencial però no segregador (B20-4-3). 

8. Quins professionals participeu de la USEE?  
Com a professionals que hi participem som els tutors de les aules ordinàries que tenen un 
alumne que fa ús del recurs USEE, els especialistes de la USEE, una mestra i una educadora (en 
el nostre cas una mestra i mitja  i una educadora), l’EAP, l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic i altres professionals com el SEETDIC, especialistes en conducta o altres segons 
les necessitats que es generin (B21-2-2).  
 
9. Els alumnes de la USEE participen en activitats amb el grup-classe? Amb quina 

freqüència? Quins criteris seguiu a l’hora d’organitzar l’horari dels alumnes? 
Ells hi van a les hores de les especialitats (música, educació física, quan feien tallers de cicle 

inicial,... ) i el medi. Tot el que siguin àrees de llengua i matemàtiques és quan no hi van i 

vénen a la USEE (B22-3-6).   Sempre que es pot, van a l’aula ordinària amb acompanyament. 

Els acompanyaments es fan segons uns criteris establerts i es procura què a medi, per 

exemple, sempre hi hagi algú, sempre que es pugui, perquè a vegades et trobes que tens dos 

alumnes que han d’anar a medi al mateix temps (B23-3-6/7). Llavors, el que fem és que si no 

pot anar-hi un reforç mirem el total d’hores que fa l’alumne a l’aula, valorem si les pot fer sol i 

en funció de la seva conducta, habilitats,... es determina el suport on ha de recaure (B24-3-7). 

És com un estudi que has de fer perquè tot quedi justificat, perquè el mestre entengui per què 

hi ha un acompanyament o no.  

Pel que fa a l’horari? 
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El procés i criteris per a organitzar els horaris són els següents. Són marcats per a nosaltres des 
de la USEE per a mantenir un ordre lògic i just en els acompanyaments i coordinació interna 
del recurs i externa cap a les aules ordinàries (B25-3-2).  

 El professional de la USEE coordina els horaris dels tutors que tenen escolaritzat un 
alumne que en fa ús, realitzant el propi horari USEE on hi queda reflectit què fa cada 
alumne en cada franja horària.  

 Valora, segons la inclusió al seu grup ordinari, quines hores són susceptibles a tenir un 
acompanyament i quines no és necessari, segons els criteris marcats.  

 Els criteris d’acompanyament. Aquests porten a determinar quan es fan els 
acompanyaments i qui els realitza. S’ha de determinar criteris en la presa de decisió 
per establir amb coherència en cada moment. Els criteris utilitzats, responen al quant:  

o S’acompanya a l’alumne amb NEEE a les àrees que es fan en grup: (medi, 
música, plàstica i educació física).  

o S’acompanya l’alumne amb NEE a les sortides i excursions.  
o També a les activitats ordinàries i de centre.  
o No se l’acompanya a les activitats que realitzen en mitjos grups o agrupaments 

flexibles (la ràtio reduïda permet que el mestre pugui donar resposta a tots els 
alumnes que conformen el grup classe en aquella franja horària) (B26-3-7). 

o Davant el moment de presa de decisió d’acompanyament es té en compte 
quan no es poden compaginar tots els acompanyaments, es prioritza que 
mínim en una de les dues hores d’impartir l’àrea o l’especialitat, hi hagi el 
reforç del recurs humà, des de la USEE o del centre (educador, mestre USEE o 
un altre docent del centre).  

o No es realitza acompanyament quan l’especialista ho verbalitza en no 
necessitar-ho, si l’alumne mostra autonomia en poder desenvolupar-se 
autònomament en aquella àrea (potenciant les seves habilitats i capacitats ) o 
en no poder facilitar suport per manca de recursos o flexibilitat horària.  

Els criteris per determinar a qui li correspon realitzar l’acompanyament:  

 L’acompanyament el realitza l’educadora a les àrees i moments determinats i 
necessaris d’acompanyament.  

 L’acompanyament el realitza la mestra d’USEE quan l’educadora no pot. S’està 
acompanyant un altre alumne a la mateixa franja horària.  

 L’acompanyament el realitza un altre mestre del centre si es disposa de recursos i si es 
poden coordinar treballs amb dos mestres a l’aula.  

Revisió dels acompanyaments:  

 El professional de la USEE i cap d’estudis revisen l’horari de la USEE i aquests s’aprova 
si té en compte els criteris pedagògics d’acompanyament prefixats i la inclusió de cada 
alumne en un tant per cent òptim i real a les seves possibilitats (60% d’inclusió).  

Horari específic d’USEE:  

 Un cop revisat l’horari USEE i aprovat es passa a la concreció de les àrees 
instrumentals a cada franja horària de treball (llengua, matemàtiques, medi natural i 
social).  

Els horaris de la USEE, són un tema complex. La organització horària requereix un treball 
estricte de tots els membres implicats en el recurs però l’ús dels eixos, criteris i blocs per la 
organització horària agilitzen la metodologia de l’organització horària (B27-3-2). 

Estan a part organitzats amb colors. El color taronja indica que aquell nen no està a l’aula 
ordinària sinó que està a la USEE, el verd a l’aula sense acompanyament, una cosa que es 
permet és que hi vagin si són mitjos grups, el lila és l’acompanyament de l’educadora, el color 
blau és l’acompanyament que faig jo, el groc el que fa el mestre de reducció de jornada, el 
vermell és un altre especialista un cop a la setmana i llavors els rosa clar són acompanyaments 
que fa la practicant que tenim ara (practicant d’USEE).  
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10. Els continguts treballats a la USEE es vinculen als del grup-classe de cada alumne? 
Sí, de fet es relacionen, els que més és medi perquè a medi per exemple si estudien el cos 
humà el que fas és el cos humà abaixant el nivell del contingut, i l’exigència és la mateixa 
marcada entre aula i USEE perquè així puguis anar-hi insistint i a l’hora de fer el control o 
prova, t’asseguris que aquells mínims els hagin assolit (B29-3-6).  
 
11. Com es porta a terme la coordinació entre el responsable de la USEE i els mestres tutors? 

Quina finalitat té? Es presenten dificultats? 
Nosaltres com a coordinacions amb l’aula ordinària ho fem els dimarts i nosaltres entre els 
professionals de la USEE els dijous, llavors sempre implica més dificultat el tema de 
coordinació a nivell d’aules ordinàries però sempre es busca i s’intenta aconseguir els objectius 
marcats (B30-2-3).  
La finalitat amb els especialistes o tutors d’aula ordinària és que ens expliquin què fan a l’aula 
ordinària, per exemple a medi i nosaltres puguem anticipar el treball i si ja tenen activitats 
preparades, adaptar-les perquè el nen les pugui fer al seu nivell a l’aula (B31-5-2).  
 
12. Com es porta a terme el seguiment i avaluació dels alumnes que participen de la USEE? 
Qualsevol nen que ve a la USEE ja ve amb Dictamen, llavors li faig el PI i en aquest hi ha de 
constar quins mínims d’instrumentals ha d’aprendre i quins mínims de conductes li posem, 
llavors el medi es fa trimestralment, l’avaluació es fa trimestral, el que no s’hagi assolit es farà 
com pel curs següent, però posem molt èmfasi en el treball d’autonomia, social, relació 
treball,...(B32-3-5).  
 
 
13. S’afavoreix l’ambient de l’aula (organització, recursos...) per a l’aprenentatge autònom? 
L’autonomia se li dóna molta importància perquè si la tenen un pot autoregular-se, davant 

qualsevol situació, el més important és que puguin reconduir-ho perquè si fan això tenen una 

bona conducta, si tenen una bona conducta poden estar a l’aula, si poden estar a l’aula hi ha 

més acceptació per tot el grup d’alumnes (B33-4-2). 

14. Hi ha procediments clars i compartits pels estudiants i docents, per respondre a 
comportaments extrems? 

A veure, nosaltres el que sempre marquem molt, no és que hi hagi un protocol escrit, però hi 
ha les pautes molt concretes que nosaltres fem seguir als nens, evidentment en casos més 
extrems has de parlar amb direcció, has de veure el document de centre perquè és la norma o 
passar per la comissió de convivència del consell escolar. Però com a pauta normalment amb 
el nen se li presenta que quan s’equivoca no li fem un càstig sinó que ell mateix de les opcions 
ha escollit l’equivocada, ell mateix ha de prendre consciència que allò no és el correcte, perquè 
tenia una altra opció. Llavors s’ha de raonar molt, que vegin el que haurien d’haver fet, el que 
han fet i les conseqüències que podria comportar i aquí és quan creiem molt en els passos de 
mediació (B34-3-8).  
 
Recursos 

15. Quines són les funcions del mestre d’educació especial responsable de la USEE? 
Les funcions que desenvolupo es corresponen a les que s’assignen legislativament B35-3-9), 
que són:  
 

 Elaborar, amb la col·laboració de l’EAP i del professorat del centre, el pla d’atenció 
educativa a l’alumnat atès pels professionals de la USEE: prioritats educatives, 
estratègies per facilitar la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i del 
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centre, activitats d’atenció individual o en grup reduït, criteris de seguiment i 
d’avaluació...  

 Elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació de 
l’alumnat en les activitats del grup ordinari.  

 Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.  

 Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes 
de la unitat requereixin.  

 Formular les propostes d’adaptacions curriculars i plans individualitzats i les 
adaptacions de grup per a l’alumnat atès pels professionals de la USEE.  

 Col·laborar en la tutoria individual de l’alumnat que atén.  
 
L’atenció per part dels professionals assignats com a la USEE s’ha de proporcionar, sempre que 
sigui possible i adequat en situacions generals o ordinàries, i quan sigui necessari en situacions 
de grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual o en altres formes d’agrupament 
d’alumnat.  
Els suports dels especialistes tenen la finalitat de proporcionar a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials condicions adequades per al progrés en l’adquisició de les capacitats 
establertes en el currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals de 
les aules ordinàries i del centre. 
Pel que fa a la tutoria dels alumnes, la llei ha canviat. Fa dos anys se’ns va canviar i se’ns va 
comunicar que la tutora dels nens de la USEE és la mestra de la USEE, vam acordar amb els 
companys tots lògicament que fins el moment era la tutora la de l’aula ordinària però calia que 
ens seguís veient com un equip, que si ara em veien com a tutora podia trobar-se que 
l’autoritat de la mestra d’aula ordinària es perdés aquest respecte (B35-7-2). Mai farem veure 
als nens qui és més o qui menys, jo faré les funcions de tutora, però seguim amb la dinàmica 
de ser un equip, així tothom segueix sent un equip, el nen té la visió que tots som un equip i 
que no un té més pes que un altre.  
Les funcions de l’educadora són:  

 Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar 
en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar programes de treball 
preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques 
específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, 
habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, 
transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en 
centres ordinaris/centres d'educació especial.  

 Participar en el projecte educatiu del centre.  

 Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la 
millor manera possible la seva tasca de col•laboració amb els mestres-tutors i els 
especialistes.  

 Proporcionar als mestres-tutors i especialistes elements d'informació sobre l'actuació 
de l'alumnat, a fi d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge. 
 

16. Es disposa de materials adaptats i s’elaboren adaptacions curriculars precises pels 
alumnes de la USEE?  

El material es fa adaptat a cada nen. Altres anys es podia aplicar una mateixa activitat a 

diferents nens, simplement regulant fins on l’havien de fer, perquè hi havia nivells més 

semblants d’aprenentatge. Però aquest any és tants caps tants barrets. Hi ha nivells molt 

diferenciats. No és el mateix un alumne de P4 que un que està cursant 5è, tot i tenir 

necessitats educatives especials (B36-2-1). Dins l’àrea de llengua, quan fas el coneixement de 
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les grafies no és el mateix fer-ho amb nens de cinquè que amb nens de P4 i P5. El treball 

s’estructura dins la mateixa sessió en diferents nivells: 

P-4 i P-5: discriminar la grafia a nivell escrit de la paraula presentada 

Cicle inicial: escriure en ortografia natural la paraula que es treballa per exemple, ala 

Cicle superior: escriure la paraula que has dit amb la grafia i fer una frase amb la paraula 

treballada.  

És complexa i aconseguir una bona dinàmica i de qualitat és a vegades, complicat (B37-7-1).  

17. Amb quins recursos compta la USEE?  
A nivell humà els que formem part de la USEE, com a recursos materials se’ns va dotar el 1r 
any de 4 ordinadors i un escàner, la dotació econòmica que ens va permetre començar 
comprar material més concret pels alumnes, més manipulatiu. Llavors cada any tenim el recurs 
intern econòmic de l’escola per comprar materials concrets (B38-2-1).   
 
18. Els docents i personal de recolzament (educació especial) es preocupen per facilitar la 

participació i aprenentatge de tot l’alumnat en les classes ordinàries i la USEE? 
Sí, ja es comenta a d’altres respostes.  

19. Els alumnes que ho requereixen disposen d’atenció individualitzada contínua 
(vetlladora)? 

Vetllador no en tenim, ni és un recurs que entri implícit a la USEE. És  l’educadora qui vetlla 
més per autonomia, hàbits d’higiene, ajudar-los a entendre quan i com han de fer les coses 
(B39-2-2). 
 
20. Col·laboreu amb altres serveis que ajuden a facilitar l’escolarització i millor incorporació 

dels alumnes de la USEE? Quins? Amb quina freqüència? 
Amb el SEETDIC, en aquest cas per conductes, però col·labores amb qualsevol servei que 
puguis necessitar, perquè amb l’assessorament de l’EAP saps quins requereixes i es busquen 
(B40-2-2.2).  
 
21. Compteu amb la participació dels pares per a prendre decisions durant el procés 

educatiu dels seus fills? Les famílies reben assessorament individualitzat i informació per 
a l’educació dels seus fills? 

La relació que tenim amb les famílies és la pròpia que té un mestre tutor de l’aula ordinària. El 

que sempre procurem i pel que vetllem és entendre que en un principi ha de fer un procés de 

dol, que pot ser que l’hagi fet o no,  com pot ser que entengui que el seu fill té unes 

necessitats, que vagi al recurs USEE, el que el tranquil·litza és que vagi a l’escola ordinària i no 

a l’escola d’educació especial, per tant és com un impàs que es pot mantenir allà, com pot fer 

el salt a l’escola d’educació especial, sempre hi ha la porta oberta a part de les reunions que 

tens marcades, no és només el protocol hi ha casos que hi parles cada dos per tres, això 

permet que es sentin molt acollits i que si els has de fer alguna crítica també l’acceptin bé 

(B41-6-1).  

Assessorament directe, com quelcom ja estipulat, no però si el demanen se’ls fa (B42-6-3), per 

exemple tenim un cas on a casa hi ha molta dificultat de pautes de normes, etc. llavors com 

que a l’escola les complia se’ls donen estratègies per fer-los a casa, expliques com ho fas aquí i 

a vegades aquests recursos han anat bé a casa.  
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Alumnes 

22. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una escola 
ordinària en comptes d’EE? 

El beneficia perquè encara es troba en una situació de normalitat, entesa per la societat. Sí que 
el pot perjudicar, als alumnes de cicle superior que et pregunten: i per què vaig a la USEE? és 
fer-li entendre que és una cosa beneficiosa per ell, arribar a un raonament de perquè els 
serveix, te n’acabes sortint (B43-4-1).  
 
Ho veus com una mesura inclusiva? Afavoreix la inclusió, és el punt entremig i evidentment hi 
ha dificultats perquè quan tens alumnes tan diversos per edats, et dificulta el treball al nivell 
que tu voldries, però és un benefici perquè estàs fent ús de les habilitats que té cada alumne, 
que pots potenciar al màxim perquè pugui seguir a l’ordinària, és anar estirant, no anar 
directament a l’escola d’educació especial, això és quan aquí ja no li pots donar res més (B44-
3-1).  
 
23. S’implica activament a l’alumnat de la USEE en el seu propi aprenentatge? Es promou 

l’aprenentatge autònom? Com? 
El que s’ha marcat molt, el que fas és que els entrenes per afrontar certes activitats, per 

exemple el que fem de llengua, cada hora es treballa d’una manera diferent, perquè així també 

els dossiers que els fem als nens consten d’aquests blocs, ells ja tenen clar què han de fer a 

cada hora. Tenen aquest entrenament que els permet saber què han de fer i si els has de fer 

una feina per l’aula ordinària, saben com fer-ho, saben com desenvolupar-ho (B45-4-2).  

24. Els alumnes aprenen de forma cooperativa? S’ensenyen estratègies per treballar de 
forma cooperativa amb els companys? 

Aquest any és bàsic, perquè al tenir diferents edats a les tardes tot és aquest treball. Nosaltres 
hem hagut de buscar el punt entremig, els grans aprendre a esperar, s’ha de treballar tot, pels 
grans: tu ets el petit t’he d’ajudar, ... tots es respecten, tots s’ajuden, a les tardes és bàsic (B46-
5-1).  
 
25. Els alumnes de la USEE participen en activitats complementàries i extraescolars? 

(excursions, colònies, jocs...) 
La vida diària d’un nen de la USEE és la vida normal d’un nen que està a l’aula ordinària. La 
USEE forma part de l’aula ordinària, ell està escolaritzat en un grup i com a recurs a la 
diversitat fa ús de la USEE. La seva vida diària és tant normalitzada com la dels altres alumnes 
de l’escola.  Si hi ha recursos per colònies, doncs hi va, no canvia res (B47-6-4).  
 
26. Es tenen en compte els interessos i coneixements previs dels alumnes pels nous 

aprenentatges? 
Pel que fa als aprenentatges, és necessari saber els coneixements que té. Si no els saps, no 
pots començar-lo a estirar; has de saber què pot fer i què no, has de fomentar l’autoexigència 
no el fracàs. 
Pel que fa als seus interessos, tenir-los en compte, ho fem en les estones de tallers. Els 
alumnes de cicle superior no fan els tallers a l’aula ordinària, els fan al recurs USEE. El nivell és 
molt instrumental i hi ha un de calaix important. Els fan a la USEE i sí que els hi pregunto què 
els hi agradaria fer. El darrer curs els hi vaig fer costura i aquest m’han demanat fer Anglès i 
així ho fem.  I per exemple, a l’àrea de castellà(B48-5-3).  , amb els grans pactem els temes de 
llenguatge oral en castellà per treballar-ho, cadascú en triarà un i ho desenvoluparem.  
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27. Com et sembla que viuen els alumnes la participació a la USEE? Quines percepcions et 
transmeten?  

Ho accepta, l’únic que poden sorgir preguntes, què tinc que els altres no? Per què estic aquí? 
Llavors tu els respons amb: Què us penseu que els altres nens de l’ordinària no surten? També 
fan aula d’acollida, logopedes, .... llavors entenen que no són els únics que surten per alguna 
cosa.  
Si no s’ha fet una bona entrada d’inclusió, els altres alumnes més grans el tatxen del que va a 
la USEE, quan arriben més tard poden ser més etiquetats, però si ho veus ja des de tutoria ho 
treballes (B49-4-3).  
 
Creus que els mestres estan prou formats per atendre una USEE?  
Penso que no hi ha prou formació, hi ha molt bona voluntat, moltes ganes de fer aquí i tirar 
endavant, perquè una formació que t’hagin tingut que donar, no hi és (B50-2-2.4). La formació 
a nivell de TIC, tot molt més informatitzat, a nivell de formacions d’adaptacions per fer els PI 
eren recursos que es demanaven. La formació bàsica és que hi hagi un canvi de xip general, 
però a nivell professional hi ha moltes coses que s’han de treballar (B51-7-1).  
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- Categorització entrevista C (Director escola) 
 

Data de l’entrevista: 9/4/2014 

Entrevistadora: Xènia Nogué  Registre: Lídia Sala  

1. Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
Que un nen amb característiques “X” pugui estar en escola ordinària i en aula ordinària el 
màxim possible (C1-1). A vegades no és possible perquè impossibilita que la classe pugui 
evolucionar però l’important és que pugui participar (posant èmfasi en aquest aspecte) (C2-7-
1). Però calen recursos C3-2-1), sense recursos és difícil.  
 
2. Es presenten dificultats per fomentar la inclusió? Què hauria de canviar per tal 

d’afavorir-la? 
Sí que se’n presenten. L’Administració és el principal enemic per la inclusió a l’escola (C4-2-5) 
(5), li agrada fer publicitat d’inclusiva i en farà molta difusió però al mateix temps no ofereix 
recursos. Per exemple: necessites un vetllador i  aquest es regateja al màxim, si necessites 20 
hores potser te’n donen 15 i l’any següent menys. O t’arriba un recurs nou que et sorprèn i 
després et retallen per un altre costat, mai vas per damunt, n’hi ha però no suficients (C5-2-2). 
També falten recursos d’acomodament, a una escola com la nostra que té una USEE amb 10 
nens i 12 nens sords, com s’entén que aquesta escola no tingui dret a tenir una ràtio més 
baixa? (C6-2-5). Per què hem de tenir la mateixa ràtio si les característiques són diferents? 
hem d’aguantar el tipus amb tots aquests nens a l’aula. Això demostra que l’administració 
falla. Totes les escoles haurien de ser inclusives però una USEE o agrupament no hi és a totes 
les escoles, ho comuniquem molt però no hi ha manera.  
A nivell intern, calen plantilles més estabilitzades perquè estiguin més especialitzades C7-2-
2.1), el que no pot ser és que aquesta escola cada any hi hagi 12-18 mestres nous. D’altra 
banda, caldria una millor formació inicial i permanent dels mestres (C8-2-2.3). La inicial em 
sembla insuficient perquè un mestre pugui assumir dins l’escola ordinària nens de 
característiques complexes i la permanent tampoc està ben subvencionada o tractada en 
aquest tipus d’escoles. I quan hi ha estat, al cap d’un any o dos aquests mestres marxen, per 
això a vegades sembla llençar els diners.  
(l’entrevistat es mostra reivindicatiu en aquests aspectes) 
 
Què hauria de canviar? Hauria de canviar la mentalitat de l’administració que proporcionés la 
formació del professorat i per les escoles que apostem per la inclusió assegurar ràtios més 
baixes (C9-7-1) perquè no és el mateix un grup de 20 que un de 25. Hi ha més factors però 
aquests són els bàsics i més importants.  
 
3. Com ateneu la diversitat a l’escola? 
Hi ha moltes mesures de suport real i de contenció. No de contenció pels comportaments dels 
infants sinó, per exemple, el responsable de la USEE, amb les mesures de la crisi, cada vegada 
que hi ha una baixa a l’escola al no tenir tutoria ha d’anar a cobrir les substitucions (C10-2-4). 
Aquí hi tenim un problema greu ja que s’hi ha de dedicar 25 hores setmanals als nens de la 
USEE, realment la mitjana potser és de 17-19 hores, perquè entre patis, substitucions, etc. la 
mitjana no és la que plasma la documentació (C11-3-9). Per tant, no es compleix el que han de 
fer.  
 
Intentem que els nens i nenes estiguin el màxim possible a l’aula ordinària però a vegades no 
és possible (C12-3-6). També cal reivindicar molt que s’abaixi la ràtio i tots els aspectes que es 
considerin necessaris (C13-2-5). També convèncer a totes les famílies del centre, des del dia de 
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la jornada de portes obertes que sàpiguen que som escola inclusiva, que tinguin en compte les 
característiques pròpies d’escola i de les qualitats que té el fet que el seu fill comparteixi una 
realitat com aquesta i la vida escolar amb altres nens diferents (C14 -6-1)2).  
Fer formació interna esporàdica i assessoraments (tècnics o especialistes que poden 
assessorar-nos sobre temes diversos). Fer costat als mestres tot i que a vegades és complicat 
l’important és ser-hi. I procurar incentivar projectes que ajudin a aquests nens a trobar-se bé a 
l’escola. (C15-5-2) 
  
D’altra banda, a part dels infants d’USEE, hi ha el problema dels nens i nenes que no poden 
pagar moltes coses d’escola, el que es fa des de sempre és buscar molts recursos perquè tots 
els nens i nenes puguin tenir tot el que els altres. Som reivindicadors, no tenim por de la 
Conselleria, alcaldes, etc. per això se’ns pot considerar com una escola comunista perquè 
estem a la cresta de la lluita. Per això, hi ha gent que et vol ajudar, entitats públiques o 
privades que fan extraescolars, atenció psicològica, suports, dotacions econòmiques, etc. la 
comunitat t’ajuda a atendre la diversitat (C16-2-2.2). Per exemple Save the Children ens fan 
extraescolars i atenció psicològica, tot i que ara ens han reduït les hores de psicòleg, però 
buscant altres vies amb els diners d’una ONG hem aconseguit "refitxar" una psicòloga que ja 
havia treballat aquí.  
Tenim suport d’una associació gitana,  projectes de cara a aquesta ètnia que fan reforços a 
alumnes incloent paios.  
Veïns del barri nois i noies joves (Associació del Cànnabis), que coneixen la problemàtica de 
l’escola, amb els diners que fan fent concerts ens porten sempre una ajuda que compartim 
amb una altra escola i cada mes o mes i mig ens porten una ajuda. Aquí en sorgeixen moltes 
d’iniciatives, si no fos així no tindríem possibilitat de respondre a moltes realitats.  
 
Podem tenir part de culpa que l’alcalde esclatés en ira perquè en una reunió li vaig dir que no 
podíem més, li vaig dir que no podia ser que els diners triguessin tant a arribar per qüestions 
de gestió (C17-2-5). Això va suposar que per exemple les beques aquí estan més cobertes. No 
pots callar, has de dir el que penses sense cap por, perquè tu defenses coses que són justes, no 
has de sentir vergonya de dir-ho a qui sigui.  
D’altra banda, tenim la sort de tenir 10 ex-mestres jubilats que ens venen a ajudar i cadascú 
d’ells s’ha especialitzat en coses que li agraden i se’ls donen bé, altres són més polivalents i fan 
acompanyaments i reforços, altres biblioteca, plàstica, recuperació d’arxiu històric, etc. molta 
gent que lluita perquè l’escola tiri endavant. Mestres que eren molt bons tutors que ajuden a 
fer accions tutorials amb infants que són molt complicats. També, fem sessions amb 
desdoblaments i els professors dediquen algunes hores de permanència al centre a fer suport 
dins l’aula (C18-5-2).  
Tot fa que hi hagi una comunitat que t’ajuda a atendre la diversitat  i al mateix temps 
participes per afavorir que els infants estiguin bé.  
Li deixem a una fundació, el menjador i patis tot l’agost per fer-hi activitats, oferint un espai.  
També es fan moltes activitats extraescolars, l’AMPA també hi participa molt per afavorir-ho. 
Molta interacció amb els pares, no s’amaga res del que pugui haver-hi dins. Per exemple, un 
pare que porta l’hort.  Deixes fer perquè hi ha molta gent que té ganes de fer coses maques i 
normalment ens sentim recolzats per aquests reforços i els nens també perquè es senten 
estimats i respectats.  
 
(Es nota que l’entrevistat coneix bé els recursos implicats a l’escola i les múltiples aportacions 
externes que rep el centre des de molts àmbits diferents. Ho explica amb orgull i amb certa 
sensació de voler més) 
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4. Consideres que els recursos humans i materials de l’escola es distribueixen de forma 
justa per a recolzar la inclusió? Quins recursos materials i humans es destinen a les 
USEE? Consideres que són suficients?  

Distribució dels recursos: 
Considero que sí, una altra cosa és que tu sempre en vols més. Una altra cosa és el diagnòstic 
dins un centre no sempre l’equip de mestres et fa arribar la necessitat al temps que la pot 
necessitar (C19-2-1) i també depèn molt d’això. Quan els demanen, l’escola acostuma a no dir 
mai que no, encara que la demanda hagi d’esperar perquè els estàs buscant, però si els 
demanen s’atenen.  
Els recursos humans els repartim a partir d’uns criteris que fa la Comissió Social i la de 
Diversitat (CAD) (C20-2-4). Els recursos es destinen a moltes coses, per exemple l’hort perquè 
es considera un recurs molt interessant on els mestres s’adonen que nens amb males 
conductes quan participen de l’hort es senten a gust, poden portar-los allà a calmar-se, també 
si el grup està mogut pots anar allà i treballar deu mil coses, no tot és classe (C21-5-2). Les 
escoles que tenen millor rendiment no són les que fan classe mil hores sinó les que saben 
adaptar-se a cada situació sigui situació vivencial del nen o del grup. Si neva, has de sortir i 
tocar la neu, deixar-los fer, jugar, tocar, gaudir. Finlàndia per exemple, fan classes de 50 min i 
10 els descansen, després aquí l’inspector et demana les hores  de classe 1h x 5, fins i tot l’hora 
del pati compta. No es tracta de dir hores sinó rendiment, es poden fer moltes altres coses: 
sortir, ser flexible,... canviar tot això és complex però s’ha d’acostumar a treballar d’una altra 
manera (C22-2-1). Aquí s’està fent coses que s’han de fer perquè els nens es sentin molt bé i 
molt motivats a l’escola, l’aprenentatge vindrà donat, vindrà molt millor donat que ara.  
(L’entrevistat ens ho explica amb il·lusió, es nota que sent molta motivació vers el que explica, 
però al mateix temps s’aprecia cert grau de decepció per voler fer i no poder) 
 
Recursos USEE tenim i aconseguim:  

Aquí, per exemple, la USEE, s’ha especialitzat molt en els tallers de cuina, com que l’escola 

també fa molts tallers de cuina durant l’any i la USEE ho ha agafat com quelcom que 

l’identifica, l’any vinent farem un esforç buscant la implicació del Consorci. Volem canviar la 

sala de professors per l’aula de plàstica per posar una cuineta en condicions per poder fer 

aquests tallers, considerem que és molt important per afavorir les pràctiques que es 

desenvolupen a la USEE i a l’escola (C23-5-2). A la cuina del col·legi és il·legal que hi entri 

personal no autoritzat, així, podrem fer més coses i que no els ho hagi de fer un tercer. Si 

aquest recurs funciona per la USEE i els nens aprenen l’hem d’aprofitar. Es van demanar 

“Tablets” i ens les van proporcionar, per això, cal demanar tot el que faci falta i sovint 

s’aconsegueix. També disposem de 2 ordinadors a la USEE i aula d’informàtica (C24-2-4). En 

principi la USEE no tenia un bon espai ni era fixe, ara ja el tenim fixe (C25-2-4)). Intentes que 

tinguin el que necessiten, el que cal és més personal (C26-2-2.1). Ara per exemple aprofiten 

molt l’hort i també en disposen els alumnes de tota l’escola.  

Pels sords igual, tot el que ens demanen intentem gestionar-ho, no sempre es pot córrer però 

procurem aconseguir-ho. A més, la USEE té la seva dotació econòmica que poden gestionar 

com creguin convenient, si en necessiten més, l’escola intervé C27-2-4) (1).  

Sempre hi som, no només per uns sinó per tots. Sempre un recurs humà és més important 
perquè és qui té idees, qui aporta (C28-7-1). No hi ha cap projecte que pugui ser inventat avui 
per demà, els projectes sempre necessiten uns quants anys d’anar-los modelant com el fang, 
tens errors, encerts, avalues, tires endavant endarrere deixes de fer-ho, però quan surt de baix 
cap dalt és quan agafa cara i ulls i segurament aquest projecte acabarà funcionant. Els 
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projectes estan formats per persones i comunitats. No pots preveure, pots fer diagnòstic però 
preveure, no és possible. M’ha costat molt per exemple, trobar un camí per aconseguir l’hort, 
molts anys, és trobar circumstàncies que en un moment determinat vagin totes a favor. Ser 
tossut, anar fent pressió, dedicar-hi tot el que cal dedicar-hi. Per exemple, ara tenim un pare 
que s’hi ha implicat, hi farem un bassa, un cop estigui feta, a més de què serà espai pels ànecs 
hi posarem capgrossos i granotes, perquè es mengin larves i mosquits,... perquè ho tinguin a 
prop. 
 
(L’entrevistat demostra en el seu to i expressió les dificultats implicades en tirar endavant nous 
projectes i que aquests funcionin, però també ganes per seguir-hi treballant).  
 
5. Com valores tenir una USEE a l’escola? Quines impressions vas tenir en saber que 

disposaríeu d’una USEE?  
La USEE, els recursos que jo tinc, a nivell personal, de noms i cognoms. Tu pots tenir un mestre 
d’USEE però et pot tocar un “pollo” però jo el personal que tinc aquí n’estic molt content, però 
els recursos són insuficients. (C29-7-1). Quan la vam posar era de 8, ara ho han apujat a 10 
amb els mateixos recursos (C30-3-9). A més, a qui només tenim dos perfils, un mestre d’EE i 
dos educadors que fan mitja jornada cadascú (C31-2-2.1). Un nen d’USEE en principi no pot 
tenir vetllador li hauria de fer algú d’ells. A inici de curs teníem 9 hores de vetllador, fa un mes i 
mig ens pregunten, vols tenir a l’escola una auxiliar d’educació especial? I ens preguntem, com 
és això? Aquesta noia portava un nano que ja ha acabat, però hem pensat derivar-la a una 
escola que pugui necessitar-ho, és un recurs que va arribar ara. Però al cap de dos dies ens 
comuniquen que ens retallen un altre professional 5 hores. Si la auxiliar segueix l’any vinent, 
podríem dir que hi hauria un canvi en positiu, però això no ho sabem, intentarem que no 
s’escapi, caldrà discutir per aconseguir-ho, a nosaltres ens va bé que ara hi sigui, però no ha 
vingut com a USEE ha vingut com a auxiliar en general.  
Recursos insuficients, no em queixo de més, més i més, si la USEE fos especialitzada en una 
discapacitat, potser n’hi hauria prou amb dues persones. Dit per sobre, perquè depèn de tots 
els matisos. Però la USEE atén a tota tipologia de nens i edats i ubicar 1 mestre d’EE i 
educadora de p3 a 6é no és fàcil. Això és complicat, requereix més recursos. Hi ha els 
disruptius, ni ha 2 molt i 3 en total. Que han de marxar de l’escola perquè no podem 
atendre’ls, perquè no és que siguin disruptius tenen problemes a casa que no podem controlar 
i agafen tot el temps dels responsables. Les necessitats que tenim fan que sigui insuficient el 
que tenim com a USEE, estem molt contents de persones però no tant dels recursos.  
NO hi ha un estudi que ens digui quin tipus de nens i nenes tens cada curs i qui necessites. Ells 
diuen una USEE 10 nens, tinguis els nens que tinguis, no tenen en compte les característiques 
de cada USEE. Els és igual on estigui ni què la defineixi, per a mi això no funciona per part de 
l’administració perquè no s’adapten als recursos (C32-2-5). 
 
(l’entrevistat es mostra indignat i enfadat amb la gestió que fa l’administració dels recursos de 
la USEE i amb la legislació que la regula, d’altra banda es mostra molt orgullós del personal que 
la coordina diàriament).  
 
6. Quines actituds es respiren per part dels mestres vers la USEE? 
Una USEE no es posa per decret, però nosaltres ens sentim enganyats. Se’ns va convèncer des 
de l’EAP de posar-la, donat que ja teníem nens de característiques especials i que des de 
sempre ha estat un tret distintiu de l’escola. Vam pensar: si vol dir 2 persones més per 8 nens... 
vam visitar escoles, vam fer el projecte i vam acceptar...  per tant, és l’escola que l’ha demanat.  
Possiblement el 98% de les persones que hi érem quan es va decidir, se n’han penedit perquè 
veus que l’administració és molt cruel, volen dir que fan coses però no és veritat que es facin 
tan ben fetes com diuen (C33-7-1).  
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Aquí tota la vida hem atès sords, ara més que mai i més diversos que mai. Ara tots són nens de 
diversitat i especialment immigració que han vingut aquí perquè saben que hi treballem fort.  
 
Actituds professorat: considero que la majoria no la voldrien però ells no poden triar i a qui no 
li agradi que se’n vagi. Si mai decidíem que no la volem, ho ha de decidir claustre, director i 
pares implicats. Sé que la USEE complica les coses, per culpa en bona part de l’administració i 
nosaltres també tenim la nostra part de culpa. Com plegar? Quan els dius als companys: 
deixaries aquests nens fora? Callen. Si vols fer de mestre ho has d’acceptar, quan et venen a 
protestar d’aquesta manera mai et tornen a venir pel mateix, perquè volem que vinguin a 
parlar i buscar solucions (2). La USEE sí, la USEE no, no és un debat.  
(l’entrevistat es mostra molt convençut amb el compromís adoptat al acollir una USEE i es 
mostra intransigent amb les possibles queixes sense fonament)  
 
L’equip directiu amb el consorci i directors, directora general d’educació, hem parlat de 
contraposar que estem cansats i que cal buscar solucions (potser per això han enviat l’auxiliar) 
però sempre és per demanar recursos. Hi ha gent que li agrada molt que hi sigui, gent que no  i 
gent que li molesta, però és el que hi ha (C34-7-1).  
A més a més, es busca camins i quan veiem que algun alumne no pot seguir aquí, busquem 
recursos alternatius perquè veiem que no pot, busquem llocs diferents i després hem de 
convèncer les famílies, ens agradaria que acabin la primària aquí però quan no és possible han 
de marxar d’aquí per molts motius, moltes vegades hi ha també una raó familiar darrera 
(maltractaments, coses molt lletges,... ) negligents (C35-6-2).  
(l’entrevistat mostra certa angoixa al explicar-se, se’l veu convençut vers la USEE però no vers 
la regulació administrativa. A més, al parlar dels alumnes que han d’acabar marxant ho explica 
amb certa tristesa).  
 
7. Quines relacions manté l’escola amb les famílies dels alumnes de la USEE? 
Normalment es lidera des de la tutoria i la psicopedagoga de l’EAP, també des de cap d’estudis 
i fins i tot secretaria, es procura ajudar i, a partir d’aquí, també hi ha molta detecció. La 
detecció és important i la portem força bé.  
Les entrevistes amb les famílies de nens USEE quan convé hi intervé l’EAP (quan es parla de 
problemes, seguiments de psicòlegs,...) cada infant i família és un món (C36-5-1).  
 
8. Com definiries el context de l’escola i, per tant, el context on es desenvolupen els 

alumnes de la USEE? Com el valores? 
Considero el context escolar és bo pels nens de la USEE, malgrat puguin tenir problemes 
d’acollida, però no tant per ser nens d’USEE (C37-8), un nen té problemes amb els companys 
no per ser d’USEE o discapacitat, sinó per un tipus de manera de ser o actuar que fa que els 
altres et rebutgin (3). Per exemple, una nena que és molt mimosa i amable que és estimada 
per tothom, en canvi hi ha alguns infants que són molt aspres i agressius a vegades l’entorn no 
és tant favorable, però és perquè l’enfoc relacional d’alguns d’aquests nens no és positiu. 
També passa amb els d’ordinària. En general és un context normalitzat (C38-8). Sords en tenim 
12  i en general són acceptats, a menys que hi hagi condicions de caràcter, cas més de 
personalitat i de relació. En canvi, la majoria ni molesten ni són molestats estan molt ben 
integrats a l’escola (C39-4-3). Hi ha infants que poden ser provocadors siguin de USEE o no, 
però l’escola gestiona molt bé el tema d’acollida i integració normalitzada, però hi ha casos en 
que no depèn dels esforços, però s’aprèn.  
(l’entrevistat ho expressa amb certa impotència).  
 
9. Consideres que la USEE és una bona mesura per la inclusió dels infants amb necessitats 

especifiques especials? 
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Sí, si els hi aparquéssim no, però en general passen hores a l’aula ordinària. Procurem que no 
facin coses a marge d’escola, del grup ordinari, perquè hi ha activitats que són només per 
USEE, nosaltres ens hi resistim perquè volem que ho facin amb el grup, però a vegades hi ha 
ofertes temptadores, però la inclusivitat vol dir fer-ho amb el grup, no a  marge. Que si surten 
de classe sigui per quelcom que necessiten. Tot el que sigui possible es fa a l’aula encara que 
és difícil (C40-3-1). 
 
10. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una escola 

ordinària en comptes d’EE? 
Si es fa la feina ben feta no perjudica, al contrari. Passa que a vegades no es fa ben feta i 
perjudica. Per tant, et pots trobar que la feina es faci ben feta, però que en un espai concret 
els professionals no ho facin bé, casos concrets com algun tutor,... algú pot fallar, aquest és un 
risc que es corre, però si és fa bé és una mesura que beneficia (C41-4-1). 
 
11. Quins recursos materials i humans es destinen a les USEE? Consideres que són 

suficients?  
No els considera suficients.  
(S’ha puntualitzat aquesta resposta en d’altres de l’entrevista) 
 
12. Es coneixen i s’aprofiten els recursos de la comunitat (famílies, serveis, adults amb 

discapacitat...)? Com?  
Treballem sempre en xarxa, formem part del Comitè Tècnic d’Educació del Pla Comunitari del 
barri, ens trobem una vegada al mes amb l’equip a diferents escoles o espais del barri perquè 
hi ha totes les entitats educatives i educatives no formals i també convidats de projectes del 
barri, aquí també ens coordinem per fer casals d’estiu, infants que no tenen un informe però 
que necessiten ajudes especials,... s’empeny a l’ajuntament perquè calen aquestes entrades de 
nens a aquestes activitats perquè no es quedin a casa C42 (2.2)  
El que sigui perquè tots puguin participar.  
(l’entrevistat es mostra molt convençut i entregat a la tasca i al valor comunitari) 
També tenim aportacions de persones privades que han conegut l’escola i els ha agradat (C43-
7-2). L’octubre passat una dona que el seu home treballa a la Unió Europea de funcionari, que 
ens havia vist a Salvados, ens va venir a veure per oferir ajuda a l’escola fent aportacions 
econòmiques des de Brussel·les, cada mes fan una aportació per ajudar a nens amb 
necessitats. Allà està creant una entitat en nom d’escola per recaptar més fons. També una 
editorial que s’ha enamorat de nosaltres, ens regala llibres per les famílies i ens en donen per 
vendre per Sant Jordi.  
Hi ha una sèrie de gent, la part maca del món, que fa possible que l’escola pugui semblar en 
certs moments una escola de Pedralbes quant a recursos però és gràcies a la xarxa que hi ha 
darrera.  
 
13. Manteniu connexió amb centres d’educació especial o amb d’altres serveis educatius 

externs? Amb quins? Com es desenvolupa aquesta relació?   
Amb centres d’educació especial en general no. Però si escoles que també son centre 
d’agrupament de sords, com per exemple, tenim un nen de 6é que fa tres dies a una escola 
compartida i amb aquesta escola ens coordinem. Volem derivar a un nen a una escola 
interessant d’Educació Especial que ens sembla bona i ens ha costat trobar-la. I procurant que 
també pugui venir aquí un dia com a compartida, i ens haurem de continuar coordinant.  
 
14. Es porta a terme un disseny universal a l’escola? (adaptacions de materials, classes, 

temps...) 
Es fan els plans individualitzats quan es requereix i pels sords hi ha un PI, però en educació 
especial depèn de la tipologia de nens. Hi ha infants més motòrics, alguns no requereixen 
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adaptació perquè segueixen bé. En altres, per exemple, un autisme hi havia d’haver més 
atenció, però podia seguir sense un PI (C44-5-2).  
 
15. Consideres que la USEE està assolint els objectius que teníeu marcats? En qualsevol cas, 

perquè?  
Sí, estem descol·locats pel tema de la feina, però els professionals que hi ha hi estan molt 

implicats i en aquest cas ens n’estem sortim (C45-3-1). Parlo amb un nivell de programari 

aplicat amb aquests nens que funcioni bé. Però tenim casos de nens disruptius amb problemes 

importants fins i tot a la USEE que se’ns en va de les mans C46 (1).  

Integrar, acollir i crear una escola acollidora, un espai de treball pels nens de l USEE també s’ha 

aconseguit (C47-7-1) (1) , que el claustre faci una formació determinada, poca però s’ha anat 

fent (C48-2-2.3), també és important, ara s’està replantejant veure com fem el treball de les 

emocions i de com tractar aspectes disruptius, pensant que ens pot afavorir molt (C49-7-2). 

Buscant formes que els mestres puguin fer treball emocional, perquè són bones en tots els 

contextos i en aquest molt. És necessari perquè hi ha molts problemes i si ha de ser, estem 

buscant una formació en aquest sentit, però hem de veure com ho lliguem. 

Altres informacions d’interès que han anat sorgint durant l’entrevista:  

Procés: Jo vaig estar a la fusió de les escoles, però el projecte té un procés. El temps ens ha 

donat estratègies i recursos, ens els hem anat imposant, ens hem guanyat el respecte en una 

escola amb tanta diversitat, inclusió i també amb el suport de pares “progres” que aposten per 

l’escola i que els agrada que els fills comparteixin aquesta diversitat. Seria una escola Gueto, 

però no ho és. Però així hi tot hi ha molta implicació, perquè són persones que els agrada 

aquest tipus de projecte (C50-7-1).  
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- Categorització entrevista D (Cap d’estudis / directora en 
funcions) 

 

Data de l’entrevista: 23/4/2014 

Entrevistadora: Xènia Nogué      Registre: Lídia Sala  

16. Quina és la teva opinió vers la inclusió?  
Que tots els alumnes formin part d’un grup classe on d’alguna manera es respecti la diferència 
però cal aquest respecte per poder-ho fer. La diferència no només és en els nens d’USEE sinó a 
la diversitat en general (D1-1).  
 
17. Es presenten dificultats per fomentar la inclusió? Què hauria de canviar per tal 

d’afavorir-la? 
Sempre hi ha manca de recursos, en necessitem i constantment en demanem, per fomentar 
més la inclusió, calen més recursos, sobretot humans, tenim 1 tutora, una educadora i un a 
mitja jornada a la USEE (D2-2-1), potser l’ideal seria dos mestres i dos educadors per haver-hi 
més inclusió per poder fer bé els acompanyaments (D3-7-1). Si hi ha 8 nens i dues persones no 
sempre poden estar acompanyats, cal molta organització per compensar-ho, vuit és una bona 
ràtio i igualment ens sorgeixen dificultat, si es complís la ràtio dels deu nens actual encara en 
tindríem més (D4-3-9). Va molt en funció dels tutors n’hi ha que accepten més la diferència 
que d’altres, alguns si tenen el nen d’USEE una estona més no els suposa problema, d’altres no 
ho viuen igual perquè no deixes de tenir més feina si tens un alumne de la USEE a l’aula (D5-7-
1). Pot no ser positiu pel grup classe, cal anar en compte que no agafin el model d’aquest nen 
la resta del grup, sobretot a cicle inicial (D6-4-3).  
 
18. Com ateneu la diversitat a l’escola? 
Fem mitjos grups i suport dins l’aula, procurem treure el mínim possible els nens de l’aula o 
posar dos mestres segons la manera de ser dels tutors o el tarannà de la matèria (D7-5-2). 
Evitem treure els nens tot i que alguns d’educació especial els trèiem però també fem que 
entri el mestre d’EE a l’aula, perquè al tenir USEE no tenim tants nens d’EE.  
També, apliquem el treball cooperatiu, penso que afavoreix els nens, els ajuda molt que els 
altres els ajudin, és molt bo pels alumnes de la USEE (D8-5-2). 
 
19. Consideres que els recursos humans i materials de l’escola es distribueixen de forma 

justa per a recolzar la inclusió? Quins recursos materials i humans es destinen a les 
USEE? Consideres que són suficients?  

Justíssima, perquè els distribueixo jo, intento ser justa però la justícia no és igual per a tothom. 
Jo sóc el més justa tenint en compte el grup on estan, el nombre d’hores, els mateixos mitjos 
grups, en general els recursos es reparteixen matemàticament iguals, però hi ha vegades que 
no pot ser, hi ha qui pensa que no hauria de ser matemàtic sinó pel tipus de grup, jo prioritzo 
que tothom tingui la mateixa quantitat (D9-7-1) i si en sobren els dono a qui els pugui 
necessitar més (D10-2-4).  
Humans: tenim la mestra d’educació especial, la tutora, una mestra a mitja jornada i una 
educadora a jornada completa (D11-2-2).  
Material: la USEE té un pressupost propi i si no l’escola hi és darrera (D12-2-1).  
Sempre va més bé tenir més recursos, tant materials com humans, però humans sempre va 
millor perquè s’impliquen (D13-7-1).  
Per exemple, hem comprat pissarra digital per quasi totes les classes, també en volíem una a la 
USEE però es va decidir que a la USEE no n’hi hauria però a l’aula d’educació especial n’hi ha 
llavors també hi poden accedir. Els nens i nenes de la USEE tenen 4 o 5 ordinadors, molt més 
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dotat que altres aules i poden utilitzar l’aula d’EE on hi ha pissarra digital (D14-2-1). El que 
prioritzem és que els recursos siguin aprofitables pel màxim de nens possible, a la USEE la 
pissarra digital només la podrien fer servir els nens d’USEE. 
 
20. Com valores tenir una USEE a l’escola? Quines impressions vas tenir en saber que 

disposaríeu d’una USEE?  
És més feina, més organització, més gestió (D15-7-1) i va bé, però pels nens perquè se’ls dóna 
una oportunitat que d’altra manera no tindrien (D16-4-1), aquí poden tenir de model els nens 
de l’escola ordinària, en canvi, a l’escola d’educació especial els comportaments que imitarien 
no serien bons. Però a cicle inicial els nens es fixen i poden imitar els de la USEE. Si tenim la 
USEE amb els recursos que pertoquen treballem. Comporta una feina i un control i mesures on 
hi has de ser, hi estem a favor totalment però implica uns esforços afegits i una implicació per 
part de tot l’equip de mestres (D17-7-1). Els nens han d’estar integrats a l’escola i tothom n’ha 
d’estar al corrent i hi ha d’estar a sobre, se’ls ha de fer entendre a tothom.  La gestió de 
conflictes amb aquests nens s’ha de fer diferent, cal que tothom ho tingui clar, són moltes 
coses (D18 -7-1). Les USEE administrativament costen molts diners, s’hi destina una gran 
quantitat de diners i, tot i així, no podem oferir els recursos d’una escola d’educació especial, a 
vegades fa dubtar si són eficaces (D19-2-5). 
Els pares dels nens que tenen un company d’USEE a l’aula pateixen, consideren que pot afectar 
al ritme de l classe a nivell d’aprenentatges (D20-6-1). Si hi ha mig grup a l’aula ordinària pots 
estar sense acompanyament (D21-3-2). Els nens d’USEE s’estressen, no saben estar asseguts, 
tots els anys n’he tingut i ho vius, si ho vius ho entens, quan tutoritzes una aula amb nen 
d’USEE hi ha una diferència que si no n’hi ha, sobretot amb la relació amb el propi grup i els 
pares també (D22-7-1).  
 
21. Quines actituds es respiren per part dels mestres vers la USEE? 
Hi ha de tot, sé que hi haurà persones que preferirien que no n’hi hagués, però no per contra a 
la inclusió sinó pels esforços addicionals que implica (D23-7-1). També hi ha la part que et lliga 
com a tutora, no pots canviar les coses com et van bé, per exemple: vols seguir treballant una 
àrea perquè està funcionant molt bé, però si tens un infant de la USEE saps que ell va lligat a 
un ritme. L’horari es compleix molt, és difícil adaptar el que fas a l’aula ordinària perquè hi ha 
el condicionant del ritme de la USEE que no és flexible perquè l’horari de la USEE es respecta 
sempre. S’espera que tot estigui previst amb molt de temps i hi ha coses que no es poden 
preveure (D24-3-2).  
 
22. Quines relacions manté l’escola amb les famílies dels alumnes de la USEE? 
Es fan entrevistes regularment i mantenim molt bona relació amb les famílies (D25-6-1).  
 
23. Com definiries el context de l’escola i, per tant, el context on es desenvolupen els 

alumnes de la USEE? Com el valores? 
És una escola de classe mitja-alta, tot i que hi ha algunes famílies de classe baixa, és un barri 
benestant i els pares tenen una exigència a nivell de continguts molt alta, per això, a vegades 
es mostren insegurs per les possibles interferències que pot comportar tenir un nen d’USEE a 
l’aula del fill (D26-8) S’impliquen molt en tots els aspectes de l’escola.  
 
24. Consideres que la USEE és una bona mesura per la inclusió dels infants amb necessitats 

especifiques especials? 
Jo penso que és una bona mesura per la inclusió dels nens, és una oportunitat que els dóna el 
sistema, a vegades s’aprofita més o menys però és bona per a ells (D27-3-1), hi ha molts nens 
que gaudeixen d’estar a l’aula ordinària. Els agrada estar amb el grup. 
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A nivell de gestió jo no sé si ho faria així, perquè dones una oportunitat a uns nens però potser 
si anessin a educació especial tot estaria més preparat per a ells, hi ha més especialistes, tenen 
més recursos i més ajustats (D28-2-5).  
Els nens de la USEE es relacionen bé amb els de l’aula ordinària i, tot i que poden haver-hi 
casos aïllats, en general tenen bona relació (D29-4-3). 
 
S’ha de tenir en compte el tipus de nen, si de conducta és un 10 sigui d’USEE o no, no és cap 
problema és tot en positiu, en cas que sigui disruptiu pot ser un problema però no només per 
ser d’USEE serà general. Qualsevol voldrà tenir nens de la USEE si són de bona conducta però 
quan no ho són saps que requereixen un nivell d’atenció altíssim.  
 
L’administració té en compte la tipologia de nens que tens a la USEE perquè segons la seves 
característiques et donen més o menys recursos, però la ràtio i normalment els professionals 
no varien (D30-2-5). 
 
25. Com beneficia o perjudica als alumnes de la USEE el fet d’escolaritzar-se en una escola 

ordinària en comptes d’EE? 
S’ha contestat anteriorment.  
 
26. Es coneixen i s’aprofiten els recursos de la comunitat (famílies, serveis, adults amb 

discapacitat...)? Com?  
En general, hi ha participació activa per part de les famílies i quan es demana normalment 
s’involucren, en cas de famílies d’USEE participen menys per la situació familiar (D31-6-1). 
Col·laborem també amb algunes entitats, actualment, hem contactat amb una associació 
especialitzada en el Síndrome de Down (D32-2-2.2). 
 
27. Manteniu connexió amb centres d’educació especial o amb d’altres serveis educatius 

externs? Amb quins? Com es desenvolupa aquesta relació?   
Sí, vénen psicopedagogues de l’escola d’educació especial ens explica què podem millorar i ens 
assessora. No es fa gaire formació, els tutors es queixen de què els col·loquen un nen USEE a 
l’aula i no tenen prou formació per atendre’l bé, considerant que l’hauria d’oferir 
l’administració i en hores lectives (D33-2-2.3).  
 
28. Es porta a terme un disseny universal a l’escola? (adaptacions de materials, classes, 

temps...). 
Contestat a la pregunta 3 
 
29. Consideres que la USEE està assolint els objectius que teníeu marcats? En qualsevol cas, 

perquè?  
L’objectiu seria que la inclusió a la nostra escola fos una realitat. S’està treballant (D34-3-1). 
Per primera vegada tenim nens d’infantil a la USEE, les mestres d’infantil es queixen de que 
mai han tingut formació, són qüestions que intentem solucionar, se’n parla als claustres (D35-
2-2.3).  
La responsable de la USEE es reuneix amb els tutors i quan tenen dubtes els hi explica, està 
oberta a assessorar qualsevol tutor (D36-7-2).  
 
15. Altres aspectes comentats:  
- La plantilla és estable i afavoreix en el tarannà de la USEE (D37-2-2.1). 
- Es compleix la ràtio i tot i les mesures aplicades per l’administració a causa de la crisi, no han 
afectat en aquest aspecte (D38-3-9).  
- El responsable de la USEE es dedica a la USEE, en hores de guàrdia si cal fa alguna substitució 
però es procura no estirar del responsable de la USEE per a altres funcions (D39-3-9).  
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- L’escola està oberta a la participació dels alumnes de la USEE en colònies i altres activitats, 
procurant un acompanyament pel nen USEE del qual se’n beneficien els companys (D40-6-4).  
- Comptem amb les famílies per a la presa de decisions, tot el que impliqui el procés 
d’aprenentatge del nen (D41-6-2), per exemple, en l’aprovació dels plans individualitzats, les 
colònies, etc. 
- A vegades ens hem trobat amb un cas límit que s’ha de derivar a l’escola d’educació especial, 
s’ha de fer quan veus que no pots mantenir-lo a l’escola ordinària (D42-4-1). Sobretot va 
relacionat amb les característiques de l’infant ja que sol passar en casos de trastorn de 
conducta greus.  
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- Categorització entrevista E (Mestra aula ordinària amb 
alumne USEE) 

 

Data de l’entrevista: 10/4/2014  

Entrevistadora: Xènia Nogué        Registre: Lídia Sala 

 
1. Què entens per inclusió? Creus que és factible? Per què? 

Jo crec que el concepte d’inclusió vol dir incloure’ns a tots junts a marge de les nostres petites 
diferències, formant part del mateix equip, però s’ha d’acompanyar d’una atenció, no pot ser 
simplement posar-los i deixar que s’espavilin, a cadascú l’has d’atendre segons el seu grau de 
diferència (E1-1).  
 
Per Internet hi corre una vinyeta que penso que ho descriu molt bé, hi apareixen animals de 
característiques molt diferents i se’ls diu que per ser igualitaris tots han de pujar a l’arbre, fet 
inviable per la majoria d’aquests. Si tu no demanes a cadascú allò que pot fer, no funciona. 
Inclusió és estar junts però respectant les diferències (E2-1).  
 
Jo considero que al model li falta molt per ser inclusiu, simplement ens hem centrat en posar-
nos tots junts, però les diferències no acaben de poder atendre’s bé, per tant no acabes 
donant les mateixes oportunitats a tots (E3-7-1).  
 

2. A l’aula tens alumnes que participen de la USEE, com ho vius? Consideres que 
aquests alumnes participen d’un entorn normalitzat?  

Quines característiques té el teu alumne que participa de la USEE? Té un trastorn conductual, 
amb retard d’aprenentatge (amb molta evolució gràcies a la USEE), ara els diagnostiquen molt 
àmpliament i no saps què tenen i què no, té trastorn o trets psicòtics i és un nen molt 
disruptiu, dificultats de concentració,...  
 
Com ho vius? Nosaltres ho vivim gràcies a què hi ha USEE, si no, no es podria, el nen d’USEE fa 
poques hores a l’aula ordinària (E4-7-1) i no fa hores de matèries troncals, ell fa plàstica 
educació física, música,... la idea és que vingui a l’aula ordinària a socialitzar-se en àrees on hi 
ha treball oral i en grup, però això li va molt malament perquè no en sap (E5-4-1), ell el tipus 
d’activitats en què hagi d’escoltar, parlar i expressar-se, prendre decisions amb els companys, 
li costa moltíssim. A Educació Física, que li agrada molt, va molt bé, plàstica quan té vetllador 
està tranquil. Si tinguéssim més recursos el nen, a part d’anar a la USEE, entraria més a l’aula. 
Però no hi ha recursos perquè tenim poc personal d’USEE, jo les hores que el tinc mai tinc 
suport, em costa molt reconduir les situacions (E6-2-2.1), mai saps per on tirarà, si li vindrà de 
gust o no, si ja no voldrà fer res, si una li agradarà,... Estàs sol reconduint el nen constantment i 
la resta del grup alhora, sent un grup mogut, cal un esforç extra que no caldria si no tinguessis 
el nen d’USEE (E7-7-1), a més, tenim una nena sorda, els nouvinguts ja estan molt integrats, 
moltes ètnies, formes de treball i de veure el món molt diferents. Tot ja és molt mogut i aquest 
nano ja és la cirereta del pastís.  
 
Com a mestra ho portes bé? uffffff és complicat, però com que la nostra escola ja és molt 
variada és complex, però clar, a classe ve a socialitzar-se i a la USEE hi va més a aprendre, a la 
classe ha de fer coses més autònomes perquè no puc donar-li més atenció (E8-3-6), en petit 
grup és un altre però en gran grup és molt més voluble, pot estar tranquil i ràpidament canvia, 
li resulta més difícil. Ho vas trampejant com pots, gràcies a la USEE. El nano li passa el mateix, 
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quan veu que el vénen a buscar perquè està molt nerviós es calma perquè li donen una 
tranquil·litat que a l’aula no té (E9-4-1).  
En el nostre cas ens plantegem la compartida d’aquest infant. Perquè ens estem adonant que 
anem endarrere i no l’estem atenent com hauria de ser i la resta del grup també s’està veient 
perjudicat (E10-4-1). No és que tingui dificultats, bàsicament té un trastorn de conducta i 
t’afecta anímicament com a mestra i especialment als nens.  
 
Tampoc és tant dur perquè tenim la USEE, a la classe no hi passa la meitat de les hores lectives, 
potser n’hi fa dues i mitja al dia si hi arriba (E11-3-2). A les tardes, acostuma a tenir suport o és 
mig grup (E12-3-2). Això et permet anar fent, si l’hagués de tenir sempre a classe i estant sense 
suport no podria perquè és neutralitzar, intentant que faci treball autònom, intentar 
engrescar,...  
 
Considero que l’ajuda, a ell el factor social li és molt important. No teníem gens clar el tema 
d’educació especial però estem procurant que sigui compartida perquè pugui seguir 
relacionant-se amb bastanta normalitat amb els companys i penso que això és molt important. 
En l’autocontrol o desenvolupament de capacitats possiblement en un altre entorn podria 
treure tot el seu potencial (E13-4-1).  
 
No tenim confiança en què els pares ho entenguin i ho vulguin, perquè sempre han estat poc 
receptius a això, tot el que s’allunya de la normalitat no els agrada, però es tracta d’explicar-los 
bé el perquè. El que pot passar és que t’arribes a plantejar que el nen passi totes les hores a la 
USEE perquè a l’aula no es pot (E14-6-2).  
 

3. Les classes es fan accessibles a tot l’alumnat responent a tota la diversitat 
(planificació i desenvolupament)?  

Sí, intentes preparar-ho. Però amb aquest cas, he tingut que anar abaixant les expectatives, 
intentes preveure-ho tot però depèn molt del seu estat anímic, intentes adaptar abans però 
resulta que l’adaptació no acaba sent-ho (E15-5-2). El responsable de la USEE em proporciona 
materials, però si pot fer el mateix que es fa a la classe jo mateixa li faig l’adaptació (E16-2-1).  
 

4. De quins recursos creus que disposes per recolzar concretament als alumnes de la 
USEE?  

Disposo de 2’30h diàries d’atenció de personal de la USEE dins l’aula (E17-3-6). Els altres 
recursos són materials que pugui anar fent autònomament com quaderns (E18-2-1).  
El concepte d’USEE és genial i teòricament és el que hauria de ser, però quan veus que si es 

porta a terme és tot responsabilitat dels que la porten perquè no hi ha recursos, cal 

acompanyar-ho de més coses que la teoria (E19-7-1)  

5. Animes als alumnes de la USEE a compartir les seves experiències amb la resta de 
companys/es del grup-classe? 

Ho fas com amb els altres, ho intentes, però costa molt (E20-5-2). Clar, tot el que sigui escoltar, 
escolta activa participar ordenadament, ho intenta... a vegades ho aconsegueix, però és difícil. 
A vegades ho intenta, però menys estona que els altres. 
  

6. L’alumne de la USEE disposa de material adaptat a l’aula ordinària? 
Sí, comentat anteriorment.  
 

7. Es promouen oportunitats perquè els alumnes de l’aula ordinària treballin amb els 
alumnes de la USEE? 

Procures que faci l’activitat amb els companys de la classe però cada vegada menys (E21-4-1). 
Per exemple: vam fer un treball amb grup de medi, fa les sessions sense suport i fèiem feina 
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dels animals, jo vaig pensar que li podia interessar (ell a la part teòrica va disposar de materials 
adaptats) i després durant el treball en grup investigaven i va ser molt complex. Aquí vaig 
veure que una altra vegada que no ho faria. Va ser un boicot constant a les companyes, no va 
ajudar en res,... vol i no pot. És que ell ho passa realment malament. Se li donen opcions 
perquè ell decideixi. Però vol i es posa nerviós, ja se li va fer un grup petit, amb companyes ben 
triades,... Al cap d’uns dies ens adonem que va aprendre molt, ho va gaudir, sempre tens el 
dubte de si aquestes activitats li van bé i quines no, et fa dubtar de què fer després.  
 

8. Es realitzen activitats que fomentin el desenvolupament de l’empatia (jocs de rol, 
simulacions, anàlisi de casos...)? 

No ho he fet, tot i que ho he fet amb altres nens en altres tutories. Els companys fa molts anys 
que el coneixen i encara que en certs moments se’ls acaba la paciència l’accepten. Ells sí que 
ens demostren el que és la inclusió, l’integren però saben que l’han de tractar diferent (E22-4-
3). A més, sempre han tingut tutores que ho han treballat molt, perquè porten junts des de p3.  
Es veu molt la diferència entre els nens que han arribat nous i els que ja el coneixen de 
sempre, perquè veus que aquests sí que provoquen, no coneixen els seus límits (E23-4-3). Els 
altres ja saben què poden i què no. 
 

9. Els deures per realitzar a casa es relacionen amb les capacitats i coneixements de tot 
l’alumnat del grup-classe? 

Ell els deures que porta són adaptats que els hi posa el mestre de la USEE, però voldria els de 
classe, però té un retard, no està al mateix nivell i no pot fer-los però voldria. Ho demana, 
especialment quan veu que ho pot fer.  
 

10. Durant la vida de l’aula, les opinions i participacions dels alumnes de la USEE es 
tenen en compte i valoren de la mateixa manera que la dels altres alumnes? I els 
alumnes com ho viuen?  

Per desgràcia a vegades hem d’ometre les opinions d’aquest nen perquè diu molts insults, 
però quan algun cop diu coses que són “rescatables” les has d’aprofitar agafar-les i estirar-les 
perquè per ell és molt significatiu (E24-4-1). Intentes reforçar-li, però a vegades costa molt 
perquè no parlem d’un retard d’aprenentatge, el trastorn de conducta és complex. Els nens 
que el coneixen més perquè han canviat de grup ho arribat nous, són els que menys ho 
entenen, en canvi els que sí li deixen passar. Alguns altres el busquen però ja han entès on 
estan els seus límits.  
 

11. L’alumnat aprèn de forma cooperativa (tutoria entre iguals, treball d’investigació, 
grups de discussió...) incorporant els alumnes de la USEE en aquests? S’utilitza 
alguna estratègia per promoure la inclusió dels alumnes d’USEE amb el grup-classe? 

El treball cooperatiu amb ell és difícil. Procures fer que s’ajudin, però ell no porta bé el fet de 
que el manin, el fet que ho pugui fer un company no ho suporta. Per dur a terme el treball 
cooperatiu dins l’aula és necessari una persona fent suport, no cal per un paper actiu, només 
estar allà per si es desestabilitza la situació (E25-2-2.1).  
 

12. Si hi ha més d’un mestre a l’aula com es desenvolupa la classe? 
Pel que sé va molt bé, el nen té molt de lligam amb la gent de la USEE, això fa que 
s’autocontroli. La persona que entra a l’aula la intervenció pot ser de caràcter reforç dins l’aula 
o un reforç més individualitzat (E26-3-7).  
 

13. Porteu a terme un treball conjunt amb el mestre responsable de la USEE? 
Sí, ens coordinem però menys del que deuríem per falta de temps. Ell té dinàmiques d’USEE 
clares i em deixo guiar molt perquè és qui més coneix els nens i sap a quins nivells pot 
treballar. Ell és tutor de la USEE del nano de fa temps i en aquest cas t’adaptes a les indicacions 
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que et donen des de la USEE. Davant d’inquietuds em dirigeixo a ell (E27-7-2). Tens una 
dependència molt gran, que quan no hi són et desborda (E28-3-3).  
 

14. Demanes ajuda a altres professionals per desenvolupar la teva tasca docent de 
forma inclusiva? 

15. Com valoraries la relació que estableixen els alumnes de la USEE amb els companys 
del grup-classe?  

Ambdues preguntes s’han respost anteriorment. 

 
16. Què consideraries que pot ser positiu per afavorir una major inclusió de tots els 

alumnes? Quines mesures consideres viables per assolir la participació dels alumnes 
de la USEE en un context més normalitzat?  

Per afavorir la inclusió i la participació dels alumnes de la USEE en el context ordinari caldria 
tenir més personal a la USEE per poder entrar a l’aula ordinària (E29-2-2.1) i fer activitats en 
gran grup. L’acompanyament, el suport. Al marge, també s’ha de valorar quins casos,... perquè 
no sé si tots els casos poden arribar a assolir la inclusió, a mi des de la teoria m’agradaria 
pensar que sí, però en la pràctica quan et trobes amb un trastorn d’aquesta magnitud mai no 
saps si és la millor manera (E30-7-1). Cal millorar coses també fora, a vegades no saps si el nen 
es medica o si hi ha un bon seguiment, a nosaltres se’ns escapa controlar aquests temes. Reps 
informacions molt diverses, veus que potser les coses no són com diuen, no està controlat 
(E31-6-1) no sé fins a quin punt en un gran grup ni amb un suport podria socialment estar al 
màxim d’integrat perquè cal un acompanyament mèdic i familiar.  
 

17. Consideres que tots els alumnes d’USEE requereixen els mateixos recursos?  
No, tens des de persones que tenen un retard d’aprenentatges grandíssim però que a nivell de 
conducta són un àngel i no et donarà cap problema, a un nen que a nivell d’aprenentatges et 
demostra que pot anar fent, però que a nivell d’actitud és totalment disruptiu. Els alumnes de 
la USEE requereixen de recursos diferents segons les característiques que presenten (E32-2-2).   
 

18. Si haguessis de definir la relació de l’infant d’USEE amb els companys de l’aula 
ordinària com seria?  

Sorprenentment manté bona relació amb els companys del grup ordinari, en aquestes coses et 
fan creure en la inclusió, perquè és un nen que no està bé dins l’aula, però els companys han 
normalitzat la seva conducta acceptant-la (E33-4-3). La interacció amb els companys varia molt 
del seu estat. És un equilibri difícil de trobar, perquè arriba un punt que a vegades també 
afecta als altres negativament, perquè a vegades has de prendre alguna mesura. Acceptar la 
diferència, però si aquesta va a més, la USEE hauria de poder estar adaptant-se a les 
necessitats d’aquest nen.  
 

19. Destaques algun aspecte negatiu d’atendre l’alumne?  
Per ell mateix, hi ha moments en què el gran grup no l’ajuda a millorar el seu autocontrol, no 
pot rebre l’atenció individualitzada que necessita, al ser un nano molt disruptiu acaba generant 
un estrès a la resta de companys, els condiciona i els transmet certes sensacions (E34-4-1). 
A vegades et preguntes, com podem estar treballant amb aquesta música de fons, però no és 
gratis, a tu t’afecta en estrès però al grup també els afecta.  
 

20. Consideres que estàs formada?  
He trobat a faltar moltíssima formació, en general quan comences a fer de mestre et falta 
formació en tots els àmbits, però en casos com aquest és una tasca autodidacta buscar-te les 
teves estratègies (E35-2-2.4). A més, jo sóc especialista d’anglès, però m’encanta fer tutoria 
per ara, m’hi van posar i porto 4 anys fent de tutora. Reps formació com a generalista, jo sóc 
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de primària per sobre d’anglès però crec que encara que hagués fet educació especial penso 
que també podria ser difícil.  
A nivell d'escola es fan formacions, concretament per aquest nano a p3-p4 es va fer una 
formació específica. També vaig estar fent unes sessions sobre nens disruptius a l’aula. L’escola 
va fent formacions que les demanen perquè fan falta (E36-2-2.4).  
 

21. Com veus als companys que treballen a la teva aula, com ho viuen?  
Depèn molt de les estratègies de cadascú perquè el grup varia molt depenent de la persona i el 
tutor és la persona de referència i les dinàmiques que com a tutora tens. És més fàcil establir 
rutines i dinàmiques que ser algú esporàdic. Depenent de quan passes per allà, depenent del 
moment, de l’àrea, perquè hi ha assignatures que els encanten i d’altres que no, per això en 
algunes coses que no li agraden encara són més disruptius.  
 
Tenim flexibilitat per part d’inspecció, perquè saben que tenim molts fronts oberts, penso que 
tenen molta confiança en la tasca. Tenim sort que estant en un context desfavorit, les famílies 
acostumen a respectar bastant l’escola. No com a espai per anar-hi a aprendre però sí amb 
respecte (E37-8).  
En general, si no hi ha problemes amb les famílies inspecció no s’hi fica perquè les famílies 
s’adapten.  
Respecte en el sentit d’importància d’anar a l’escola però normalment sigui perquè els nens 
estan contents, les famílies comparant amb escoles on he estat no vénen a buscar problemes, 
toleren molt bé els ritmes dels nens que hi ha i no crec que sigui per falta d’implicació. És 
quelcom que s’ha de valorar molt, perquè aquest infant imposa un ritme al grup molt frenètic 
i, tot i això, no hi ha queixes i s’accepta amb normalitat (E38-6-1).  
 
En aquesta escola tothom s’adapta molt en general, depèn del que et toqui fas una cara o una 
altra, però no crec que ningú s’hagi negat mai a agafar un grup, ho faràs amb més o menys 
alegria però ho assumeixes, ni et planteges una alternativa. Assumeixes que hi ha una loteria i 
que formes part d’aquest sorteig i que cada grup té els seus casos especials (E39-7-1).  
Els nostres nens tenen mancances socioafectives, han viscut vivències totalment increïbles 

molt més dures que el trastorn de conducta, per exemple, re agrupaments familiars, deixar-ne 

enrere,... a cada classe hi ha casos socials molt durs (E49-8).  
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- Categorització entrevista F (Mestra aula ordinària amb 
alumne USEE) 

 

Data de l’entrevista:  25/4/2014  

Entrevistadora: Xènia Nogué  Registre: Lídia Sala 

1. Què entens per inclusió? Creus que és factible? Per què? 
Que tant ells com els nens del seu edat puguin compartir i fer activitats junts, cosa que jo no 
vaig veure en el meu grup (F1-1).  
Pot ser possible sempre hi quan tinguin una persona a la seva dedicació dins l’ordinària i una 
feina que pugui fer (F2-7-1), no una adaptació que moltes vegades l’adaptació és quasi més 
complexa que la feina dels propis nens de l’aula, que no s’ajustava als seus coneixements. A 
l’hora de les proves els treien de l’aula, els les llegien (però la tutora no sabia en cap moment si 
els ajudaven o no a fer-ho) no sabies si ho havia après.  
A partir de segon de primària ja no hi hauria d’haver USEE (F3-7-1). Si estan a la USEE i acaben 
a educació especial, no sé si encara és més complex per ells.  
 

2. A l’aula tens alumnes que participen de la USEE, com ho vius? Consideres que 
aquests alumnes participen d’un entorn normalitzat?  

Jo mai havia estat en una escola amb USEE i em va sobtar molt, si que havia treballat amb un 
infant de compartida i no tenia ajudes a l’aula ordinària, però no era “problemàtic” com els 
que he tingut aquí (F4-2-5). Penso que és bo que els nens es puguin integrar dins l’escola 
sempre que hi hagi una mestra dedicada amb ells (suport) i que només hi hagués un nen 
d’USEE per aula, jo en vaig tenir dos alhora (F5-7-1). A mi em va sobtar molt, penso que són 
nens que els costa molt tot, que els altres els accepten, però a mida que es van fent grans 
s’ajunten, fan un grupet i s’identifiquen més amb el grup de la USEE que l’ordinari (F6-7-1). Jo 
faria USEE a l’escola fins un segon, perquè es pot veure si aquest nen amb l’ajuda d’una 
persona es pot anar integrant o si aquest nen serà una càrrega, el que no pots fer és tenir el 
nen USEE tota l’estona al costat perquè no tens un acompanyament i tens els altres nens. Jo 
com a mestra no sé quina tipologia de nens van a la USEE, no sé quins criteris es segueixen per 
dir quins  hi van i quins no (F7-7-1).  
Has de tenir molt controlat on tens els nens de la USEE especialment en celebracions especials, 
has de tenir molt controlats els teus nens i especialment els de la USEE, si estan junts controlar 
que no hi hagi conflicte i si estan separats que no hi hagi problemes amb els nens de la USEE 
(F8-7-1).  
En aquest sentit els nens USEE estan en un entorn ordinari però no es veuen els que ja han 
marxat a un centre d’Educació especial, no sé perquè no hi poden anar abans (F9-7-1), quan a 
l’escola ja molesten.  
 

3. Les classes es fan accessibles a tot l’alumnat responent a tota la diversitat 
(planificació i desenvolupament)? Hi ha flexibilitat horària entre l’ordinària i la USEE 
i viceversa? 

Penso que les classes no es fan accessibles a tot l’alumnat, totes les activitats que es feien 
extres s’intentava invitar-los, una obra de teatre en anglès veien les imatges però no entenien 
res, vénen a presentar un conte, se’ls fa participar perquè és positiu, s’ha de veure que puguin 
participar, però veus que el que fan la resta dels companys no ho poden compatir amb els 
altres, els texts que escriuen no tenen el nivell dels altres, les disfresses els ajuden els mestres 
de la USEE... si no tenen una persona de suport no tiren endavant (F10-4-1).  
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Pel que fa a la flexibilitat has d’avisar per poder pactar horaris per exemple els experiments, 
anava bé que poguessin ser-hi més estona. Però a vegades et pots trobar que la USEE et 
demana que et quedis els nens durant un dia perquè marxen d’excursió, això era un problema 
afegit perquè no sabies què fer-los fer i acabaves posant feina als altres per dedicar-te a ells 
dos (F11-3-2).  
 

4. De quins recursos creus que disposes per recolzar concretament als alumnes de la 
USEE? (Humans i materials, consideres que són suficients? ) 

El primer any no vaig tenir cap recurs, se’m prometien però no en van arribar, el segon any 

vaig avisar: no es pot trigar tant a venir a buscar-los perquè has de poder anar treballant amb 

els altres, llavors els professionals de la USEE van elaborar un dossier de treball autònom 

perquè els infants poguessin anar treballant mentre no els venien a buscar (F12-2-1).  

Hi hauria d’haver un curs a les escoles que hi ha USEE que expliqui com funcionar amb aquests 

nens. No vaig rebre cap formació (F13-1-2.3). Jo em buscava la vida, què és el que li pot 

agradar en aquest moment. Ja et busques a partir d’allò que saps que els agrada, adaptant-te 

als seus interessos (per exemple dibuixar).  

5. Animes als alumnes de la USEE a compartir les seves experiències amb la resta de 
companys/es del grup-classe? 

Sí, intentava que compartissin experiències amb els companys d’aula ordinària a l’hora de 
tutoria (F14-5-2), sempre hi havia algú que es queixava dels nens de la USEE, procurava que 
fessin les paus, que poguessin explicar una experiència seva, parlar-ho.  
 

6. L’alumne de la USEE disposa de material adaptat a l’aula ordinària? Qui es 
responsabilitza de l’elaboració?  

Sí, l’alumne disposava de material adaptat a l’aula ordinària (F15-2-1). Havies de tenir tot el 
projecte de medi preparat de principi a final (sense poder fer variacions) per passar-lo a la 
USEE i que s’encarregués d’adaptar. En un projecte a vegades no pot avançar-lo sinó que 
depenent del que necessita el nen vas avançant i això ho dificultava.  
 

7. Es promouen oportunitats perquè els alumnes de l’aula ordinària treballin amb els 
alumnes de la USEE? 

El problema que jo em vaig trobar és que quan treballen en parelles treballava un, perquè 
l’altre si no coneix ni les lletres l’únic que pot fer és el dibuix (F16-4-1), en treballs d’alternativa 
els ajudava fent-los participar, pintant, col·laborant... a informàtica ja feien feina a part perquè 
no podien compartir-la.  
Els altres nens també volien treballar amb ells, tinc la sensació que els accepten perquè hi ha 
un treball i són companys però també se’n cansen, (F17-4-3), els fas veure que tots som 
diferents i tots som iguals però jo per les entrevistes amb els pares vaig adonar-me que tenen 
la impressió que aquests nens fan enrederir el nivell i suposo que els pares influeixen en els 
seus fills i en com es relacionen amb els nens de la USEE (F18-6-1).  
 

8. Es realitzen activitats que fomentin el desenvolupament de l’empatia (jocs de rol, 
simulacions, anàlisi de casos...)? 

Dinàmica concreta no, però sí que s’intentava que compartissin, donar-los a conèixer i quan 
algú explicava alguna cosa els altres aplaudien, els recolzaven encara que no haguessin dit 
grans coses tenien molta felicitació.  
 

9. Els deures per realitzar a casa es relacionen amb les capacitats i coneixements de tot 
l’alumnat del grup-classe? 
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Jo no els posava deures, des de la USEE es va intentar perquè fossin iguals que els altres, si 
posàvem 3 dies a la setmana deures des de la USEE se’ls posaven de les mateixes matèries 
però a vegades hi havia problemes perquè no tornaven la carpeta de deures, es perdien fulls, 
etc.  
 

10. Durant la vida de l’aula, les opinions i participacions dels alumnes de la USEE es 
tenen en compte i valoren de la mateixa manera que la dels altres alumnes? I els 
alumnes com ho viuen?  

Jo intentava si en algun moment aixecaven el dit deixar-lo dir alguna cosa que sabia que m’ho 
dirien bé, si ells volien participar buscava una pregunta que poguessin respondre (F19-4-1), si 
veia que no ho podrien respondre bé els deia: “ara no després”, procurava que aportessin en 
coses que podien fer bé perquè demostressin que tenen un aprenentatge. Perquè si no es 
podien equivocar, que no és dolent, a més, quan s’equivocaven els altres no se’n reien.  
 

11. L’alumnat aprèn de forma cooperativa (tutoria entre iguals, treball d’investigació, 
grups de discussió...) incorporant els alumnes de la USEE en aquests? S’utilitza 
alguna estratègia per promoure la inclusió dels alumnes d’USEE amb el grup-classe? 

Més aviat no s’apliquen mesures de forma cooperativa. (F20-5-1).  
 

12. Si hi ha més d’un mestre a l’aula com es desenvolupa la classe? Quins rols adopteu? 
Sobretot el mestre d’acompanyament feia atenció únicament amb els nens de la USEE (F21-3-
7), si veia que hi havia explicacions en què no podien estar calmats, els treia de l’aula un 
moment i ella els ho resumia i entraven per fer l’activitat.  
 

13. Porteu a terme un treball conjunt amb el mestre responsable de la USEE? 
 
Cada setmana teníem coordinació (F22-3-3). Miraves les coses que es feien, per exemple, 
sortides per tal de comptar que vindrien els nens d’USEE, també planificar amb la responsable 
concretant els temes que treballaríem, les activitats que faríem... d’aquesta manera des de la 
USEE escrivien a l’agenda el ritme d’activitats que es duria a terme perquè els pares ho 
tinguessin en compte, per exemple, s’ha de dur algun material per medi, o coses per l’estil.  
 El segon any va anar molt millor que el primer, el primer any em vaig angoixar molt, el segon 
ja coneixia el ritme. Tenies un món per fer-te a la classe, tenies que quadrar tots els horaris, 
que si sortien fessin el mateix que el que es feia a l’aula, és complicat quadrar-ho tot (F23-7-1). 
Aquest any, veig difícil portar-ho, perquè hi ha molts alumnes de P4 que necessiten un 
acompanyament, un nen USEE necessita descarregar de nens la classe, és a dir, una ràtio més 
baixa (F24-7-1). A P4 si són 25 amb un nen d’USEE i en algun moment sense acompanyament 
pot ser un drama. Però en qualsevol grup t’hi pots trobar.  
Depèn del perfil de cada infant serà més o menys complex, penso que no està definit quin és el 
perfil d’un nen USEE i que les característiques dels infants defineixen com anirà a l’aula 
ordinària (F25-2-5).   
 

14. Demanes ajuda a altres professionals per desenvolupar la teva tasca docent de 
forma inclusiva? 

Sí, tot el que m’anava trobant ho anava preguntant a la mestra de la USEE (F26-7-2). Inclús vaig 
preguntar per què no sortia en el concurs de trasllats que aquesta escola tenia aula USEE, bé 
que hi ha altres barris que s’especifica que són escoles d’acció (barris d’ètnia gitana). No 
t’hauries de trobar al arribar a l’escola que hi ha una USEE, s’hauria d’informar prèviament en 
el concurs de trasllats. Aquest any, que no en tinc cap alumne de la USEE, estic a la glòria (F27-
7-1).  
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15. Com valoraries la relació que estableixen els alumnes de la USEE amb els companys 
del grup-classe?  

En positiu, penso que el grup ordinari coneix la diversitat i les diferents maneres de ser dels 
nens.  Els nens de la USEE tenen una aula ordinària amb altres nens de la seva edat i hi tenen el 
seu lloc (F28-4-1), tot i que es puguin sentir més de la USEE que del grup ordinari (F29-4-1). Fan 
fila amb el seu grup, surten a l’hora de pati amb el grup, però es senten més de la USEE.  
En negatiu, els nens de la USEE tenen un lligam entre ells, es coneixen massa, hi ha aquesta 
amistat tan íntima que fins i tot a l’hora del pati han de jugar junts. Estableixen més vincle amb 
els altres nens de la USEE que amb el grup classe. Pel que fa als nens del grup, la influència dels 
pares de l’aula ordinària la veig molt negativa, perquè no acaben d’entendre que els seus fills 
tinguin companys d’USEE dins l’aula i ho veuen negativament (F30-6-1).  
  

16. Què consideraries que pot ser positiu per afavorir una major inclusió de tots els 
alumnes? Quines mesures consideres viables per assolir la participació dels alumnes 
de la USEE en un context més normalitzat?  

Haurien de tenir molt més material i, sobretot, que tot el claustre de l’escola cregui en aquest 
recurs, que anem per integrar els nens a l’aula ordinària (F31-7-1).  
Un recurs que seria bo per aquests nens és tenir un banc d’imatges sobre els temes que es 
tracten, sobretot per anar-los motivant, facilitar-los la feina. També, reduir la ràtio dins l’aula 
ordinària, disposar d’acompanyament sempre, llibres especials, etc.    
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- Categorització entrevista G (Pares alumne USEE) 
 

Data de l’entrevista: 9/4/2014 

Entrevistadora: Xènia Nogué        Registre: Lídia Sala  

1. Què penseu de les USEE i del seu funcionament? Considereu que són una bona via per la 
participació del seu fill/a en un context ordinari?  

Em sembla bé, tant per la meva filla com per la inclusió i també pels nens que estudien aquí 
que aprenen a conèixer nens diferents, hi ha inclusió social (G1-3-1). Tots són iguals però  
alguns són diferents i amb diferents capacitats. L’ajuda que ofereix aquesta escola, a la meva 
filla li ha anat molt bé. El currículum s’adapta molt bé al seu nivell i la seva evolució. És molt bo 
per la seva participació (G2-4-1).  
(L’entrevistada es mostra contenta i somrient vers el que explica) 
 
2. Considereu que el vostre fill participa activament a l’aula ordinària? 
Depèn, això ha anat canviant a mida que ha anat creixent. La distància va creixent a mida que 
van creixent, ella aprèn poc a poc, els seus companys a un altre ritme, abans participava més 
de l’aula ordinària però ara més a la USEE perquè a 4t el nivell general ja té molta distància 
amb el d’ella (G3-3-6). Música, plàstica, religió i gimnàstica ho fa amb el grup (G4-3-2). L’escola 
treballa molt l’autonomia. És molt important per mi que ella guanyi autonomia en les seves 
necessitats bàsiques (G5-4-2).  
A més, els seus companys la tenen una mica mimada des de ben petita.  
(L’entrevistada explica amb molta coherència la distància que es genera al llarg dels anys entre 
el ritme d’aprenentatge de la seva filla i el grup ordinari).  
 
3. Considereu que hi ha barreres que dificulten l’aprenentatge del vostre fill dins l’escola?  
El col·legi posa totes les facilitats i també els companys (G6-5-3) però sí que es nota una manca 
de recursos, especialment de personal. Falten recursos, especialment de personal, la meva filla 
treballa amb els responsables de la USEE i es nota que hi ha dies que no hi són (G7-2-2). I més 
veient el volum de nens amb necessitats que hi ha a l’escola (G8-3-9). Pel que fa al treball que 
s’hi fa i l’escola estic molt contenta, però seria millor amb més personal.  
(L’entrevistada demostra força preocupació pel poc volum de personal a la USEE i el volum 
d’infants que hi assisteixen).  
 
4. Considereu que l’escola disposa dels recursos suficients per garantir la participació del 

vostre fill dins l’escola i pels seus aprenentatges? 
Sí, hi ha coses que a la meva filla li costen més i em van donar un llibret per anar treballant al 
llarg del curs a casa (G9-2-1). Però ella aviat es distreu i no mostra interès per les feines. 
Normalment la meva filla realitza feines mecàniques que l’ajuden a progressar perquè és el 
que ella necessita (G10-3-4). Però tot es va adaptant al seu nivell (G11-2-1), algunes les sap 
molt bé, altres que li costen més. Però jo també em vaig adonant que li resulta més fàcil. És el 
cada dia una mica més, em sorprèn dia a dia, les respostes com va construint.  
 
5. Considereu que els deures que realitza a casa es corresponen amb la seves capacitats i 

habilitats? 
Sí, són correctes. Els deures també són en format llibret, els fa a casa normalment molt 
mecànics, però a casa ben aviat no vol fer-los i els deixa de banda (G12-6-4).   
 
(L’entrevistada es mostra una mica tensa davant aquesta pregunta, perquè a casa diu que li 
costa més centrar-se).  
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6. Heu observat una progressiva autonomia en el vostre fill en relació a la planificació de 

les tasques, la reflexió durant la realització de les tasques i l’avaluació sobre els 
processos i resultats obtinguts amb la finalitat d’obtenir millores en un futur? 

En autonomia personal, són petites coses però es noten. Però ella es mira i comença a mostrar 

atenció en altres coses que abans no hi tenia interès. Posa atenció a aspectes que abans no 

tenia atenció. Progressió lenta però constant. Per mi va ser molt important quan va aprendre a 

pelar-se les mandarines, quan es va començar a mirar al mirall, tots els aspectes de motricitat 

fina,... són petits avenços que són importants (G13-4-1).  

(la mare ho explica amb il·lusió, mostrant el significat que té per ella veure els petits 

progressos que fa la seva filla).  

7. La participació del vostre fill a la USEE quins beneficis creieu que li ha aportat? Per què 
considereu que aquests beneficis són fruit de la USEE i no d’altres aspectes?  

Tot el que hem comentat, és beneficiós per l’autonomia personal, llenguatge, relació amb els 
altres nens... la millora és lenta però es va construint (G14-4-1). Pot explicar coses, pot raonar, 
pot comunicar La meva filla abans estava a una escola d’educació especial, vam decidir 
canviar-la a l’ordinària perquè la directora del centre d’educació especial ens va comentar que 
li podria anar molt bé participar d’una USEE en un context ordinari i li està anant bé (G15-3-1).  
 
8. L’Escola us té en compte en tot el procés de la nena i presa de decisions?  
L’escola sempre ens va preguntant per qualsevol cosa. Qualsevol canvi d’activitat. Et sents 
tingut en compte i sempre t’atenen amb celeritat (G16-6-2).  
(La mare  ho exposa amb molt respecte vers els professionals de l’escola).  
 
9. Quins aspectes positius observeu d’estar escolaritzat a una escola ordinària? I negatius? 
Ja s’ha comentat prèviament.  
 
10. Com valoreu escolaritzar el vostre fill en una USEE en comptes d’una escola d’educació 

especial? Us heu plantejat l’escolarització en una escola d’educació especial? En cas 
afirmatiu, per què?  

La intenció era fer compartida, però vam pensar que era una mica bogeria. Del grup d’especial 
era la que estava millor, ja no es beneficiava de l’entorn, més aviat retrocedia i agafava 
conductes dels altres. Va fer un cert estancament. Al donar-se una plaça la vam aprofitar i aquí 
ha aprés moltes coses. Perquè encara que imita molt ara ja no només és imitació (G17-4-1). 
Vaig sentir una mica de por d’entrada, a vegades tinc dubtes però veus l’avenç. A vegades em 
pregunto si vaig fer bé o no, què passarà després? Hi ha una certa incertesa en les decisions 
que es prenen. Hi ha la por del que passarà quan acabi aquí el sisè, on haurà d’anar (G18-6-1), 
l’escola ja m’ha dit que procurarà ajudar-me a trobar el que millor s’adapti a ella, on pugui 
estar a gust (G18-6-3). 
 
(L’entrevistada demostra certa angoixa per les decisions que ha tingut que prendre i les que 
haurà de prendre en un futur no gaire llunyà).  
 
11. Considereu que l’escola us té en compte a l’hora de prendre decisions durant el procés 

educatiu del vostre fill?  
 

12. Rebeu assessorament concret i informació per tal d’afavorir l’educació del vostre fill?  
Hi ha molt bona comunicació amb els professors, sempre hi són per inquietuds i dubtes, amb 
tots, perquè sempre estan molt pendents de tots els nens i també de la meva nena (G19-6-3).  
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13. Quantes reunions manteniu amb l’escola al llarg del curs? I amb altres serveis?  
Realitzem dues entrevistes al llarg del curs, inici i final. En una d’elles hi ha l’EAP. Però hi ha 
disponibilitat del que es pugui necessitar al llarg del curs (G20-6-1).  
 
14. Quins aspectes positius i negatius us agradaria destacar vers el funcionament de la USEE 

i l’escola?  
A mi em sembla genial com treballen aquí els professors de la USEE, l’únic negatiu és la manca 
de recursos humans, a l’escola d’educació especial hi havia més dotacions (G21-2-5). Però allà 
vaig veure un estancament, ha estat cinc anys aquí i tres a l’escola d’educació especial (G22-4-
1).  
Cadascú pot tenir opinions diferents, però a mi, a nivell personal penso que m’ha ajudat molt i 
especialment a la meva filla.  
Ella té una participació normalitzada en les activitats d’escola, com colònies, excursions, etc. i 
si no pot participar-hi no és per falta de disposició o facilitats, sinó per motius econòmics (G23-
6-4). A mi m’ha estat difícil deixar-la marxar de colònies, la trobava molt a faltar però li van 
agradar molt. Em genera certa inseguretat que vagi de colònies sense referents que ella 
conegui bé, és important per mi (G24-6-4).   
La nena també fa psicomotricitat i piscina a marge de l’escola.  
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- Categorització entrevista H (Pares alumne USEE) 
 

Data de l’entrevista:  28/4/2014 

Entrevistadora: Xènia Nogué   Registre: Lídia Sala 

1. Què penseu de les USEE i del seu funcionament? Considereu que són una bona via per la 
participació del seu fill/a en un context ordinari?  

La nena té 8 anys, no hi ha diagnòstics clars hidrocefàlia i li hem fet el test de TDH i ha sortit 
positiu.  
Jo la valoro molt bé. 
Jo tenia molt clar que volia que la meva filla seguís a una escola ordinària, tot i que ens volien 
decantar a escola d’educació especial. Per això, quan vaig descobrir que existia aquesta opció 
em va semblar la millor, abans d’anar a EE. Aquest any ha començat a la USEE i no us sé dir ben 
bé com és el funcionament però estem contents i la valorem positivament perquè la nostra 
filla va feliç a escola i es desenvolupa en un context amb altres nens sense problemàtiques 
afegides.  

 
2. Considereu que el vostre fill participa activament a l’aula ordinària? 
Jo no ho acabo de tenir clar, jo sé què vull com a mare però entenc que els docents a l’escola 
han de prendre decisions. Jo sempre he entès que a la inclusió tenien un suport per poder 
seguir, ens havien venut el tema del vetllador. A l’ordinària no hi fa pràcticament res, plàstica, 
música i educació física, passa moltes hores a la USEE, a mi em costa de saber com es fan les 
coses aquí a l’escola, ella està a primer i no escriu ni llegeix, per això, no sé fins a quin punt pot 
estar a la classe ordinària, per mi seria millor però no saps si és factible per l’escola (H1-3-6).  

 
3. Considereu que hi ha barreres que dificulten l’aprenentatge del vostre fill dins l’escola?  
A nivell personal li trobo a faltar la logopèdia, veig que té més expressió i vocabulari, que 
construeix bé les frases, però ha perdut pronunciació en relació a l’any passat. S’hauria de 
dotar l’escola dels suports que es necessiten i que busquem en privat (H2-2-2.1). 
Trobo a faltar la logopèdia, l’hem buscat per privat. Amb la USEE no hi ha alguns altres 
professionals com són logopedes, vetlladors, etc.  
Dins les hores que la meva filla passa a l’aula ordinària està ben integrada (H3-4-3). A nivell 
social és molt difícil, a l’escola on anava abans vaig notar coses que no em van agradar gens, 
veus que els mateixos nens, pel discurs dels pares, hi ha una tibantor (H4-7-3).  
 
4. Considereu que l’escola disposa dels recursos suficients per garantir la participació del 

vostre fill dins l’escola i pels seus aprenentatges? 
Recursos humans, especialment el logopeda.  

5. Considereu que els deures que realitza a casa es corresponen amb la seves capacitats i 
habilitats? 

No li posen deures, té 7 anys. A vegades fem coses però li faig jo pel meu compte.  
 
6. Heu observat una progressiva autonomia en el vostre fill en relació a la planificació de 

les tasques, la reflexió durant la realització de les tasques i l’avaluació sobre els 
processos i resultats obtinguts amb la finalitat d’obtenir millores en un futur? 

Autonomia sí, és més autònoma fins i tot en temes de vestir també s’ha fet més gran, aquí el 

que ha guanyat molt és l’autoestima i felicitat (H5-4-1),  perquè suposo que a l’altra escola es 

sentia nena petita, era el que es sentia i al poble veies les relacions, veies molts comentaris de 

“tu no pots”, o “tu no”,... però ella és feliç però li he notat que ella ve més satisfeta.  
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7. La participació del vostre fill a la USEE quins beneficis creieu que li ha aportat? Per què 
considereu que aquests beneficis són fruit de la USEE i no d’altres aspectes?  

L’autoestima, la felicitat amb la que ve, jo també vinc més feliç allà sentia un pes afegit i aquí 
me l’he tret, deixes de sentir comentaris que potser vénen del desconeixement però fereixen.  
 
L’escola d’educació especial té molts recursos però l’aspecte social no tant, allà tenen una 
atenció de dos nens, tots els nens tenen problemàtiques aquí els altres nens l’estiren molt (H6-
4-1), a educació especial tots tenen problemàtiques n’hi ha que molt més serioses i és clar, es 
nota. Ens diuen que potser arriba un moment en què es frustra però de moment la veig feliç. 
Els companys de classe ordinària jo diria que si que l’acullen, tot i que a vegades hi ha algun 
nen (d’USEE) que són molt amics, jo veig que es relaciona una mica amb tothom que li diuen 
“hola, adéu...” es fa estimar molt (H7-4-3).  
Hi ha nens que l’adoren i d’altres que l’odien perquè no l’entenen.  
 
8. Quins aspectes positius observeu d’estar escolaritzat a una escola ordinària? I negatius? 
L’únic és que ara la vida social la té fora del poble, la deixa de tenir. En ella també és relatiu 
perquè en allà no l’havien convidat mai gaire a res, però només té una amiga allà, però aquí 
em trobo que no conec els altres nens ni famílies, la meva filla no té amics, m’és difícil convidar 
nens a casa. A casa tinc dues filles grans que porten amics i ella no ho pot fer perquè aquí 
encara no n’ha fet i al poble, només hi tenia una amiga de l’altra escola. (H8-4-1)  
La porta el seu pare i jo la vinc a buscar, també és el primer any no sé qui són els nens de la 
seva classe.  
Falta de recursos humans, per exemple el tema de la logopèdia.  
 
9. Com valoreu escolaritzar el vostre fill en una USEE en comptes d’una escola d’educació 

especial? Us heu plantejat l’escolarització en una escola d’educació especial? En cas 
afirmatiu, per què?  

Ara no t’ho sé dir, de moment no m’ho he plantejat, mentre pugui ser ordinari vull ordinari.  
La nostra experiència prèvia ha estat negativa. La meva filla  anava a escola ordinària al poble 
on vivim, situat a 7km de Girona, la seva germana continua estant-hi i la germana gran va a 
l’institut. Ella però ha hagut de venir fins aquí i ens hem de desplaçar. A partir de P3 ja ens van 
començar a citar dient-nos que li costava seguir, tot i que ens van dir que tenia dret a 
vetlladora, la professora que la tenia en aquell moment no ho va considerar necessari i tot va 
anar molt bé perquè la professora fins P5 era molt bona i implicada. Després la van fer repetir 
a P5 perquè a nivell maduratiu li faltava molt. P3 fins a P5 repetien tutora. Després la van 
canviar de grup i professora i tot el canvi va tenir moltes implicacions, aquí és on ja van entrar 
l’EAP que ens van citar dient-nos que hi havia problemes seriós i que no podien atendre-la. Ens 
deien que hauríem d’anar a escola d’educació especial, vam visitar les dues de Girona 
públiques i privades, nosaltres no en som partidaris i la visita ens va acabar de convèncer. Ens 
van citar a dues o tres reunions amb l’EAP, ells ens deien que no la podien fer fora de l’escola 
ordinària però que no hi podien fer res per atendre-la bé, al veure que nosaltres teníem clar 
que no volíem especial va ser quan a l’últim moment ens van donar l’opció de la USEE (H9-6-3). 
Aquí no ens hi vam tancar, perquè és un entorn diferent, allà tenia un suport però era molt 
mínim.  
 
10. Considereu que l’escola us té en compte a l’hora de prendre decisions durant el procés 

educatiu del vostre fill?  
El PI no l’han tingut de firmar, però és el primer any que ha tingut notes, abans tenia 

comentaris.  

11. Rebeu assessorament concret i informació per tal d’afavorir l’educació del vostre fill?  
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No hem rebut mai un assessorament, ni públic ni privat, ho trobem a faltar MOLT, hem anat 
buscant pel nostre compte (H10-6-3), provant si funciona continuem i si no funciona doncs 
fora. Nosaltres hem fet servir una teràpia que quan la diem a la gent ningú no la coneix, 
després d’un mes de fer-la un mes comença a parlar, alguns et diuen que potser és casualitat, 
potser ja és més madura,... però després de 5 anys es viu un canvi molt important,... coneixes 
altres pares que t’expliquen què han provat i t’ho planteges. Ningú t’assessora de la medicina 
convencional és medicació i de moment no volem passar-hi.  
 
Hem anat al CDIAP i penso que com a mare m’ha anat bé perquè jo no sabia què tenia a les 
mans ni com manejar-ho (H11-6-3), però llavors em trobo que em diuen que té problemes de 
disciplina, que el CDIAP et facin veure que tens un fill tant especial el sobre protegeixes més 
del que ho hauries de fer. Es justificava molt i potser t’haurien d’encaminar d’una altra 
manera, no t’entén però és més viva que la punyeta, la feinada que ens trobem ara perquè té 
més rebequeries.  
 
12. Quantes reunions manteniu amb l’escola al llarg del curs? I amb altres serveis?  
Vam fer dues o tres reunions abans de venir i des que hi som n’hem fet una, suposo que en 

seran dues. A través de l’agenda ens comuniquem molt (H12-6-1),  perquè ella a vegades no 

passa encàrrecs, les professors ens fan anotacions i així també ens connectem.  

13. Quins aspectes positius i negatius us agradaria destacar vers el funcionament de la USEE 
i l’escola?  

Sí el recurs és que hi hagi USEE, però el que penso és que cada vegada més qualsevol nen, per 
petites coses, el volen enviar a l’escola d’educació especial, no sé què passa però els van volent 
treure de l’escola. Penso que quan un nen té un problema el van apartant (H13-2-5).  
En relació a les ràtios són molt altes a l’aula ordinària, haurien de baixar tenint en compte que 

hi ha nens amb més necessitats. Possiblement així no haurien de passar tantes hores a la USEE 

(H14-2-5). 
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Annex 4. Model pauta d’observació 
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Observacions 

La planificació i el 

desenvolupament de les classes 

respon a la diversitat de l’alumnat.      

 

Les classes es fan accessibles a tots 

els estudiants.  
     

Les classes contribueixen a una 

major comprensió de la 

diferència.  

     

Es motiva a que els alumnes 

coneguin opinions diferents a les 

pròpies.  

     

S’ofereixen oportunitats als 

estudiants perquè treballin amb 

altres que són diferents d’ells 

mateixos per la seva procedència 

social, ètnia, discapacitat o gènere.  

     

El professorat demostra que 

respecta i valora les opinions 

alternatives en els debats que es 

donen a classe.  

     

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la 

discriminació per discapacitat, 

l’homofòbia o els prejudicis 

religiosos.  

     

S’implica activament als 

estudiants en el seu propi 

aprenentatge.  

     

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents 

contribueixen a l’aprenentatge 

autònom.  

     

Es motiva a l’alumnat a què 

resumeixi de forma oral i escrita 
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allò que ha après.  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten. 
     

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats.  
     

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències 

de l’alumat per als nous 

aprenentatges.  

     

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa.  
     

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els 

torns de paraula, escolta i 

demanar aclariments als altres 

companys i professorat.  

     

S’usen de forma sistemàtica i 

regular mètodes d’aprenentatge 

cooperatiu (tutoria entre iguals, 

treball d’investigació, grups de 

discussió,...).  

     

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar 

cooperativament amb els 

companys.  

     

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen.  

     

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après.  

     

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los.  

     

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar 

les dificultats que experimenten 

alguns companys durant les 

classes.  
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L’avaluació estimula els èxits de 

tots els estudiants 
     

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions 

proposades per l’administració) de 

manera formativa per millorar 

l’aprenentatge dels estudiants.  

     

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti 

a tots els estudiants mostrar les 

seves habilitats.  

     

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat.  

     

Els estudiants entenen perquè 

estan sent avaluats.  
     

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris 

sobre el seu propi aprenentatge.  

     

Es valora l’esforç i progrés 

individual per sobre de qualsevol 

comparació en relació al grup.  

     

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu.  
     

Els mestres reaccionen 

favorablement i es recolzen davant 

situacions de conflicte o estrès, 

mantenint la calma i respecte. 

     

Les normes de comportament a 

l’aula són consistents i explícites.  
     

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula.  

     

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de 

l’aula.  

     

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats 

per tal que el desenvolupament de 
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les classes sigui fluid.  

Hi ha procediments clars, 

compresos pels estudiants i els 

docents per respondre a 

comportaments extrems.  

     

Els docents es preocupen de 

recolzar l’aprenentatge i la 

participació de tot l’alumnat.  

     

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació 

de tots els estudiants.  

     

Els professionals de suport faciliten 

als alumnes que experimenten 

dificultats en l’aprenentatge 

suport i ajuda mútua.  

     

Els “deures per casa” 

contribueixen a l’aprenentatge de 

tots 

     

Els deures a casa es relacionen 

amb les capacitats i coneixements 

de tot l’alumnat.  

     

Es dóna oportunitat de presentar 

els deures de diferents maneres.  
     

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus 

deures.  

     

Es coneixen i s’aprofiten els 

recursos de la comunitat.  
     

Es demana als alumnes que 

aportin materials útils per les 

activitats de classe.  

     

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge.  

     

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, 

per exemple, sobre diferents 

països, regions i àrees de ciutats o 

sobre les seves històries familiars.  
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S’ensenya a l’alumnat sobre allò 

que pot aprendre dels altres 

provinents de diferents contextos i 

experiències.  

     

S’escullen els alumnes per fer 

tutories entre iguals tenint en 

compte la diversitat i incloent-los a 

tots.  

     

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència.  

     

El personal genera recursos per 

donar suport a l’aprenentatge i la 

participació.  

     

Existeix una àmplia gamma de 

llibres de ficció i no-ficció de bona 

qualitat per tot l’alumnat, en una 

varietat de llengües utilitzades pels 

alumnes, en Braille i gravacions 

pels estudiants amb deficiència 

visual.  

     

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat 

de comunicar-se amb  altres per 

escrit, per telèfon o per correu i 

correu electrònic.  

     

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan 

disponibles, per exemple, 

programes de reconeixement de 

veu, com un recurs de suport per 

l’alumnat que té dificultats 

extremes en l’escriptura.  

     

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per 

tots els estudiants i quan 

fomenten el treball autònom.  

     

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per 

l’alumat amb discapacitat, per 

exemple, lletres grans o Braille.  
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Annex 5. Pautes d’observació categoritzades 

- Pautes escola 1 categoritzades  
 

Observació 1: Taller cuina 
Durada: 1:30h 
7 alumnes diferents cursos 

G
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Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat 

de l’alumnat, especialment als 

infants de la USEE (4).   

   X Taller setmanal planificat especialment 

pels alumnes de la USEE.  

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  

   X  

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (1).  

   X  

Es motiva a què els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  

  X  Els alumnes disposen d’espais per 

expressar i opinar respectant les opinions 

dels altres.  

S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

   X Les característiques dels alumnes són 

molt diferenciades.  

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4).  

   X  

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos.  

    No s’observa durant la sessió.  

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  

   X Presa de decisions i força control de 

l’activitat en mans dels alumnes.  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

a l’aprenentatge autònom (2).  

   X Taller de cuina amb trajectòria, els 

alumnes es desenvolupen autònomament 

i incorporen nous aprenentatges.   

Es motiva a l’alumnat a què resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).  

   X  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4). 

   X  

Els estudiants tenen oportunitat    X Dins les opcions del taller cadascú escull 
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d’escollir entre diferents activitats (2).  què hi fa.  

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumnat per als nous aprenentatges 

(3).  

   X  

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  

   X   

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X  

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

   X Tots participen activament per assolir un 

mateix objectiu, sense l’esforç de tots no 

es pot aconseguir. 

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

amb els companys (1).  

  X  En general tenen clar com treballar 

cooperativament, quan cal es puntualitza 

algun aspecte.  

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen (4).  

   X  

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2).  

   X  

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

   X Quan un alumne s’està posant nerviós un 

altre li ho comenta i li diu que si no es 

calma s’enfadarà, l’altre ho rep 

positivament.  

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

   X  

L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5). 

   X  

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants.  

    No s’observa durant la sessió  

S’usen estratègies d’avaluació    X  
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diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat (5).  

   X  

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats (2).  

   X Els estudiants saben que han de fer la 

recepta bé i que és una feina conjunta.  

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X  

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X Nivells molt diferents acceptats amb 

normalitat.  

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  

   X  

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

respecte. 

    No s’ha produït cap situació de conflicte.  

Les normes de comportament a l’aula 

són consistents i explícites (8).  

   X  

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X  

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(3).   

   X Davant un comportament poc adequat es 

fa raonar sobre els efectes que aquest té 

en el grup.  

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid (7).  

  X  Mestre condueix, educador adopta un rol 

de suport.  

Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 

respondre a comportaments extrems .  

    No s’ha produït situacions que ho 

requereixin.  

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X  

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

   X  
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tots els estudiants (4).  

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

mútua (7).  

   X  

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots 

    No s’observa durant la sessió.  

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe.  

    No s’observa durant la sessió.  

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge (2).  

   X És una evidència constant.  

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars(3).  

  X  Un infant explica com va fer una recepta a 

casa de manera similar. S’aprofiten les 

explicacions i s’incentiven les preguntes 

dels companys.  

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències (3).  

  X  Un infant comparteix una experiència 

personal i es comenta i s’aprofita per 

comentar-ne d’altres.  

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

diversitat i incloent-los a tots.  

    No s’observa durant la sessió.  

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència.  

    No s’observa durant la sessió.  

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació (1).  

   X  
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Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

amb deficiència visual.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura (2).  

   X S’enregistra un vídeo del procés seguit, 

pel treball oral i posterior valoració 

conjunta.  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

autònom (2).  

   X La recepta, diferent format segons 

l’infant, a més es treballa prèviament 

tenint en compte els nivells.  

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

 

Observació 2: Llengua oral i escrita. 
Durada: 1h 
5 alumnes diferents cursos 
(Primària) 
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Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat 

de l’alumnat, especialment als 

infants de la USEE (4). 

   X  

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  

  X  Plantejament multinivell. Una alumna per 

les seves característiques personals es 

troba a un nivell molt distant dels altres i 

participa relativament.  

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (4).  

   X Molt evident en desenvolupament i en 

l’activitat desenvolupada (notícia Info-K 

relacionada).  

Es motiva a que els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  

  X   
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S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

  X  Treballen tots junts pràcticament tot el 

temps, però el grau de discapacitat d’una 

alumna, molt distant amb els altres, 

implica un espai de treball individualitzat 

amb ella.  

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4).  

   X  

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos (2).  

   X Es comenta a través de la notícia. (el 

responsable comenta que és un grup molt 

masclista i s’ha de treballar molt).  

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  

   X  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

a l’aprenentatge autònom (2).  

  X   

Es motiva a l’alumnat a que resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).  

   X  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4). 

  X  Es consulta i en algun cas s’ofereix 

directament.  

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats (2).  

X    Tots fan la mateixa activitat adaptada a 

les seves necessitats.  

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumat per als nous aprenentatges 

(3).  

   X  

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  

  X  Durant l’espai d’expressió oral sí, durant 

la segona part no.  

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X   

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

   X  

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

    No s’observa durant la sessió.  



81 
 

amb els companys. 

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen (4).  

  X   

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2).  

   X   

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

  X  S’han produït petits enfrontaments al 

llarg de la sessió. Un infant hi ajuda.  

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

   X   

L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5). 

   X   

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants (5).  

   X  

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

  X  L’avaluació és oral, comentant aspectes 

amb el grup i d’altres de forma més 

concreta. També es fa durant el procés 

quan s’escau.  

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat (5).  

  X   Durant l’espai d’expressió oral (més llarg) 

sí, durant la segona tasca no.  

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats (2).  

   X  

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X  

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X  

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  

   X  

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

   X Mantenen una línia de reacció similar i 

positiva. S’ajuden i comparteixen 
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respecte (2). aquestes funcions.  

Les normes de comportament a l’aula 

són consistents i explícites (8).  

   X  

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X  

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(2).  

  X    Quan hi ha algun comentari desagradable 

o situació de conflicte es procura fer 

raonar què fan i els efectes del 

comportament.  

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid (7).  

   X  

Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 

respondre a comportaments extrems 

(7).  

  X  L’aula posseeix el racó de la reflexió i 

calma. És dins l’aula, els infants el 

coneixen i s’observa com un infant l’usa 

(control d’ira).  

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X  

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

tots els estudiants (4).  

   X  

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

mútua (2).  

   X  

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots (2) .  

   X  Només un infant fa deures a casa (li 

agrada fer-los) . 

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat (2).  

  X   Plantejats pel treball autònom.  

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres (2).  

  X  Es planteja sabent que ho pot fer, però no 

es donen diferents opcions.  

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat.  

    No s’observa durant la sessió.  
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Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe (2).  

   X  

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge (2).  

   X  

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars (3).  

   X  Alumnes que estan al dia en les notícies, 

comparteixen idees i informacions. 

Mostren interès per estar al dia.  

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències (3).  

  X    

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

diversitat i incloent-los a tots.  

    No s’observa durant la sessió.  

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència (3).  

 X   Molt explícit fins i tot cruel. Un ha acabat i 

l’altre no pot jugar (premi) li diu que està 

jugant i ell no.  

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació (1).  

   X En genera i n’aprofita de la realitat 

(notícies Info K).  

Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

amb deficiència visual (1).  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura (2).  

   X Ús de les TIC pel desenvolupament de la 

sessió (veure notícia, alguns escriure, al 

final jocs).  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

   X  
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autònom (2).  

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

 

Observació 3: Anticipació medi 
Durada: 1:30h 
3 alumnes mateix cicle (Primària) 
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Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat 

de l’alumnat, especialment als 

infants de la USEE (4). 

   X La classe s’ajusta a la diversitat de 

l’alumnat específicament per l’anticipació 

de continguts a treballar a l’aula 

ordinària.  

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  

   X Tot es treballa a partir de la manipulació 

aproximant els continguts del grup classe 

als alumnes de la USEE.  

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (4).  

   X S’observa que hi ha infants que tenen 

nivells diferents i no es valora 

negativament per part de cap participant. 

Els continguts anticipats faciliten la 

participació al grup ordinari.  

Es motiva a que els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  

 X   Les opinions que sorgeixen són tingudes 

en compte però al ser continguts s’entén 

que a vegades podem tenir una visió 

equivocada vers determinat contingut.  

S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

   X  

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4).  

  X  El professorat ho demostra però han de 

ser opinions fonamentades, és fàcil que 

n’apareguin fora de to i les recondueixen.  

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos.  

    No observable durant la sessió 

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  

   X  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

   X  



85 
 

a l’aprenentatge autònom (2).  

Es motiva a l’alumnat a que resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).  

   X  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4). 

  X  Se’ls consulta però es dóna marge a que 

ells sol·licitin l’ajuda.  

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats (2).  

 X   Tots realitzen la mateixa, adaptada a les 

seves necessitats i conjuntament. 

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumat per als nous aprenentatges 

(3).  

   X  

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  

  X  Força tot i que és  una sessió força 

dirigida i acotada.   

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X  

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

  X   

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

amb els companys (1).  

 X   No és una sessió on es prioritzi el treball 

cooperatiu però en moments on s’hi 

desenvolupa s’observa que fan 

indicacions o ajudes per fomentar-lo.  

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen (4).  

   X  

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2).  

  X  Es divideixen poques tasques però tot 

l’après es va compartint.  

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

X    S’ha observat com un company molestava 

a un altre i un tercer enlloc d’ajudar ha 

molestat.  

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

 X   Un alumne ajuda un company en un 

aspecte concret.  
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L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5). 

  X   

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants (5).  

   X  

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

   X  

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat (5).  

   X  

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats.  

    No observable 

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X Al final de la sessió de forma oral. Durant 

la sessió es procura anar ajudant a 

connectar aprenentatges.  

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X  

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  

   X No es toleren comportaments o 

comentaris fora del respecte.  

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

respecte (2). 

   X Mestres afavoreixen un bon clima a l’aula. 

Quan un s’ha posat nerviós de seguida un 

responsable hi ha estat.  

Les normes de comportament a l’aula 

són consistents i explícites (8).  

   X  

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X Quan un nen no es comportava un altre 

l’ha renyat perquè el molestava. El mestre 

ho ha reforçat positivament.  

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(2).  

  X   

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid (7).  

  X   
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Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 

respondre a comportaments extrems .  

    No s’ha observat comportament extrem. 

Quan és necessari es recorda les normes.  

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X  

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

tots els estudiants (4).  

   X  

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

mútua (2).  

   X  

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots .  

    No s’observa durant la sessió.  

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres .  

    No s’observa durant la sessió.  

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures.  

    No s’observa durant la sessió.  

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat (2).  

   X Un alumne assisteix a “estudi assistit” i se 

li comenta que expliqui què ha après a la 

monitora que el porta.  

Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe .  

    No s’observa durant la sessió.  

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge (2).  

   X  

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars (3).  

   X  

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències (3).  

    No s’observa durant la sessió.  

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

    No s’observa durant la sessió.  
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diversitat i incloent-los a tots.  

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència (3).  

   X Un alumne es mostra content en acabar 

la feina, ensenyant orgullós el dibuix que 

ha fet als companys.  

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació (1).  

   X  

Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

amb deficiència visual.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura (2).  

   X Ús dels ordinadors i tablets per la recerca 

i aprenentatge durant la sessió i amb 

finalitat lúdica al final.  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

autònom (2).  

   X S’usa una fitxa adaptada a cada alumne 

per recollir informacions treballades 

durant la sessió (pel treball posterior a 

l’aula ordinària).  

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 
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- Pautes escola 2 categoritzades 
 

Observació 1: Anticipació medi 
Durada: 1h 
3 alumnes (Primària) 

G
en

s 

P
o

c 

B
astan

t 

M
o

lt 

Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat de 

l’alumnat, especialment als infants de 

la USEE (4). 

   X 

 

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  
   X 

 

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (1).  
   X 

 

Es motiva a que els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  
   X 

 

S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

X    

Ho fan tot per si sols per anticipar el que 

faran a l’aula ordinària, a vegades en  

grups. 

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4).  

   X 

 

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos.  

    

No s’observa durant la sessió 

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  
   X 

Les activitats s’organitzen en base a les 

capacitats de cada alumne. Es fa activitats 

dirigides per de connectar amb els 

continguts.  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

a l’aprenentatge autònom (2).  

   X  

 

Es motiva a l’alumnat a què resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).  
   X 

De forma oral. La verbalització s’entén 

com un potenciador de l’aprenentatge 

significatiu. També es complementa amb 

esquemes.  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4) . X    

L’adult és qui decideix quins suports 

necessiten.  

Es comenta que és qui ha de saber quin és 
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el millor recurs per cada activitat. 

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats (2).  
  X  

 

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumat per als nous aprenentatges 

(1).  

   X 

 

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  
  X  

Un alumne fa una part de l’activitat i 

l’altre una altra i després se les expliquen. 

Tot amb l’objectiu d’anticipar els 

continguts pel treball a l’aula ordinària.  

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X 

 

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

   X 

 

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

amb els companys (1).  

   X 

 

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen(4).  

   X 

 

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2).  

   X 

 

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

 X   

L’error d’un company fa que es riguin d’ell 

i es genera conflicte. Amb tot en general 

hi ha bon ambient entre companys.  

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

 X   

 

L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5).    X 

Els infants atesos en aquesta sessió (cicle 

superior) posen molta atenció a la nota 

perquè els estimula i la demanen molt.  

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 
   X  



91 
 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants (5).  

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

   X 

 

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat.  

    

No s’observa durant la sessió.  

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats (2).  
   X 

 

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X 

 

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X 

 

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  
   X 

 

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

respecte (7). 

   X 

 

Les normes de comportament a l’aula 

són consistents i explícites (8).  
   X 

 

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X 

 

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(3).  

 
   X 

Davant del conflicte es realitza mediació i 

regulació de conductes. Es verbalitza què 

ha passat i com hauria d’haver-ho fet. Per 

l’autoregulació de les conductes.  

(es realitza molt treball de mediació i de 

regulació de conductes).  

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid (7).  

   X 

 

Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 
    No s’observa durant la sessió.  
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respondre a comportaments extrems.  

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X 

 

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

tots els estudiants (4).  

   X 

 

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

mútua (7).  

   X 

 

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots (2) 
   X 

Només alguns nens tenen deures a casa, 

no tots.  

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat (2).  

   X 

 

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres (2).  
   X 

 

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures 

(2).  

  X  

 

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat.  
    

No observable durant la sessió.  

Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe (2).  

  X  

 

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge (2).  

   X 

 

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars (3).  

   X 

 

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències (3).  

   X 

 

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

diversitat i incloent-los a tots (2).  

  X  
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Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència (3).  

  X  

 

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació (1).  

   X 

 

Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

amb deficiència visual.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura.  

    

No s’observa.  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

autònom (2).  

   X 

 

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos.  

 

Observació 2: Llengua 
Durada: 1h 
6 alumnes de Primària i 2 d’Infantil 

G
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o
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Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat de 

l’alumnat, especialment als infants de 

la USEE (4). 

   X 

Cada alumne fa la tasca que li correspon 

per nivell i edat 

P-5: amb un gomet marquen si la grafia hi 

surt o no al costat de la imatge que porta 

la grafia. 

Cicle inicial: marquen amb gomet si hi surt 

i  escriuen amb ortografia natural la 

paraula dita.  
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Cicle superior: marca amb un gomet a una 

graella on hi ha diferents grafies, la que 

s’ha dit, han de discriminar quina sí i quina 

no. Escriure la paraula de forma correcta i 

en un treball complementari, escriure’n 

una frase.  

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  
   X 

 

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (4).  
   X 

 

Es motiva a que els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  
   X 

 

S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

   x 

Els grans  demanen ser tutors dels petits i 

que ells els puguin ensenyar si hi ha la 

grafia o no. Es nota que afavoreix 

l’autoestima 

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4).  

   X 

 

Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos (2).  

   X 

 

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  
   X 

L’aprenentatge s’organitza en base a les 

seves capacitats.  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

a l’aprenentatge autònom (2).  

   X  

 

Es motiva a l’alumnat a què resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).     X 

Verbalitzen com han escrit la paraula i 

se’n fa una correcció comú on ells prenen 

consciència de les lletres que faltaven per 

a tenir escrita correctament la paraula que 

s’havia dit.  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4). 
X    

L’adult decideix quin és el suport que més 

pot afavorir a cada alumne.  

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats (2).  
  X  

 

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumat per als nous aprenentatges 

   X 
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(3).  

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  
  X  

Quan els grans adopten rol de tutor amb 

els alumnes.  

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X 

 

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

   X 

 

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

amb els companys (1).  

   X 

 

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen (4).  

   X 

 

Les activitats en grup permeten als 

estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2)  

   X 

 

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

  x  

 

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

 X   

 

L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5) 
   X 

 

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants (5).  

   X 

 

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

   X 

 

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 
   X  



96 
 

realitzat (5).  

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats (2).  
   X 

 

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X 

 

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X 

 

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  
   X 

 

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

respecte (2). 

   X 

 

Les normes de comportament a l’aula 

són consistents i explícites (8)  
   X 

 

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X 

 

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(2).  

   X 

Verbalització dels conflictes, regulació de 

la conducta.  

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid (7).  

   X 

 

Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 

respondre a comportaments extrems 

(7).  

   X 

 

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X 

 

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

tots els estudiants (2).  

   X 

 

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

   X 
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mútua (2).  

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots 
    

No s’ha observat durant la sessió.  

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat.  

    

No s’ha observat durant la sessió.  

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres.  
    

No s’ha observat durant la sessió.  

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures.  
    

No s’ha observat durant la sessió.  

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat (2).  
X    

Es respon que no davant la pregunta.  

Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe.  

    

No s’observa durant la sessió.  

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 

l’aprenentatge (2).  

   X 

 

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars (3).  

   X 

 

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències.  

    

No s’observa durant la sessió.  

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

diversitat i incloent-los a tots (1).  

  X  

 

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència (3).  

  X  

 

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació.  

   X 

 

Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 
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amb deficiència visual.  

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura.  

    

No observable.  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

autònom (2)  

   X 

 

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

 

Observació 3: Números “Bingo” 
Durada: 1h 
6 alumnes (Infantil i Primària) 

G
en

s 

P
o

c 

B
astan

t 

M
o

lt 

Observacions 

La planificació i el desenvolupament 

de les classes respon a la diversitat de 

l’alumnat, especialment als infants de 

la USEE (4).  

   X 

 

Les classes es fan accessibles a tots els 

estudiants (4).  
   X 

 

Les classes contribueixen a una major 

comprensió de la diferència (4).  
   X 

 

Es motiva a que els alumnes coneguin 

opinions diferents a les pròpies (3).  
   X 

 

S’ofereixen oportunitats als estudiants 

perquè treballin amb altres que són 

diferents d’ells mateixos per la seva 

procedència social, ètnia, discapacitat 

o gènere (3).  

   x 

 

El professorat demostra que respecta i 

valora les opinions alternatives en els 

debats que es donen a classe (4) .  

   X 
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Es debat sobre el classisme, el 

sexisme, el racisme, la discriminació 

per discapacitat, l’homofòbia o els 

prejudicis religiosos.  

    

No s’observa durant la sessió.  

S’implica activament als estudiants 

en el seu propi aprenentatge (2).  
   X 

  

L’ambient de l’aula, organització i 

altres recursos existents contribueixen 

a l’aprenentatge autònom (2).  

   X  

 

Es motiva a l’alumnat a què resumeixi 

de forma oral i escrita allò que ha 

après (4).  

   X 

Oral. Han de dir si tenen el nombre o no. 

Es fa el reforç a la pissarra, s’escriu el 

nombre que s’ha verbalitzat.  

Es consulta als estudiants sobre el 

suport que necessiten (4). 
X    

 

Els estudiants tenen oportunitat 

d’escollir entre diferents activitats (2).  
  X  

 

Es valoren i es tenen en compte els 

coneixements previs i experiències de 

l’alumat per als nous aprenentatges 

(3).  

   X 

 

Els estudiants aprenen de forma 

cooperativa (1).  

   X 

Els grans han de saber esperar als petits 

que van més lents. Tots fan una mateixa 

feina però amb diferents graus 

d’exigència. I si és necessari els grans 

ajuden als petits donant-los pistes.   

S’han establert regles perquè els 

estudiants sàpiguen seguir els torns de 

paraula, escolta i demanar aclariments 

als altres companys i professorat (8).  

   X 

 

S’usen de forma sistemàtica i regular 

mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

(tutoria entre iguals, treball 

d’investigació, grups de discussió,...) 

(1).  

   X 

 

S’ensenyen estratègies als alumnes 

per tal de treballar cooperativament 

amb els companys (1).  

   X 

 

Els estudiants refusen de forma 

correcta l’ajuda quan no la 

requereixen (4).  

   X 

 

Les activitats en grup permeten als    X  
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estudiants dividir les tasques i 

compartir allò après (2).  

Quan altres companys/es estan 

enfrontats, els estudiants ajuden a 

calmar-los en lloc d’animar-los (3).  

   x 

 

Els estudiants comparteixen la 

responsabilitat d’ajudar a superar les 

dificultats que experimenten alguns 

companys durant les classes (3).  

   x 

 

L’avaluació estimula els èxits de tots 

els estudiants (5). 

   X 

Guanyar la partida no té un valor especial 

sinó l’interès i esforç. Un alumne gran pot 

ajudar a un més petit per completar 

l’activitat i ho entenen bé, afavorint l’èxit 

dels petits.  

S’usen sempre les avaluacions 

(incloent les avaluacions proposades 

per l’administració) de manera 

formativa per millorar l’aprenentatge 

dels estudiants (5).  

   X 

 

S’usen estratègies d’avaluació 

diferents de forma que es permeti a 

tots els estudiants mostrar les seves 

habilitats (5).  

   X 

 

Hi ha oportunitats per avaluar, en 

col·laboració amb altres, el treball 

realitzat (5).  

   X 

 

Els estudiants entenen perquè estan 

sent avaluats (5).  
   X 

 

S’involucra als estudiants en 

l’avaluació i en els comentaris sobre el 

seu propi aprenentatge (2).  

   X 

 

Es valora l’esforç i progrés individual 

per sobre de qualsevol comparació en 

relació al grup (5).  

   X 

 

La disciplina de l’aula es basa en el 

respecte mutu (8).  
   X 

 

Els mestres reaccionen favorablement 

i es recolzen davant situacions de 

conflicte o estrès, mantenint la calma i 

respecte (2). 

   X 

 

Les normes de comportament a l’aula    X  
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són consistents i explícites (8).  

S’involucra als estudiants perquè 

ajudin a resoldre les dificultats de 

l’aula (3).  

   X 

 

Es consulta l’alumnat sobre com es 

pot millorar el clima social de l’aula 

(2).  

   X 

Mediació i regulació de les conductes. Hi 

ha un procediment clarament establert i 

quan convé es recorda.   

Si hi ha més d’un adult a l’aula, 

comparteixen les responsabilitats per 

tal que el desenvolupament de les 

classes sigui fluid(7)  

   X 

 

Hi ha procediments clars, compresos 

pels estudiants i els docents per 

respondre a comportaments extrems.  

    

No s’ha produït situacions extremes. Es va 

recordant les normes quan és necessari.  

Els docents es preocupen de recolzar 

l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat (4).  

   X 

 

Es preocupen els professionals de 

suport d’augmentar la participació de 

tots els estudiants (4).  

   X 

 

Els professionals de suport faciliten als 

alumnes que experimenten dificultats 

en l’aprenentatge suport i ajuda 

mútua (2).  

   X 

 

Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots 
    

No s’ha observat durant la sessió.  

Els deures a casa es relacionen amb 

les capacitats i coneixements de tot 

l’alumnat.  

    

No s’ha observat durant la sessió. 

Es dóna oportunitat de presentar els 

deures de diferents maneres.  
    

No s’ha observat durant la sessió. 

Es dóna oportunitat als alumnes 

perquè s’ajudin amb els seus deures.  
    

No s’ha observat durant la sessió. 

Es coneixen i s’aprofiten els recursos 

de la comunitat.  
    

No s’ha observat durant la sessió. 

Es demana als alumnes que aportin 

materials útils per les activitats de 

classe.  

    

No s’ha observat durant la sessió. 

La diversitat de l’alumnat s’utilitza 

com un recurs per l’ensenyament i 
   X  
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l’aprenentatge (2).  

Es motiva a l’alumnat a que 

comparteixi el seu coneixement, per 

exemple, sobre diferents països, 

regions i àrees de ciutats o sobre les 

seves històries familiars (3).  

   X 

 

S’ensenya a l’alumnat sobre allò que 

pot aprendre dels altres provinents de 

diferents contextos i experiències (3).  

   X 

 

S’escullen els alumnes per fer tutories 

entre iguals tenint en compte la 

diversitat i incloent-los a tots (2).  

  X  

 

Els estudiants que han superat un 

problema transmeten als altres els 

beneficis de la seva experiència (3).  

  X  

 

El personal genera recursos per donar 

suport a l’aprenentatge i la 

participació (1).  

   X 

 

Existeix una àmplia gamma de llibres 

de ficció i no-ficció de bona qualitat 

per tot l’alumnat, en una varietat de 

llengües utilitzades pels alumnes, en 

Braille i gravacions pels estudiants 

amb deficiència visual.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de 

comunicar-se amb  altres per escrit, 

per telèfon o per correu i correu 

electrònic.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 

S’exploren noves oportunitats 

tecnològiques, quan estan disponibles, 

per exemple, programes de 

reconeixement de veu, com un recurs 

de suport per l’alumnat que té 

dificultats extremes en l’escriptura.  

    

No s’observa durant la sessió.  

S’usen fitxes de treball únicament 

quan poden ser compreses per tots els 

estudiants i quan fomenten el treball 

autònom (2).  

   X 

 

Es disposa de materials curriculars 

apropiadament adaptats per l’alumat 

amb discapacitat, per exemple, lletres 

grans o Braille.  

- - - - 

No hi ha alumnes que puguin requerir 

aquests recursos. 
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Annex 6. Models registre de dades 

- Model registre de dades de nou dies 
 

Amb una creu assenyalar el grau en que es considera que es desenvolupa cada un dels ítems durant la pràctica del dia (1 Gens / 2 Poc / 3 Bastant / 4 Molt) 

Dies 1 2 3 4 5 

Ítems: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. La planificació i desenvolupament de les sessions respon a la diversitat de l’alumnat i és 
accessible per tots. 

                    

2. Els alumnes escolten opinions diferents a les pròpies i el professorat les respecta.                     

3. Els estudiants treballen amb companys diferents.                     

4. L’alumnat resumeixi de forma oral i escrita allò que ha après.                     

5. Es consulta als estudiants sobre el suport que necessiten.                     

6. Els estudiants escullen entre diferents activitats.                     

7. Els estudiants aprenen de forma cooperativa.                     

8. Els estudiants refusen l’ajuda quan no la requereixen.                     

9. Quan altres companys estan enfrontats, els estudiants ajuden a calmar-los en lloc d’animar-
los. 

                    

10. S’involucra als estudiants perquè ajudin a resoldre les dificultats de l’aula i se’ls consulta com 
millorar-ne el clima social. 

                    

11. Si hi ha més d’un adult a l’aula comparteixen les responsabilitats.                     

12. Els docents es preocupen de recolzar l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat.                     

13. Els professionals de suport vetllen per la participació dels estudiants, potenciant el suport i 
ajuda mútua. 

                    

14. Es motiva a l’alumnat a que comparteixi el seu coneixement i s’ensenya allò que pot 
aprendre provinent dels altres. 

                    

15. Els estudiants que han superat un problema transmeten als altres els beneficis de la seva 
experiència 

                    

16. Les fitxes de treball poden ser compreses per tots els estudiants i fomenten el treball 
autònom. 
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Dies 6 7 8 9 

Ítems: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. La planificació i desenvolupament de les sessions respon a la diversitat de l’alumnat i és accessible per 
tots. 

                

2. Els alumnes escolten opinions diferents a les pròpies i el professorat les respecta.                 

3. Els estudiants treballen amb companys diferents.                 

4. L’alumnat resumeixi de forma oral i escrita allò que ha après.                 

5. Es consulta als estudiants sobre el suport que necessiten.                 

6. Els estudiants escullen entre diferents activitats.                 

7. Els estudiants aprenen de forma cooperativa.                 

8. Els estudiants refusen l’ajuda quan no la requereixen.                 

9. Quan altres companys estan enfrontats, els estudiants ajuden a calmar-los en lloc d’animar-los.                 

10. S’involucra als estudiants perquè ajudin a resoldre les dificultats de l’aula i se’ls consulta com 
millorar-ne el clima social. 

                

11. Si hi ha més d’un adult a l’aula comparteixen les responsabilitats.                 

12. Els docents es preocupen de recolzar l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat.                 

13. Els professionals de suport vetllen per la participació dels estudiants, potenciant el suport i ajuda 
mútua. 

                

14. Es motiva a l’alumnat a que comparteixi el seu coneixement i s’ensenya allò que pot aprendre 
provinent dels altres. 

                

15. Els estudiants que han superat un problema transmeten als altres els beneficis de la seva experiència                 

16. Les fitxes de treball poden ser compreses per tots els estudiants i fomenten el treball autònom.                 
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- Model registre de dades únic 
 

Amb una creu assenyalar el grau en que es considera que es desenvolupa cada un dels ítems 

durant les practiques d’aula  (1 Gens / 2 Poc / 3 Bastant / 4 Molt) 

 1 2 3 4 

1. Les classes contribueixen a una major comprensió de la diferència.     

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

3. L’ambient de l’aula, organització i altres recursos faciliten l’aprenentatge 
autònom. 

    

4. Es tenen en compte els coneixements previs i experiències de l’alumnat pels 
nous aprenentatges. 

    

5. Hi ha regles perquè els estudiants segueixin els torns de paraula i escoltin.     

6. S’usen de forma sistemàtica mètodes d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre 
iguals, treball d’investigació, grups de discussió,...). 

    

7. L’avaluació estimula els èxits de tots els estudiants     

8. S’usen les avaluacions de manera formativa per millorar l’aprenentatge dels 
estudiants, es valora el progrés evitant comparacions. 

    

9. S’usen estratègies d’avaluació diferents perquè els estudiants mostrin les seves 
habilitats. 

    

10. Els alumnes poden autoavaluar-se amb ajuda d’algú.     

11. La disciplina de l’aula es basa en el respecte mutu.     

12. Els mestres reaccionen favorablement i es recolzen davant situacions de 
conflicte, mantenint la calma i respecte. 

    

13. Les normes de comportament a l’aula són consistents i explícites.     

14. Hi ha procediments clars, compresos pels estudiants i els docents per 
respondre a comportaments extrems. 

    

15. Els “deures per casa” contribueixen a l’aprenentatge de tots, poden ajudar-se 
entre ells i presentar-los de diferents maneres. 

    

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

17. La diversitat s’utilitza com un recurs per l’ensenyament i l’aprenentatge.     

18. El personal genera recursos per donar suport a l’aprenentatge i la participació.     

19. Existeixen llibres en diferents llengües utilitzades pels alumnes (Braille i 
gravacions). 

    

20. S’exploren noves tecnologies com programes de reconeixement de veu per 
l’alumnat que té dificultats en l’escriptura o altres de similars. 

    

Observacions: 
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Annex 7. Registres de dades emplenats 

- Registre de dades de nou dies escola 1 emplenat 
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- Registre de dades de nou dies escola 2 emplenat 
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- Registre de dades únic escola 1 emplenat 
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- Registre de dades únic escola 2 emplenat 
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Annex 8. Resultats entrevistes 
 

Categoria 1: Concepte d’inclusió  

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

Participació en centres 

ordinaris atenent les 

diferències.  

X  X X X X X   

 

Inclusió és donar les eines i possibilitats perquè el nano pugui seguir el ritme d’aprenentatge en el 

seu grup classe (A1-1).  Que un nen amb característiques “X” pugui estar en escola ordinària i en 

aula ordinària el màxim possible (C1-1).  Incloure’ns a tots junts, a marge de les nostres petites 

diferències, formant part del mateix equip, però s’ha d’acompanyar d’una atenció, a cadascú l’has 

d’atendre segons el seu grau de diferència (E1-1).Si tu no demanes a cadascú allò que pot fer, no 

funciona. Inclusió és estar junts però respectant les diferències (E2-1). Que tots els alumnes formin 

part d’un grup classe on d’alguna manera es respecti la diferència però cal aquest respecte per 

poder-ho fer. La diferència no només és en els nens d’USEE sinó a la diversitat en general (D1-1). 

Que puguin compartir i fer activitats junts, cosa que jo no vaig veure en el meu grup (F1-1). La 

inclusió a la realitat és que tu puguis tenir un alumne, que li respectis que hi ha unes necessitats o 

unes mancances i que allò senzillament el fa especial, d’alguna manera també és diferent però és 

un alumne més, que hi ha la heterogeneïtat dins una aula, que llavors en aquest cas està dins la 

USEE, inclosa a l’aula ordinària (B1-1). 

Categoria 2: Recursos  

 

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

MATERIALS           

Manca de recursos.   X X  X   

Es disposa de recursos 

digitals. 

X X X X     

Els professionals de la USEE 

elaboren material adaptat.  

X X   X X X  

Dotació econòmica   X X     

HUMANS         

Cal estabilitat de la plantilla 

i implicació.  

  X      
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Cal més personal.   X X X  X X 

Millorar la formació  X X X X X   

És important la col·laboració 

amb la comunitat (entitats 

públiques i privades) 

 X X X     

Els número i tipus de 

professionals s’adeqüen a la 

llei.   

X X X X X    

Ens coordinem amb 

recursos externs 

X X       

ORGANITZACIÓ I 

DISTRIBUCIÓ 

        

Els recursos disponibles es 

reparteixen justament. 

  X X     

Espai estable destinat a la 

USEE 

  X      

ADMINISTRACIÓ          

L’administració com a 

impediment per a la 

inclusió. 

  X X   X X 

Necessitat de reclamar 

recursos 

  X X     

L’administració no sempre 

contempla les 

característiques dels infants 

atesos .  

  X  X X   

Tot i la despesa que suposa 

per l’administració els 

recursos són menors que els 

d’escola d’educació 

especial.  

   X   X  

 

MATERIALS:  

Calen recursos (C3-2-1). N’hi ha però no suficients (C5-2-2).    

Es van demanar “tablets” i ens les van proporcionar, per això, cal demanar tot el que faci falta i 

sovint s’aconsegueix, també disposem de 2 ordinadors a la USEE i aula d’informàtica (C24-2-4). Els 

nens i nenes de la USEE tenen quatre o cinc ordinadors, molt més dotats que altres aules i poden 

utilitzar l’aula d’educació especial on hi ha pissarra digital (D14-2-1).  Recursos materials se’ns va 

dotar el 1r any de 4 ordinadors i un escàner, la dotació econòmica que ens va permetre començar a 

comprar material més concret pels alumnes, més manipulatiu. Llavors cada any tenim el recurs 

interns econòmic de l’escola per comprar materials concrets (B38-2-1).  

Facilites les adaptacions tenint en compte les demandes dels mestres, es fan materials adaptats i 

s’elaboren adaptacions curriculars precises, sobretot pel treball autònom a l’aula ordinària (A24-2-
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1). T’has de buscar la vida, no et ve res donat, ens ho preparem tot nosaltres (A31-2-1). Som 

partidaris que hem d’adaptar el nostre mètode als nens que tenim (A32-2-1). Hi ha coses que a la 

meva filla li costen més i em van donar un llibret per anar treballant al llarg del curs a casa (G9-2-1). 

Tot es va adaptant al seu nivell (G11-2-1). El responsable de la USEE proporciona materials però pot 

fer el mateix que es fa a la classe jo mateixa li faig l’adaptació (E16-2-1). Els altres recursos són 

materials que pugui anar fent autònomament com quaderns (E18-2-1). Els professionals de la USEE 

van elaborar un dossier de treball autònom perquè els infants poguessin anar treballant mentre no 

els venien a buscar (F12-2-1). L’alumne disposava de material adaptat a l’aula ordinària (F15-2-1).  

El material es fa adaptat a cada nen. Altres anys es podia aplicar una mateixa activitat a diferents 

nens, simplement regulant fins on l’havien de fer, perquè hi havia nivells més semblants 

d’aprenentatge. Però aquest any és tants caps tants barrets. Hi ha nivells molt diferenciats. No és el 

mateix un alumne de P4 que un que està cursant 5è, tot i tenir necessitats educatives especials 

(B36-2-1).  

Tot el que ens demanen intentem gestionar-ho, no sempre es pot córrer però procurem 

aconseguir-ho. A més, la USEE té la seva dotació econòmica que poden gestionar com creguin 

convenient, si en necessiten més, l’escola intervé (C27-2-4). La USEE té un pressupost propi i si no 

l’escola hi és darrera (D12-2-1).  

HUMANS:  

Si tinguéssim més recursos, el nen a part d’anar a la USEE entraria més a l’aula. Però no hi ha 

recursos perquè tenim poc personal d’USEE, jo a les hores que el tinc (referint-se a l’alumne 

d’USEE) a l’aula mai tinc suport, em costa molt reconduir les situacions (E6-2-2.1). 

Calen plantilles més estabilitzades perquè estiguin més especialitzades (C7-2-2.1). La plantilla  és 

estable i afavoreix en el tarannà de la USEE (D37-2-2.1).  

Caldria una millor formació inicial i permanent dels mestres (C8-2-2.3). Que el claustre faci una 

formació determinada, poca però s’ha anat fent (C48-2-2.3). He trobat a faltar moltíssima formació 

és una tasca autodidacta has de buscar les teves estratègies (E35-2-2.3). L’escola va fent 

formacions que les demanen perquè fan falta (E36-2-2.4). No es fa gaire formació, els tutors es 

queixen de que els col·loquen un nen USEE a l’aula i no tenen prou formació per atendre’l bé, 

considerant que l’hauria d’oferir l’administració i en hores lectives (D33-2-2.3). Per primera vegada 

tenim nens d’infantil a la USEE, les mestres d’infantil es queixen de que mai han tingut formació, 

són qüestions que intentem solucionar, se’n parla als Claustres (D35-2-3). Hi hauria d’haver un curs 

a les escoles que hi ha USEE que expliqui com funcionar amb aquests nens. No vaig rebre cap 

formació (F13-1-2.3). Penso que no hi ha prou formació, hi ha molt bona voluntat, moltes ganes de 

fer aquí i tirar endavant, perquè una formació que t’hagin tingut que donar, no hi és (B50-2-2.3).  

Hi ha gent que et vol ajudar, entitats públiques o privades que fan extraescolars, atenció 

psicològica, suports, dotacions econòmiques, etc. La comunitat t’ajuda a atendre la diversitat (C16-

2-2.2). Treballem sempre en xarxa, s’empeny a l’ajuntament perquè calen aquestes entrades de 

nens a aquestes activitats perquè no es quedin a casa (C42-2-2.2). Col·laborem també amb algunes 

entitats, actualment hem contactat amb una associació especialitzada en el Síndrome de 

Down)(D32-2-2.2).  

El que cal és més personal (C26-2-2.1). Per afavorir la inclusió i la participació dels alumnes de la 

USEE en el context ordinari caldria tenir més personal a la USEE per poder entrar a l’aula ordinària 

(E29-2-2.1) Per dur a terme treball cooperatiu dins l’aula és necessari una persona fent suport, no 
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cal per un paper actiu només estar allà per si es desestabilitza la situació (E25-2-2.1) Manca de 

recursos, en necessitem per fomentar més la inclusió. Calen més recursos sobretot humans. Tenim 

una tutora una educadora i una mitja jornada a la USEE (D2-2-1). Trobo a faltar la logopeda, veig 

que té més expressió i vocabulari, que construeix bé les frases, però ha perdut pronunciació en 

relació a l’any passat. S’hauria de dotar l’escola dels suports que es necessiten i que busquem en 

privat (H2-2-2.1). 

Mestre d’USEE i educador, en aquest cas en tenim dos a mitja jornada (A17-2-2.1) Aquí només 

tenim dos perfils, un mestre d’educació especial i dos educadors que fan mitja jornada cadascú 

(C31-2-2.1). Tenim una mestra d’educació especial, la tutora,  una mestra de mitja jornada i una 

educadora a jornada completa (D11-2-2).  

Amb CSMIJ les coordinacions són molt escasses, l’EAP ve cada setmana (A34-2-2.2). Com a 

professionals que hi participem som els tutors de les aules ordinàries que tenen un alumne que fa 

ús del recurs USEE, els especialistes de la USEE, una mestra i mitja i una educadora, l’EAP i altres 

professionals com el SEETDIC, especialistes en conducta o altres segons les necessitats que es 

generin (B21-2-2). 

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS:  

(referent a si els recursos es distribueixen equitativament)Considero que sí, una altra cosa és que tu 

sempre en vols més. Una altra cosa és el diagnòstic dins un centre no sempre l’equip de mestres et 

fa arribar la necessitat al temps que la pot necessitar (C19-2-4). Els recursos humans els repartim a 

partir d’uns criteris que fa la Comissió Social i la de Diversitat (CAD) (C20-2-4). Intento ser justa però 

la justícia no és igual per a tothom, en general es reparteixen els recursos matemàticament iguals, 

hi ha qui pensa que no hauria de ser matemàtic, sinó pel tipus de grup, jo prioritzo que tothom 

tingui la mateixa quantitat, si en sobren els dono a qui els pugui necessitar més (D10-2-4).  

Al principi la USEE no tenia un bon espai ni era fixe, ara ja el tenim fixe (C25-2-4). 

ADMINISTRACIÓ:  

No podria ser que els diners triguessin tant a arribar per qüestions de gestió (C17-2-5). 

L’administració és el principal enemic per a la inclusió a l’escola (C4-2-5). El responsable de la USEE 

amb les mesures de la crisi cada vegada que hi ha una baixa a l’escola, al no tenir tutoria ha d’anar 

a cobrir les substitucions (C10-2-4). Falten recursos, especialment de personal, la meva filla treballa 

amb els responsables de la USEE i es nota que hi ha dies que no hi són(G7-2-2). Cada vegada més, 

qualsevol nen per petites coses el volen enviar a escola d’educació especial, no sé què passa però 

els van volent treure de l’escola. Penso que quan un nen té un problema el van apartant (H13-2-5). 

En relació a les ràtios són molt altes a l’aula ordinària, haurien de baixar, tenint en compte que hi 

ha nens amb més necessitats. Possiblement així no haurien de passar tantes hores a la USEE (H14-

2-5). 

Cal reivindicar molt que s’abaixi la ràtio i tots aquells aspectes que es considerin necessaris (C13-2-

5).  

Ells (l’administració) diuen una USEE 10 nens, tinguis els nens que tinguis, no tenen en compte les 

característiques de cada USEE, no s’adapten els recursos (C32-2-5).  Els alumnes de la USEE 

requereixen de recursos diferents segons les característiques que presenten (E32-2-1). 

L’administració té en compte la tipologia de nens que tens a la USEE perquè segons la seves 

característiques et donen més o menys recursos, però la ràtio i normalment els professionals no 
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varien (D30-2-5).Si que havia treballat amb un infant de compartida i no tenia ajudes a l’aula 

ordinària, però no era “problemàtic” com els que he tingut aquí (F4-2-5). Penso que no està definit 

quin és el perfil d’un nen USEE i que les característiques dels infants defineixen com anirà a l’aula 

ordinària (F25-2-5).  

L’únic negatiu és la manca de recursos humans, a l’escola d’educació especial hi havia més 

dotacions (G21-2-5).Les USEE administrativament costen molts diners, s’hi destina una gran 

quantitat de diners i, tot i així, no podem oferir els recursos d’una escola d’educació especial, a 

vegades fa dubtar si són eficaces (D19-2-5). A nivell de gestió jo no sé si ho faria així, perquè dones 

una oportunitat  a uns nens, però potser si anessin a educació especial tot estaria més preparat per 

a ells, hi ha més especialistes, tenen més recursos i més ajustats (D28-2-5).  

Categoria 3: Funcionament 

  

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

FINALITAT DE LES USEE       X   

Dificultats en la inclusió a 

l’aula ordinària a mesura 

que es fan grans.  

X 

 

       

Desenvolupar les 

potencialitats i proporcionar 

espais d’èxit i 

d’expressivitat.  

X X       

Assolir que la inclusió sigui 

una realitat a l’escola.  

 X  X     

S’assoleix la finalitat.   X X   X  

ORGANITZACIÓ DELS 

HORARIS/ESPAIS 

        

Horaris confeccionats a 

partir de l’horari 

d’instrumentals del grup 

classe.  

X X  X X  X  

Hores sense 

acompanyament.   

 X  X  X   

COORDINACIÓ 

PROFESSIONALS 

        

Coordinació acordada. X    X X   

Requereix molta 

coordinació  

 X       

TIPUS DE TREBALL          

Anticipar el treball de l’aula 

ordinària. 

X X       
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Treball emocional centrat 

en el nen. 

X X     X  

Dificultat en adaptar el 

treball a diferents nivells.  

X X       

AVALUACIÓ I SEGUIMENT          

Pla individualitzat elaborat 

pel responsable d’USEE 

X X       

CONNEXIÓ GRUP  CLASSE         

Poca participació amb el 

grup classe. 

X  X  X  X X 

Els continguts es vinculen 

als del grup classe.  

X X       

Sempre que sigui possible 

els alumnes participen amb 

el grup classe. 

 X X      

Classe per la socialització i 

treball autònom.  

  X      

Els professionals de la USEE 

entren a l’aula ordinària. 

    X    

MÉS D’UN MESTRE A 

L’AULA 

        

Rol d’atenció individual o 

reforç grupal a l’aula 

ordinària.  

    X    

Atenció únicament nens 

USEE dins l’aula ordinària.  

     X   

NORMES USEE          

Establiment de límits X X       

ASPECTES FORMALS         

Es compleix la normativa 

(ràtio, funcions,..).  

X X X X     

El mestre d’USEE adopta 

altres funcions a les 

estipulades.  

X X X X   X  

 

FINALITAT DE LES USEE:  

(referint-se a la USEE pel foment de la Inclusió) A educació infantil i cicle inicial sí perquè la 

intervenció es fa especialment dins l’aula ordinària. El problema és a cicle mitjà i superior perquè 

passen més hores a la USEE i perd el sentit que té (A3-3-1). Però a mida que es van fent grans  ). 

Abans participava més a l’aula ordinària però ara més a la USEE perquè a quart el nivell general ja 

té molta distància amb el d’ella (G3-3-6). s’ajunten, fan un grupet i s’identifiquen més amb el grup 

de la USEE que l’ordinari (F6-7-1). 
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L’objectiu (de la USEE) seria que es puguin desenvolupar totes les potencialitats i que trobin un 

espai d’èxit (A13-3-1). Garantir un espai d’expressivitat (A14-3-1). La finalitat de la USEE bàsicament 

és que la diversitat s’entengui com quelcom enriquidor per tothom. Fer brillar les habilitats i 

complementar les de l’infant que t’ha arribat, modificar les conductes que desencadenen unes 

disrupcions importants i complementar uns aprenentatges que queden pobres pel seu 

desenvolupament de forma autònoma, arrel de les necessitats que presenta. Poder fer un procés 

d’inclusió i no d’integració a les escoles amb alumnat amb necessitats educatives ens ofereix una 

doble vessant d’actuació i de reformulació de com hem d’entendre l’educació. Els alumnes amb o 

sense discapacitat es brinden d’aprendre plegats en un camí, on no hi ha cabuda a dir: “és diferent 

a mi” sinó entendre que tots som diferents i que per tant cadascú de nosaltres necessita una 

resposta educativa diferent, adequada a les nostres capacitats, habilitats i mancances (B18-3-1).  

(referent a si s’assoleixen els objectius de la USEE) Sí, estem descol·locats pel tema de la feina, però 

els professionals que hi ha, hi estan molt implicats i en aquest cas ens en estem sortint (C45-3-1). 

(en relació a què pensa vers la USEE) Em sembla bé, tant per la meva filla com per la inclusió i 

també pels nens que estudien aquí, que aprenen a conèixer nens diferents, hi ha inclusió social 

(G1-3-1) La meva filla abans estava en una escola d’educació especial vam decidir canviar-la a 

l’ordinària perquè la directora del centre d’educació especial ens va comentar que li podria anar 

molt bé participar d’una USEE en un context ordinari i li està anant bé (G15-3-1). L’objectiu de la 

USEE seria que la inclusió a la nostra escola fos una realitat  i s’hi està treballant (D34-3-1). 

Afavoreix la inclusió, és el punt entremig i evidentment hi ha dificultats perquè quan tens alumnes 

tan diversos per edats, et dificulta el treball al nivell que tu voldries, però és un benefici perquè 

estàs fent ús de les habilitats de cada alumne, que pots potenciar al màxim perquè pugui seguir a 

l’ordinària, és anar estirant, no anar directament a l’escola d’educació especial, això és quan aquí ja 

no li pots donar res més (B44-3-1).  

ORGANITZACIÓ DELS HORARIS/ESPAIS:  

Per fer l’horari ens regim de les àrees instrumentals del grup classe i les realitzem a la USEE, la resta 

d’àrees els alumnes participen amb el grup classe (A19-3-2)..   

Música, plàstica, religió i gimnàstica ho fa amb el grup (G4-3-2). L’horari es compleix molt, és difícil 

adaptar el que fas a l’aula ordinària perquè l’horari de la USEE es respecta sempre. S’espera que tot 

estigui previst amb molt de temps i hi ha coses que no es poden preveure (D24-3-2). Els horaris de 

la USEE, són un tema complex. La organització horària requereix un treball estricte de tots els 

membres implicats en el recurs però l’ús dels eixos, criteris i blocs per la organització horària 

agilitzen la metodologia de l’organització horària (B27-3-2).  

A les tardes acostuma a tenir suport o és mig grup (E12-3-2). Les hores que estic a l’aula mai tinc 

suport, em costa molt reconduir les situacions (E6-2-2.1). Si hi ha mig grup a l’aula ordinària pots 

estar sense acompanyament (D21-3-2). Pel que fa a la flexibilitat has d’avisar per poder pactar 

horaris. Però a vegades et pots trobar que la USEE et demana que et quedis els nens durant un dia 

perquè marxen d’excursió, això era un problema afegit perquè no sabies què fer-los fer i acabaves 

posant feina als altres per dedicar-te a ells dos (F11-3-2). El que fem és que si no pot anar-hi un 

reforç mirem el total d’hores que fa l’alumne a l’aula, valorem si les pot fer sol i en funció de la seva 

conducta, habilitats,... es determina el suport on ha de recaure (B24-3-7). Disposo de dues hores i 

mitja diàries d’atenció de personal de la USEE dins l’aula (E17-3-6). Depenent de la persona que 

entra a l’aula la intervenció pot ser de caràcter reforç dins l’aula o un reforç més individualitzat 

(E26-3-7). El mestre d’acompanyament feia atenció únicament amb els nens de la USEE (F21-3-7).  
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COORDINACIÓ PROFESSIONALS:  

La coordinació es porta  a terme a inici de curs, per acordar els continguts que es treballaran, 

després et coordines per passadissos però no tens temps. Amb els pares fas entrevistes i amb l’EAP 

quan ve també ens coordinem (A23-3-3). Ens coordinem però menys del que deuríem per falta de 

temps. Ell té dinàmiques d’USEE clares i em deixo guiar molt perquè és qui més coneix els nens i 

sap a quins nivells pot treballar. Tens una dependència molt gran que quan no hi són (referint-se al 

personal d’USEE) et desborda (E28-3-3). Cada setmana teníem coordinació (F22-3-3). El procés i 

criteris per a organitzar els horaris. Són marcats per nosaltres des de la USEE per a mantenir un 

ordre lògic i just en els acompanyaments i coordinació interna del recurs i externa cap a les aules 

ordinàries (B25-3-2).  

La USEE necessita la coordinació per acotar els objectius de treball. Tothom s’implica i es busquen 

diferents opcions de coordinació segons es va veient i segons els docents van expressant. Si des de 

la USEE es vol aconseguir la coordinació és perquè tenim la certesa que amb una bona coordinació, 

es poden fer unes bones anticipacions i això comporta una conducta menys disruptiva i més 

atenció a l’aula ordinària (B9-3-3).  

TIPUS DE TREBALL:  

(com fer la USEE un recurs inclusiu) Oferir-li una prèvia del tema que tractaran a l’aula ordinària, 

partint dels seus coneixements previs fer-li una pauta de guia, després acompanyar-lo i fer molta 

tutoria individual (preparació) quan vol entrar al grup classe. Perquè moltes vegades es perden, el 

mestre ha de donar eines perquè l’alumne resolgui les situacions que se li presenten (A2-3-4). 

Normalment la meva filla realitza feines mecàniques que l’ajuden a progressar perquè és el que ella 

necessita (G10-3-4). El treball que es porta a terme dins la USEE s’estructura a nivell 

d’instrumentals, a nivell d’anticipacions de medi, treball de tutoria i de valors i tècniques de 

modificació de la conducta i un treball d’hàbits d’autonomia que alimenta que l’alumne pugui 

desenvolupar-se de forma autònoma dins i fora del context escolar (B15-3-4).  

(El treball a la USEE) És un treball centrat especialment en el nen, que pugui expressar-se, sobretot  

crear un bon clima d’aula, que es senti còmode, que quan es senti de qualsevol manera ho pugui 

verbalitzar i la resta de companys puguin ajudar-lo i ajudar-se. Quan a  nivell emocional tens un bon 

treball és quan treballem continguts tenint en compte els interessos del nen,  si una cosa no li 

enganxa en busques una altra. Partim dels seus interessos però sobretot primer cal un vincle 

emocional, el lligam entre alumnes i amb mi (A11-3-4)  

El fet de combinar infantil i primària implica una metodologia molt diversa i en dificulta la majoria 

de les vegades el poder trobar una línia de treball que combini unes motivacions generals i implica 

que els alumnes més grans hagin d’aprendre a fer un treball major de regulació en temps d’espera i 

d’execució dels petits. Poden per contra, fer de tutors dels petits el que fa que tinguin una 

autoestima major ja que són ells els seus “mestres” a estones marcades (B17-3-4). 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT:  

Primer es fa el PI, el faig jo, el penjo compartit i els mestres fan els comentaris que consideren 

necessaris. Jo també faig els informes, els mestres fan un escrit de cada competència amb els quals 

elaboro els informes (A26-3-5).Qualsevol nen que ve a la USEE ja ve amb Dictamen, llavors li faig el 

PI i en aquest hi ha de constar quins mínims d’instrumentals ha d’aprendre i quins mínims de 

conductes li posem, llavors el medi es fa trimestralment, l’avaluació es fa trimestral, el que no 
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s’hagi assolit es farà com pel curs següent, però posem molt èmfasi en el treball d’autonomia, 

social, relació treball, ... (B32-3-5).  

CONNEXIÓ GRUP CLASSE:  

Aquest any els alumnes de la USEE participen molt poc en activitats amb el grup classe. Hi ha 

moltes hores d’USEE amb tots els nens d’USEE junts, són entre 11 i 12 hores setmanals dins la USEE 

(A18-3-6). Intentem que els nens i nenes estiguin el màxim possible a l’aula ordinària però a 

vegades no és possible (C12-3-6)). A la classe no hi passa la meitat de les hores lectives, potser n’hi 

fa dues i mitja al dia si hi arriba (E11-3-2). Abans participava més a l’aula ordinària però ara més a la 

USEE perquè a quart el nivell general ja té molta distància amb el d’ella (G3-3-6). A ordinària no hi 

fa pràcticament res, plàstica, música i educació física, passa moltes hores a la USEE, a mi em costa 

de saber com es fan les coses aquí l’escola, ella està a primer i ni escriu ni llegeix, per això, no sé 

fins a quin punt pot estar a la classe ordinària, per mi seria millor però no saps si és factible per 

l’escola (H1-3-6). 

Els continguts es relacionen amb l’àrea de medi. En català i matemàtiques no perquè el nivell és 

més baix (A20-3-6). A educació infantil i cicle inicial es relaciona tot amb el treball de l’aula 

ordinària, fent l’atenció sempre dins d’aquesta, però a cicle mitjà i superior el desnivell és massa 

gran per poder-ho vincular (A21-3-6). En petit grup es procura connectar més els continguts (A22-

3-6).  Es relacionen, els que més és medi perquè a medi per exemple si estudien el cos humà el que 

fas és el cos humà abaixant el nivell del contingut, i l’exigència és la mateixa marcada entre aula i 

USEE perquè així puguis anar-hi insistint i a l’hora de fer el control o prova, t’asseguris que aquells 

mínims els hagin assolit (B29-3-6).  

(referint-se a si la USEE és una bona  mesura per la inclusió) Sí, si els hi aparquéssim no, però en 

general passen hores a l’aula ordinària. Procurem que no facin coses a marge de l’escola, del grup 

ordinari. Tot el que sigui possible es fa a l’aula encara que sigui difícil (C40-3-1). Sí, perquè ja com a 

escola hi ha moltes dinàmiques d’entrada i sortida dins l’aula per els diferents tipus de grup que es 

fan, però la USEE evidentment és el que ho marca (B5-3-6).  

A classe l’alumne de la USEE ve a socialitzar-se i a la USEE i va més a aprendre, a la classe ha de fer 

coses més autònomes perquè no puc donar-li més atenció (E8-3-6).  

NORMES USEE:  

És molt important l’establiment de límits, se’ls planteja la feina de manera que primer s’acaba la 

feina i després s’obté el premi, el premi és molt necessari per a ells. Cal una negociació, si no 

acaben la tasca no hi ha premi, els professionals complim amb el que marquem, encara que 

s’enfadin, han de tenir molt clar què toca fer i saben que si ho fan tenen premi (A12-3-8). Hi ha 

pautes molt concretes que nosaltres fem seguir als nens, evidentment en casos més extrems has de 

parlar amb direcció, has de veure el document de centre perquè és la norma o passar per la 

comissió de convivència del consell escolar. Però com a pauta normalment amb el nen se li 

presenta que quan s’equivoca no li fem un càstig sinó que ell mateix de les opcions ha escollit 

l’equivocada, ell mateix ha de prendre consciència que allò no és correcte, perquè tenia una altra 

opció. Llavors s’ha de raonar molt, que vegin el que haurien d’haver fet, el que han fet i les 

conseqüències que podria comportar i aquí és quan creiem molt en els passos de la mediació (B34-

3-8).  
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APECTES FORMALS 

S’adequa la ràtio. Però  fa dos any érem 8 alumnes i ara en som 10 i en escoles com aquesta que a 

part de la USEE hi ha altres problemàtiques, acabes assumint més nens ja que veus que ho 

necessiten, que són del perfil i  has d’anar una mica més enllà (A9-3-9). Es compleix la ràtio i les 

mesures aplicades per l’administració a causa de la crisi, no han afectat en aquest aspecte (D38-3-

9). Sí que es compleix, en cas que vegis alguna cosa que no, normalment has de parlar amb 

Departament o Inspecció que et justifiquen el perquè d’una cosa o una altra (B14-3-9). Quan vam 

posar la USEE a l’escola la ràtio era de 8, ara és de 10 amb els mateixos recursos (C30-3-9).  I més 

veient el volum de nens amb necessitats que hi ha a l’escola (G8-3-9). Vuit és una bona ràtio i 

igualment ens sorgeixen dificultats, si es complís la ràtio dels deu nens actual, encara en tindríem 

més (D4-3-9). 

Les meves funcions consisteixen en fer els plans individualitzats, preparació de les classes, buscar 

recursos, fer adaptacions, acompanyament, entrevistes amb els pares, coordinacions amb serveis 

externs, com CSMIJ i EAP (A30-3-9). (El responsable de la USEE) si hi ha de dedicar 25 hores 

setmanals als nens de la USEE, realment la mitjana potser és de 17-19 hores, perquè entre patis, 

substitucions, etc. la mitjana no és la que plasma la documentació (C11-3-9). La responsable de la 

USEE es dedica a la USEE, en hores de guàrdia si cal fa alguna substitució, però es procura no estirar 

del responsable de la USEE per a altres funcions (D39-3-9). Les funcions que desenvolupo es 

corresponen a les que s’assignen legislativament (B35-3-9).  

 

Categoria 4: Alumnes   

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

BENEFICIS          

S’afavoreix la participació i 

progrés 

X X     X  

Es participa d’entorns 

ordinaris.  

X X  X X X X X 

Treballant bé els alumnes 

se’n beneficien.  

  X      

S’entén la USEE com un 

espai on l’alumne s’hi troba 

a gust.  

    X    

Es desenvolupa l’autonomia 

dels alumnes. 

 X     X X 

INCONVENIENTS         

El grup pot afectar els 

infants. 

X    X    

Algun professional pot 

fallar.  

  X      
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Hi ha casos molt disruptius.    X X X    

Dificultats per participar en 

les activitats d’aula 

ordinària. 

  X  X X X  

Pot no ser positiu pel grup 

classe.  

   X     

Els alumnes s’identifiquen 

més amb la USEE que amb 

el grup ordinari.  

     X   

Escola allunyada del lloc de 

residència.  

       X 

AP. AUTÒNOM - 

AUTONOMIA PERSONAL 

        

Molt treball d’autonomia 

personal. 

X X     X  

S’implica activament 

l’alumnat en el propi 

aprenentatge. 

X X       

Manca de recursos       X  

RELACIONS AMB ELS 

COMPANYS  

        

Els alumnes de la USEE 

demanen sortir del grup 

classe. 

X     X X  

Situació normalitzada per 

part dels companys del grup 

ordinari.  

X X X X X X X  

Bona relació entre 

companys d’USEE 

X X       

Quan hi ha una nova 

incorporació al grup classe 

pot afectar a la relació.  

 X   X    

CARACTERÍSTIQUES  

ALUMNES  

        

Tots tenen Dictamen X        

Diagnòstics poc definits X     X   

Diferents edats  X X       

 

 

AVANTATGES:  

Procurem sempre que cada alumne tingui el màxim grau de participació i progrés (A33-4-1). L’ajuda 

que ofereix l’escola, a la meva filla li ha anat molt bé. El currículum s’adapta molt bé al seu nivell i la 
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seva evolució. És molt bo per la seva participació (G2-4-1). Als alumnes amb discapacitat els permet 

estar en un context amb major diversitat de riquesa d’estímuls i de models a interioritzar. Al llarg 

de la seva escolarització aprenen a fer-se un lloc en el centre escolar i així, a la societat adquirint 

majors habilitats per a defensar-se millor a nivell dels seus drets i de la presa de decisions i 

obligacions que tindran a les seves vides. Alhora, guanyen un major grau d’autonomia, de seguretat 

en si mateixos, d’habilitats per enfrontar situacions de discriminació o de burla, major capacitat de 

decisió dins les pròpies limitacions i en un grau major i definitiu, formar part de la societat que serà 

la que els proporcioni dignitat i respecte cap a un mateix i dels altres cap a la persona amb 

discapacitat (B19-4-1) .  

El positiu és que és un entorn ordinari, és la mateixa vida. És com els nens petits, quan en poses un 

de petit amb un més gran intenta superar-se, a l’escola d’educació especial com que tots presenten 

dificultats no intenten millorar, aquí sí, és més normalitzat. La part normalitzadora és la bona i per 

imitació poden aconseguir més coses, més riquesa i vivències  (A38-4-1). Del grup d’especial (on 

estava escolaritzada anteriorment) era la que estava millor, ja no es beneficiava de l’entorn, més 

aviat retrocedia i agafava conductes dels altres. Va fer un cert estancament... encara que imita molt 

ara ja no és només imitació (G17-4-1). Però allà vaig veure un estancament (referint-se a l’escola 

d’educació especial) ha estat cinc anys aquí i tres a l’escola d’educació especial (G22-4-1). Aquí els 

nens de la USEE poden tenir de model dels nens de l’escola ordinària, en canvi, a l’escola 

d’educació especial els comportaments que imitarien no serien bons .La USEE va bé pels nens que 

hi són perquè se’ls dóna una oportunitat que d’altra manera no tindrien (D16-4-1). Penso que la 

USEE és una bona mesura per la inclusió dels nens, és una oportunitat que els dóna el sistema, a 

vegades s’aprofita més o menys però és bona per a ells (D27-3-1). El grup ordinari coneix la 

diversitat i les diferents maneres de ser dels nens. Els nens de la USEE tenen una aula ordinària 

amb altres nens de la seva edat i hi tenen el seu lloc (F28-4-1). L’escola d’educació especial té molts 

recursos, però l’aspecte social no tant, allà tenen una atenció de dos nens, tots els nens tenen 

problemàtica, aquí els altres nens l’estiren molt (H6-4-1). Els beneficia perquè encara es troba en 

una situació de normalitat, entesa per la societat. Sí que el pot perjudicar, als alumnes de cicle 

superior que et pregunten: i per què vaig a la USEE? És fer-li entendre que és una cosa beneficiosa 

per ell, arribar a un raonament de perquè els serveix, te n’acabes sortint (B43-4-1).  

Si la feina es fa ben feta no perjudica, al contrari. Passa que a vegades no es fa ben feta i perjudica. 

Per tant, et pots trobar que la feina es faci ben feta, però que en algun espai concret els 

professionals no ho facin bé, casos concrets com algun tutor,... algú pot fallar, aquest és l’únic risc 

que es corre, però si es fa bé és una mesura que beneficia (C41-4-1).  

Quan (l’alumne)  veu que el venen a buscar, perquè està molt nerviós, es calma perquè (a la USEE) 

li donen una tranquil·litat que a l’aula ordinària no té (E9-4-1).  

És molt beneficiós per l’autonomia personal, llenguatge, relació amb els altres nens,... la millora és 

lenta però es va construint (G14-4-1). Sí, és més autònoma fins i tot en temes de vestir també s’ha 

fet més gran, aquí el que ha guanyat molt és l’autoestima i felicitat (H5-4-1).  

INCONVENIENTS:  

La part negativa és el context d’aula ordinària que amb tants nens i estímuls poden patir. Potser 

alguns casos podrien estar més bé en un entorn més petit d’escola d’educació especial (A39-4-1). 

Hi ha moments en què el gran grup no l’ajuda a millorar el seu autocontrol, no pot rebre l’atenció 

individualitzada que necessita, al ser un nano molt disruptiu, acaba generant un estrès a la resta de 

companys, els condiciona i els transmet certes sensacions (E34-4-1). Pot no ser positiu pel grup 
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classe, cal anar amb compte que no agafin el model d’aquest nen la resta del grup, sobretot a cicle 

inicial (D6-4-3). Els nens de la USEE es poden sentir més de la USEE que del grup ordinari (F29-4-1). 

Però a mida que es van fent grans s’ajunten, fan un grupet i s’identifiquen més amb el grup de la 

USEE que l’ordinari (F6-7-1).  

Tenim casos de nens disruptius amb problemes molt importants que se’ns en va de les mans (C46-

4-1). Ens plantegem la compartida, perquè ens estem adonant que anem endarrere i que no 

l’estem atenent bé, com hauria de ser i la resta del grup també s’està veient perjudicat (E10-4-1). 

(la classe ordinària) Considero que l’ajuda, a ell el factor social li és molt important. En l’autocontrol 

o desenvolupament de capacitats possiblement en un altre entorn podria treure tot el seu 

potencial (E13-4-1) A vegades ens hem trobat amb un cas límit que s’ha de derivar a l’escola 

d’educació especial, s’ha de fer quan veus que no pots mantenir-lo a l’escola ordinària (D42-4-1).  

La idea és que l’alumne d’USEE vingui a l’aula ordinària a socialitzar-se en àrees on hi ha treball oral 

i en grup però això li va molt malament perquè no en sap (E5-4-1). Procures que faci l’activitat amb 

els companys de la classe però cada vegada menys (E21-4-1). Per desgràcia a vegades hem 

d’ometre les opinions d’aquest nen perquè diu molts insults, però quan algun cop diu coses que 

són “rescatables” les has d’aprofitar, agafar-les i estirar-les, perquè per ell és molt significatiu (E24-

4-1).Penso que les classes no es fan accessibles a tot l’alumnat, veus que el que fan la resta de 

companys no ho poden compartir amb els altres, si no tenen una persona de suport no tiren 

endavant (F10-4-1).  El problema que jo em vaig trobar és que quan treballen en parelles treballava 

un, perquè l’altre si no coneix ni les lletres l´únic que pot fer és el dibuix (F16-4-1).  Jo intentava si 

en algun moment aixecaven el dit deixar-lo dir alguna cosa que sabia que m’ho dirien bé, si ells 

volien participar buscava una pregunta que poguessin respondre (F19-4-1) 

Aquí em trobo que no conec els altres nens ni famílies, la meva filla no té amics, m’és difícil 

convidar nens a casa. A casa tinc dues filles grans que porten amics i ella no ho pot fer perquè aquí 

encara no n’ha fet i al poble, només hi tenia una amiga de l’altra escola (H8-4-1). 

APRENENTATGE AUTÒNOM – AUTONOMIA PERSONAL:  

Treballem sobretot competències d’habilitats personals, socials i ciutadana, que són les que 

considerem més importants (A27-4-2). Es valora molt l’autonomia, els projectes intenten fomentar-

la (A28-4-2). L’escola treballa molt l’autonomia, és molt important per mi que ella guanyi 

autonomia en les seves necessitats bàsiques (G5-4-2). En autonomia personal. Progressió lenta 

però constant... són petits avenços que són importants .(G13-4-1). L’autonomia se li dóna molta 

importància perquè si la tenen un pot autoregular-se, davant qualsevol situació, el més important 

és que puguin reconduir-ho perquè si fan això tenen una bona conducta, si tenen una bona 

conducta poden estar a l’aula, si poden estar a l’aula hi ha més acceptació per tot el grup 

d’alumnes (B33-4-2).  

(referent a la implicació de l’alumnat USEE en el seu propi aprenentatge) Si el contingut els 

engresca sí. Ho promovem buscant coses dels seus interessos, molt manipulatives (A40-4-2). Els 

entrenes per afrontar certes activitats, per exemple el que fem de llengua, cada hora es treballa 

d’una manera diferent, perquè així també els dossiers que els fem al nens consten d’aquests blocs, 

ells ja tenen clar què han de fer a cada hora. Tenen aquest entrenament que els permet saber què 

han de fer i si els has de fer una feina per l’aula ordinària, saben com fer-ho saben com 

desenvolupar-ho (B45-4-2).  
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RELACIONS AMB ELS COMPANYS:  

El que passa és que els mateixos nens i nenes demanen sortir, a la USEE tenen un espai més 

tranquil i pausat. Si parlen no molesten als companys, quan són amb el grup es nota més (A4-4-3). 

(Els alumnes viuen la participació a la USEE) Molt bé, ho posen molt fàcil, els vas a buscar i surten 

contents (A45-4-1).  

No hi ha comentaris despectius ni molt menys relacionats amb el fet que vénen a la USEE, però sí 

que els companys tenen la visió que aquí venen a passar-ho bé (A6-4-3). Un nen té problemes amb 

els companys no per ser d’USEE o discapacitat, sinó per un tipus de manera de ser o actuar que fa 

que els altres et rebutgin. La majoria ni molesten ni són molestats estan molt ben integrats a 

l’escola (C39-4-3). Els companys fa molts anys que el coneixen i encara que en certs moments se’ls 

acaba la paciència, l’accepten. Ells sí que ens demostren el que és la inclusió, l’integren però saben 

que l’han de tractar diferent (E22-4-3). Sorprenentment manté bona relació amb els companys del 

grup ordinari, en aquestes coses et fan creure en la inclusió perquè és un nen que no està bé dins 

l’aula però els companys han normalitzat la seva conducta acceptant-la (E33-4-3). Els nens de la 

USEE es relacionen molt bé amb els de l’aula ordinària i tot i que poden haver-hi casos aïllats, en 

general tenen bona relació (D29-4-3). Tinc la sensació que els companys d’aula ordinària els 

accepten perquè hi ha un treball i són companys però també se’n cansen, (F17-4-3). Dins les hores 

que la meva filla passa a l’aula ordinària, està ben integrada (H3-4-3). Jo veig que es relaciona una 

mica amb tothom que li diuen “hola, adéu...” es fa estimar molt” (H7-4-3). Un company, de l’aula 

ordinària, en referència a l’activitat que feia l’alumne de la USEE, va dir: “guoita si ell està fent la 

mateixa feina que jo però diferent”. Ell va veure què allò s’assemblava molt a la seva activitat però 

que alguna cosa canviava. Va ser, poder dir-me s’està fent la pràctica d’inclusió com a tal, perquè el 

nen observa que fa força el mateix que ell, que entra i surt en moments determinats, però no li 

afecta (B2-4-3). En moments surts de l’aula perquè t’ajuda en les àrees instrumentals, però en 

altres estan a l’aula ordinària, per tant no és una etiqueta i de fet la nostra lluita és que ho vegin 

igual, si vénen a la USEE (B7-4-3).  Entre ells (alumnes de la USEE) hi ha bon ambient, s’ajuden molt 

però a vegades s’enfaden, alguns tenen moltes habilitats socials (A47-4-3).   

Es veu molt la diferència entre els nens que han arribat nous i els que ja el coneixen de sempre 

perquè veus que aquests sí que el provoquen, no coneixen els seus límits (E23-4-3). Si no s’ha fet 

una bona entrada d’inclusió, els altres alumnes més grans el tatxen “de que va” a la USEE, quan 

arriben més tard poden ser més etiquetats, però si ho veus ja des de tutoria ho treballes (B49-4-3).   

CARACTERÍSTIQUES DELS INFANTS:  

Els nens que vénen a la USEE han de tenir dictamen.  La majoria dels que atenem no presenten una 

etiologia clara, presenten TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament) juntament amb un 

trastorn de conducta o un retard intel·lectual (A46-4-4). 

Jo com a mestra no sé quina tipologia de nens van a la USEE, no sé quins criteris es segueixen per 

dir quins hi van i quins no (F-7-7-1) 

Tenim una USEE amb un perfil d’alumnes d’Infantil i Primària. Són un total de 8. D’edats de 4 a 11 

anys. Des de P4 a 5è de primària (B16-4-4) 
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Categoria 5 Pràctiques inclusives concretes  

 

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

COOPERACIÓ          

S’aplica el treball cooperatiu 

ensenyant estratègies.  

X X X X     

No s’aplica treball cooperatiu a 

l’aula ordinària  

     X   

MESURES         

Es disposa d’un protocol per 

situacions límit.  

X        

A l’escola es fan 

desdoblaments i suports dins 

l’aula. 

X   X     

La CAD aplica mesures.  X        

Es fa formació i 

assessoraments a l’escola i 

s’incentiven projectes 

concrets.  

  X      

Es fan plans individualitzats.    X      

S’aplica el treball emocional.   X      

L’anticipació no sempre 

funciona 

    X    

L’escola facilita la inclusió.         X  

S’incentiva que els alumnes 

USEE comparteixin 

experiències amb el grup.  

 X    X X  

CONTEMPLAR ELS 

CONEIXEMENTS PREVIS  

        

Es tenen en compte  X X       

AJUDES 

AJUSTADES/RESPOSTES 

AJUSTADES 

        

Acotar l’actuació   X       
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COOPERACIÓ:  

Els alumnes aprenen de forma cooperativa, l’hort i els tallers de cuina ho evidencien molt. També 

es treballa en parelles però també necessiten espai perquè cadascú faci la seva tasca. Els falten 

estratègies de relació i nosaltres les anem treballant perquè vagin progressant en aquesta direcció 

(A41-5-1). Els recursos es destinen a moltes coses, per exemple, l’hort perquè es considera un 

recurs molt interessant on els mestres s’adonen que nens amb males conductes quan participen de 

l’hort es senten a gust, poden portar-los allà a calmar-se, també si el grup està mogut pots anar allà 

i treballar mil coses, no tot és classe (C21-5-2). Posar una cuineta en condicions per poder fer 

aquests tallers considerem que és molt important per afavorir les pràctiques es desenvolupen a la 

USEE i l’escola (C23-5-2). Apliquem el treball cooperatiu, penso que afavoreix als nens, els ajuda 

molt que els altres els ajudin, és molt bo pels alumnes de la USEE (D8-5-2). Aquest any és bàsic 

perquè al tenir diferents edats a les tardes tot és treball cooperatiu. Nosaltres hem hagut de buscar 

el punt entremig, als grans aprendre a esperar, s’ha de treballar tot, pels grans: tu ets el petit t’he 

d’ajudar,... tots es respecten, tots s’ajuden, a les tardes és bàsic (B46-5-1). Més aviat no s’apliquen 

mesures de forma cooperativa (F20-5-1).  

MESURES:  

A l’aula ordinària, en cas de produir-se un insult al mestre/companys, una agressió o boicotejar la 

classe el mestre consulta un horari on hi ha apuntats els números de telèfon per localitzar el 

professional disponible, aquest ve a buscar el nen i se’l envia al despatx. En produir-se una situació 

semblant dins la USEE es procura reconduir-la, és més pacient, a l’aula ordinària no pots invertir 

tant temps, en cas extrem també s’envia l’alumne al despatx (A29-5-2).  

També, fem sessions amb desdoblaments i els professors dediquen algunes hores de permanència 

al centra a fer suport dins l’aula (C18-5-2). Fem mitjos grups i suport dins l’aula, procurem treure el 

mínim possible els nens de l’aula o posar dos mestres, segons la manera de ser del tutors o el 

tarannà de la matèria (D7-5-2).  

La CAD es reuneix cada tres setmanes per aplicar mesures normalment en relació a casos concrets i 

puntualment a nivell de centre (A35-5-2).  

(s’ha fet )Fer formació interna esporàdica i assessoraments (tècnics o especialistes que poden 

assessorar-nos sobre temes diversos). Fer costat als mestres tot i que a vegades és complicat 

l’important és ser-hi. També procurar d’incentivar projectes que ajudin a aquests nens a trobar-se 

bé a l’escola (C15-5-2).  

Es fan els plans individualitzats quan es requereix i pels sords hi ha un PI, però en educació especial 

depèn de la tipologia de nens. Hi ha infants més motòrics, alguns no requereixen adaptació perquè 

segueixen bé. En altres, per exemple, un autisme hi havia d’haver més atenció, però podia seguir 

sense un PI (C44-5-2).   

Ara s’està replantejant veure com fem el treball de les emocions i de com tractar aspectes 

disruptius, pensant que ens pot afavorir molt (C49-7-2).   

(En referència a si les classes són accessibles per tots) intentes preveure-ho tot però depèn molt del 

seu estat anímic, intentes adaptar abans però resulta que l’adaptació no acaba sent-ho. (E15-5-2). 

 (referint-se a animar els alumnes d’USEE a compartir les seves experiències) Ho fas com els altres, 

ho intentes, però costa molt (E20-5-2). Intentava que compartissin experiències amb els companys 
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de l’aula ordinària a l’hora de tutoria (F14-5-5). Hi ha diferents dinàmiques a l’aula què també 

faciliten aquest punt de vista d’un infant (B4-5-2).  

CONTEMPLAR ELS CONEIXEMENTS PRÈVIS:  

Sempre partim dels coneixements previs (A44-5-4). Pel que fa als aprenentatges, és necessari saber 

els coneixements que té. Si no els saps, no pots començar-lo a estirar; has de saber què pot fer i 

què no, has de fomentar l’autoexigència no el fracàs. Pel que fa als seus interessos, tenir-los en 

compte, ho fem en les estones de tallers i a l’àrea de castellà (B48-5-3).  

AJUDES AJUSTADES / RESPOSTES AJUSTADES:  

El que comporta més dificultat és a nivell de consultes, per la mediació, com ho resols, com ha 

d’actuar l’adult com ha d’actuar amb el nen, en quin temps de latència aquella conducta es torna 

correcta o adequada, si dura dos dies, tres o podem arribar a aguantar-la un mes (B11-5-4).  

Categoria 6: Famílies  

 

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

RELACIÓ ESCOLA- FAMÍLIA         

Bones percepcions de  les 

famílies de l’escola per la 

USEE. 

X      X  

Famílies de l’escola 

descontentes.  

   X  X   

S’informa a totes les famílies 

de l’escola sobre les 

característiques del centre. 

  X  X    

Relació contínua amb les 

famílies de la USEE. 

 X X X   X X 

Dificultats en l’intercanvi 

d’informació amb les 

famílies d’USEE.   

    X    

En general les famílies 

respecten l’escola.  

    X    

PARTICIPACIÓ          

Es compta amb la 

participació de les famílies 

d’USEE per la presa de 

decisions.   

X  X X X  X  

ASSESSORAMENT          

Assessorament a les famílies 

d’USEE extern al centre.  

X X     X  
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Recomanació USEE       X X 

ACT. COMPLEMENTÀRIES / 

EXTRAESCOLARS 

        

Participació en les activitats 

d’escola en mans dels pares 

dels nens de la USEE.  

X X X X   X  

Els deures per casa 

s’adeqüen a l’infant (USEE).  

      X  

 

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA:  

La família dels alumnes de la USEE estan encantats i la resta de famílies ho accepten prou bé (A7-6-

1). Vaig sentir una mica de por d’entrada (en referència a dur-la a la USEE). Hi ha una certa 

incertesa en les decisions que es prenen. Hi ha la por del què passarà quan acabi aquí el sisè, on 

haurà d’anar (G18-6-1).  

Els pares dels nens que tenen un company d’USEE a l’aula, pateixen. Consideren que pot afectar al 

ritme de la classe a nivell d’aprenentatges (D20-6-1). A les entrevistes amb els pares vaig adonar-

me que tenen la impressió que aquests nens fan enrederir el nivell i suposo que els pares influeixen 

en els seus fills i en com es relacionen amb els nens de la USEE (F18-6-1). La influència dels pares de 

l’aula ordinària la veig molt negativa, perquè no acaben d’entendre que els seus fills tinguin 

companys d’USEE dins l’aula i ho veuen negativament (F30-6-1).  

Convèncer a totes les famílies del centre, des del dia de la jornada de portes obertes que sàpiguen 

que com escola inclusiva, que tinguin en compte les característiques pròpies de l’escola i de les 

qualitats que té el fet que el seu fill comparteixi una realitat com aquesta i la vida escolar amb 

altres nens diferents (C14-6-1).  Les famílies toleren molt bé els ritmes dels nens que hi ha a 

l’escola, aquest infant (cas concret) imposa un ritme al grup molt frenètic i, tot i això, no hi ha 

queixes i s’accepta amb normalitat (E38-6-1). 

(referint-se a la relació escola-famílies) Normalment es lidera des de la tutoria i psicopedagoga de 

l’EAP, també des de cap d’estudis i fins i tot secretaria, es procura ajudar i, a partir d’aquí, també hi 

ha molta detecció. La detecció és important i la portem força bé. Les entrevistes amb les famílies 

dels nens USEE quan convé hi intervé l’EAP (quan es parla de problemes, seguiments de 

psicòlegs,...) cada infant i família és un món (C36-5-1). Realitzem dues entrevistes al llarg del curs, 

inici i final. En una d’elles hi ha l’EAP . Però hi ha disponibilitat del que es pugui necessitar al llarg 

del curs (G20-6-1). Es fan entrevistes regularment i mantenim molt bona relació amb les famílies 

(D25-6-1). Vam fer dues o tres reunions abans de venir i des que hi som n’hem fet una, suposo que 

en seran dues. A través de l’agenda ens comuniquem molt (H12-6-1).  La relació que tenim amb les 

famílies és la pròpia que té un mestre tutor de l’aula ordinària. El que sempre procurem i pel que 

vetllem és entendre que en un principi ha de fer un procés de dol, que pot ser que l’hagi fet o no. 

Sempre i ha la porta oberta a part de les reunions que tens marcades, no és només el protocol hi 

ha casos que hi parles cada dos per tres, això permet que es sentin molt acollits i que si els has de 

fer alguna crítica també l’acceptin bé (B41-6-1). 

A vegades no saps si el nen es medica o si hi ha un bon seguiment, a nosaltres se’ns escapa 

controlar aquests temes. Reps informacions molt diverses, veus que potser les coses no són com 

diuen, no està controlat (E31-6-1).  
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PARTICIPACIÓ:  

(en referència a les famílies) Sí, hi comptem molt (A36-6-2). Quan veiem que algun alumne no pot 

seguir a l’escola busquem recursos alternatius perquè veiem que pot, busquem llocs diferents i 

després hem de convèncer les famílies, ens agradaria que acabin la primària aquí però quan no és 

possible han de marxar d’aquí per molts motius, moltes vegades hi ha una raó familiar darrera 

(maltractaments, coses molt lletges,...) negligents (C35-6-2). No tenim confiança en què els pares 

ho entenguin i ho vulguin (l’opció d’escolaritat compartida) perquè sempre han estat poc receptius 

a això, tot el que s’allunya de la normalitat no els agrada però es tracta d’explicar-los bé el perquè. 

El que pot passar és que t’arribis a plantejar que un nen passi totes les hores a la USEE perquè a 

l’aula no es pot (E14-6-2). L’escola sempre ens va preguntant per qualsevol cosa, qualsevol canvi 

d’activitat. Et tenen en compte i sempre t’atenen amb celeritat (G16-6-2). Comptem amb les 

famílies per a la presa de decisions, tot el que impliqui el procés d’aprenentatge del nen (D41-6-1). 

En general, hi ha participació activa per part de les famílies i quan es demana normalment 

s’involucren, en cas de famílies d’USEE participen menys per la situació familiar (D31-6-1). 

ASSESSORAMENT: 

Des de l’escola no es faciliten pautes a les famílies però les podem aconsellar, són el CMSMIJ o 

centres privats que proporcionen pautes (A37-6-3).L’escola ja m’ha dit que procuraran ajudar-me a 

trobar el que millor s’adapti a ella, on pugui estar a gust (en acabar primària) (G18-6-3). Hi ha molt 

bona comunicació amb els professors, sempre hi són per inquietuds i dubtes, amb tots, perquè 

sempre estan molt pendents de tots els nens i també de la meva nena (G19-6-3). (prèviament a 

l’entrada a l’escola amb USEE) Ens deien que hauria d’anar a l’escola d’educació especial, nosaltres 

no en som partidaris. Ens van citar dues o tres reunions amb l’EAP, ells ens deien que no la podien 

fer fora de l’escola ordinària però que no hi podien fer res per atendre-la bé, al veure que nosaltres 

teníem clar que no volíem especial, va ser quan a últim moment ens van donar la opció de la USEE 

(H9-6-3). No hem rebut mai un assessorament, ni públic ni privat, ho hem trobat a faltar molt, hem 

anat buscant pel nostre compte (H10-6-3). Hem anat al CDIAP i penso que com a mare m’ha anat 

bé, perquè jo no sabia què tenia a les mans ni com manejar-ho (H11-6-3).  Assessorament directe, 

com quelcom ja estipulat no, però si el demanen se’ls fa (B42-6-3).  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES / EXTRAESCOLARS:  

Tot està obert perquè puguin participar com la resta de companys en activitats complementàries i 

extraescolars però depèn dels pares (A43-6-4). Ella té una participació normalitzada en les activitats 

d’escola com colònies, excursions, ... si no pot participar-hi no és per falta de disposició o facilitats, 

sinó per motius econòmics familiars (G23-6-4). (tot i que ja ha anat de colònies) em genera certa 

inseguretat que vagi de colònies sense referents que ella conegui bé, és important per mi (G24-6-

4). L’escola està oberta a la participació dels alumnes de la USEE en colònies i altres activitats 

procurant que hi hagi un acompanyament pel nen USEE del qual se’n beneficien els companys 

(D40-6-4). La vida diària d’un nen a de la USEE és la vida normal d’un nen que està a l’aula 

ordinària. La USEE forma part de l’aula ordinària, ell està escolaritzat en un grup i com a recurs a la 

diversitat fa ús de la USEE. La seva vida diària és tant normalitzada com la dels altres alumnes de 

l’escola. Si hi ha recursos per colònies, doncs hi va, no canvia res (B47-6-4).  

Els deures també són en format llibret, els fa a casa, normalment molt mecànics, però a casa ben 

aviat no vol fer-los i els deixa de banda (G2-6-4). 
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Categoria 7: Actituds  

 

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

VISIÓ PROFESSIONALS          

S’hauria de reduir la ràtio o 

disposar de més 

professionals a l’aula 

ordinària.  

X  X 

 

 

X X X   

Hi ha mestres que 

preferirien no tenir USEE 

perquè no tenen prou 

suport o suposa massa 

esforços.  

X X X X X X   

La USEE implica un esforç 

extra i implicació a tota 

l’escola.   

 X  X X X   

Es valora disposar d’USEE.  X   X    

L’administració no ajuda a la 

inclusió.  

X  X  X    

Hi ha barreres a la inclusió.     X  X    

Importància del personal 

implicat.   

  X      

Els recursos són insuficients.   X X X X   

Volem una escola inclusiva.    X      

Diferents visions en la 

repartició dels recursos.  

   X     

Només hi hauria d’haver un 

alumne USEE per aula 

     X   

Caldria informar que 

l’escola disposa d’USEE 

prèviament al concurs de 

trasllats.  

 X    X   

Cal una visió compartida 

entre el claustre.  

 X X   X   

AJUDA MÚTUA         

Ajuda entre professionals 

USEE i tutors 

X X  X X X   

Ajuda externa altruista.    X      
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Societat vers la inclusió.       X  X 

 

VISIÓ DELS PROFESSIONALS:  

(Per tal que l’alumne pugui avançar dins el grup) hauria de ser una ràtio més baixa dins l’aula 

ordinària o la garantia de dos mestres fixes dins l’aula, sempre els mateixos (A5-7-1). Hauria de 

canviar la mentalitat de l’administració que proporcionés la formació del professorat i per les 

escoles que apostem per la inclusió assegurar ràtios més baixes (C9-7-1). El més "xulo" seria poder 

destinar més temps dins l’aula ordinària però ara mateix no hi ha personal per fer-ho (A15-7-1). 

Sempre un recurs humà és més important perquè és qui té idees, qui aporta (C28-7-1). Potser 

l’ideal seria dos mestres i dos educadors per poder fer bé els acompanyaments (D3-7-1). Sempre va 

més bé tenir més recursos, tant humans com materials, però humans sempre va millor perquè 

s’impliquen (D13-7-1).  Un nen USEE necessita descarregar de nens la classe, és a dir una ràtio més 

baixa (F24-7-1).  

Que només hi hagués un nen d’USEE per aula, jo en vaig tenir dos alhora (F5-7-1) 

La llei està carregada de bones intencions però han d’anar acompanyades d’un bon pressupost 

(A10-7-1). Com s’entén que aquesta escola no tingui dret  tenir una ràtio més baixa?(C6-2-5). Una 

USEE no es posa per decret, però nosaltres ens sentim enganyats. Se’ns va convèncer des de l’EAP 

de posar-la, donat que ja teníem nens de característiques especials i que des de sempre ha estat un 

tret distintiu de l’escola. Possiblement el 98% de les persones que hi érem quan es va decidir se 

n’han penedit perquè veus que l’administració és molt cruel, volen dir que fan coses però no es 

veritat que es facin tan ben fetes com diuen (C33-7-1). Jo considero que al model li falta molt per 

ser inclusiu, simplement ens hem centrat en posar-los tots junts, però les diferències no s’acaben 

de poder atendre’s bé, per tant, no acabes donant les mateixes oportunitats a tots (E3-7-1). Va 

molt en funció dels tutors,  n’hi ha que accepten més la diferència, alguns si tenen els nens d’USEE 

una estona més no els suposa problemes, d’altres no ho viuen igual perquè no deixes de tenir més 

feina si tens un alumne de la USEE a l’aula (D5-7-1). El concepte d’USEE és genial i teòricament és el 

que hauria de ser, però quan veus que si es porta a terme és tot responsabilitat dels que la porten 

perquè no hi ha recursos, cal acompanyar-ho de més coses que la teoria (E19-7-1). La inclusió pot 

ser possible sempre i quan tinguin una persona a la seva dedicació dins la ordinària i una feina que 

pugui fer (F2-7-1).   

La majoria de mestres si poguessin l’eliminarien, ells veuen aquest recurs (USEE) com a una 

oportunitat per poder respirar, voldrien algú més dins l’aula que fes suport. La USEE és una mica 

bolet perquè molts nens i nenes acabaran en un centre d’educació especial. Es sap que aquests 

nens hi són perquè hi ha la USEE (A8-7-1). Considero que la majoria no la voldrien però ells no 

poden triar i a qui no li agradi que se’n vagi! Hi ha gent que li agrada molt que hi sigui, gent que no i 

gent que li molesta, però és el que hi ha (C34-7-1). No crec que ningú s’hagi negat mai ha agafar un 

grup (per haver-hi nens d’USEE), ho faràs amb més o menys alegria però ho assumeixes. 

Assumeixes que hi ha una loteria i que formes part d’aquest sorteig i que cada grup té els seus 

casos especials (E39-7-1). Hi ha de tot, sé que hi haurà persones que preferirien que no n’hi hagués, 

però no per contra a la inclusió sinó pels esforços addicionals que implica (D23-7-1).  A partir de 

segon de primària ja no hi hauria d’haver USEE (F8-7-1). Els nens USEE estan en un entorn ordinari 

però no es veuen els que ja han marxat a un centre d’educació especial, no sé perquè no hi poden 

anar abans (F9-7-1). La formació bàsica és que hi hagi un canvi de xip en general, però a nivell 

professional hi ha moltes coses que s’han de treballar (B51-5-1). No t’hauries de trobar a l’arribar a 
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l’escola que hi ha una USEE, s’hauria d’informar prèviament en el concurs de trasllats. Aquest any, 

que no en tinc cap alumne de la USEE, estic a la glòria (F27-7-1). 

Estàs sol reconduint el nen constantment i la resta del grup alhora, sent un grup mogut, cal un 

esforç extra que no caldria si no tinguessis el nen d’USEE (E7-7-1). És més feina, més organització, 

més gestió (D15-7-1). Comporta una feina i un control i mesures on hi has de ser, hi estem a favor 

totalment però implica uns esforços afegits i una implicació per part de tot l’equip de mestres (D17-

7-1). La gestió de conflictes amb aquests nens s’ha de fer diferent, cal que tothom ho tingui clar, 

són moltes coses (D18-7-1). Els nens d’USEE s’estressen (a l’aula ordinària), no saben estar 

asseguts, tots els anys n’he tingut i ho vius, si ho vius ho entens, quan tutoritzes una aula amb nen 

d’USEE hi ha una diferència que si no n’hi ha, sobretot amb el propi grup i els pares també (D22-7-

1). Has de tenir molt controlats els teus nens i especialment els nens de la USEE si estan junts, 

controlar que no hi hagi conflicte i si estan separats que no hi hagi problema amb els nens de la 

USEE (F8-7-1). El primer any, em vaig angoixar molt, el segon ja coneixia el ritme. Tenies un món 

per fer-te a la classe, tenies que quadrar tots els horaris, que si sortien fessin el mateix que es feia a 

l’aula, és complicat quadrar-ho tot (F23-7-1). La meva impressió és que és una gran batalla al dia a 

dia perquè poder incloure, poder fer-ho dins la normalitat perquè tothom entén que som normals, 

però per contra és què entens per normalitat i què no? Llavors és una feina, que és difícil, definir-la 

seria poder fer que aquell nen sigui vist dins l’aula com un més (B2-7-1).  Qualsevol mestre que ha 

de treballar amb un alumne que va al recurs USEE ha de fer el seu procés d’adaptació i normalment 

és un trimestre en què ha de patir la seva angoixa, les seves dificultats, pors el “ho faré bé no ho 

faré bé” i evidentment que ho fan bé, però tots han de passar el seu procés i en acabat el primer 

trimestre poden expressar-te “escola tu, això m’angoixa”, “parlem-ne, fantàstic que m’ho puguis 

dir”, no puc estar dins els mestres però sí del procés que fan per acceptar-ho i ajudar-los a estar 

més tranquils (B13-7-1). És complexa i aconseguir una bona dinàmica i de qualitat és a vegades, 

complicat (B37-7-1).  

Nosaltres ho vivim gràcies a què hi ha USEE, si no, no es podria, el nen d’USEE fa poques hores a 

l’aula ordinària (E4-7-1).  A dia d’avui ja portem 8 cursos escolars fent USEE per tant el procés ja 

s’ha fet i es veu com una aula més que acull unes dificultats, però sempre la idea que la USEE ha 

pogut transmetre a qualsevol mestre del claustre és que tots som un equip, per tant tanta 

importància té la veu d’un professor de l’aula ordinària com la del tutor de l’aula USEE, avui dia ja 

està acceptat (B12-7-1).  

Integrar, acollir i crear una escola acollidora, un espai de treball pels nens d’USEE també s’ha 

aconseguit (C47-7-1). Ens hem guanyat el respecte en una escola amb tanta diversitat, inclusió i 

també amb el suport de pares “progres” que aposten per l’escola i que els agrada que els fills 

comparteixin aquesta diversitat. Hi ha molta implicació, perquè són persones que els agrada aquest 

tipus de projecte (C50-7-1)  

A vegades no és possible perquè impossibilita que la classe pugui evolucionar. Però l’important és 

que puguin participar (C2-7-1). No es tracta de dir hores, sinó rendiment, es poden fer moltes altres 

coses: sortir, ser flexible,... canviar tot això és complex però s’ha d’acostumar a treballar d’una altra 

manera (C22-2-1). No sé si tots els casos poden arribar a assolir la inclusió, a mi des de la teoria 

m’agradaria pensar que sí, però en la pràctica quan et trobes amb un trastorn d’aquesta magnitud 

mai no saps si és la millor manera (E30-7-1).  

Tu pots tenir un mestre d’USEE però et poc tocar un “pollo” però jo el personal que tinc aquí n’estic 

molt content (C29-7-1).  
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Hi ha qui pensa que no hauria de ser matemàtic, sinó pel tipus de grup, jo prioritzo que tothom 

tingui la mateixa quantitat (D9-7-1).  

El claustre de l’escola cal que cregui en aquest recurs, que anem per integrar els nens a l’aula 

ordinària (F31-7-1). És veure que hi ha uns nanos que poden tenir unes dificultats però això no et 

marca que siguis millor o pitjor (B6-7-1). El que sempre és més cavall de batalla és, per una banda, 

la idea que té l’adult per la inclusió, perquè implica que hi hagi dinàmiques molt establertes, una 

anticipació de com és el nen, de què necessita, de què no, llavors això també ho dificulta molt. 

Podríem dir que hi ha tota la mentalitat d’adults i d’escola estigui en aquesta línia a vegades és el 

que costa més, no perquè no es vulgui sinó perquè a la pràctica hi ha una dificultat més notable 

(B8-7-1).  

AJUDA MÚTUA:  

Els professors poden contactar-nos si necessiten ajudes (A25-7-2). Davant d’inquietuds em 

dirigeixo a ell (responsable de la USEE) (E27-7-2). La responsable de la USEE es reuneix amb els 

tutors i quan tenen dubtes els hi explica, està oberta a assessorar qualsevol tutor (D36-7-2).  Tot el 

que m’anava trobant ho anava preguntant a la mestra de la USEE (F26-7-2). Pel que fa a la tutoria 

dels alumnes, la llei ha canviat. Fa dos anys se’ns va canviar i se’ns va comunicar que la tutora dels 

nens de la USEE és la mestra de la USEE, vam acordar amb els companys tots lògicament que fins el 

moment era la tutora la de l’aula ordinària però calia que ens seguís veient com un equip, que si 

ara em veien com a tutora podia trobar-se que l’autoritat de la mestra de l’aula ordinària es perdés 

aquest respecte (B35-7-2).  

Per les entrevistes amb els pares vaig adonar-me que tenen la impressió que aquests nens fan 

enrederir el nivell i suposo que els pares fan enrederir els seus fills i en com es relacionen amb els 

nens de la USEE (F18-6-1). A nivell social és molt difícil, a l’escola on anava abans vaig notar coses 

que no em van agradar gens, veus que els mateixos nens, pel discurs dels pares hi ha una tibantor 

(H4-7-3) 

Categoria 8: Context escola  

 Responsable 

USEE  

Director Mestre 

ordinària 

Pares 

 A B C D E F G H 

El context social desfavoreix 

la inclusió.  

X     X X  

Bon context escolar   X   X   

 

Hi ha alumnes que estan retrocedint en compte d’avançar, el context de l’escola no ho afavoreix 

(A16-8). El context familiar on viuen determina molt. Molts alumnes viuen situacions socials a casa 

que els perjudiquen, són nens que en un entorn normalitzat podrien tenir molta funcionalitat però 

el context familiar no ho afavoreix, tot el contrari. A més podrien anar al CSMIJ però les famílies no 

hi van (A42-8).  Els nostres nens tenen mancances socioafectives, han viscut vivències totalment 

increïbles molt més dures que el trastorn de conducta, per exemple, re agrupaments familiars, 

deixar-ne enrere... a cada classe hi ha casos socials molt durs (E49-8). És una escola de classe mitja-

alta, tot i que hi ha algunes famílies de classe baixa, és un barri benestant i els pares tenen una 
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exigència a nivell de continguts molt alta, per això a vegades es mostren insegurs per les possibles 

interferències que pot comportar tenir un nen d’USEE a l’aula del fill (D26-8).  

Considero que el context escolar és bo pels nens de la USEE, malgrat puguin tenir problemes 

d’acollida, però no tant per ser nens d’USEE. (C37-8) En general és un context normalitzat (C38-8).  

Tenim sort que estant en un context desfavorit les famílies acostumen a respectar bastant l’escola, 

no com a espai per aprendre però sí amb respecte (E37-8).  

 



136 
 

Annex 9. Quadre de resultats (observacions i registres) 
 Registres 9 dies Pautes observació 3 Registre general  

Escoles Mitjana 9 dies  
Mitjana 2 

centres 
Mitjana 3 pautes  Mitjana 

2 
centres 

Valoració (únic 
registre) 

Mitjana 
2 

centres 

Global 
mitjanes  

Ítems: Escola 1 Escola 2  Escola 1 Escola 2 Escola 1 Escola 2 

Q1-3-4 La planificació i el desenvolupament de les classes 
respon a la diversitat de l’alumnat. 

3,55 4 3,77 4 4 4    3,88 

Q2-3-4 Les classes es fan accessibles a tots els 
estudiants.  

3,55 4 3,77 4 4 4    3,85 

Q3-3-1 Les classes contribueixen a una major 
comprensió de la diferència. 

   4 4 4 4 3 3,5 3,75 

Q4-4-3  Es motiva a què els alumnes coneguin opinions 
diferents a les pròpies. 

3,44 
(8/9) 

3,3 3,37 2,66 4 3,33    3,35 

Q5-4-3  S’ofereixen oportunitats als estudiants perquè 
treballin amb altres que són diferents d’ells 
mateixos per la seva procedència social, ètnia, 
discapacitat o gènere. 

3,33 2,22 2,77 3,66 3 3,33    3,05 

Q6-3-4 El professorat demostra que respecta i valora les 
opinions alternatives en els debats que es donen a 
classe. 

3,87 
(8/9) 

3,3 3,58 3,66 4 3,83    3,70 

Q7-5-2 Es debat sobre el classisme, el sexisme, el racisme, 
la discriminació per discapacitat, l’homofòbia o els 
prejudicis religiosos. 

   4 (1/3) 4 (1/3) 4    4 

Q8-4-2 S’implica activament als estudiants en el seu 
propi aprenentatge. 

   4 4 4 3 4 3,5 3,75 

Q9-4-2 L’ambient de l’aula, organització i altres recursos 

existents contribueixen a l’aprenentatge autònom.   

   3,66 4 3,83 3 2,5 2,75 3,29 

Q10-3-4 Es motiva l’alumnat a què resumeixi de forma 
oral i escrita allò que ha après. 

3,44 
(8/9) 

0,8 
(4/9) 

2,12 4 4 
 

4    3,06 

Q11-5-4 Es consulta als estudiants sobre el suport que 
necessiten. 

1,44 
(4/9) 

1 1,22 3,33 1 2,16    1,69 

Q12-4-2  Els estudiants tenen oportunitat d’escollir entre 2,22 2,44 2,33 2,33 3 2,66    2,49 
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diferents activitats. (5/9) 

Q13-5-3 Es valoren i es tenen en compte els coneixements 
previs i experiències de l’alumnat per als nous 
aprenentatges. 

   4 4 4 4 4 4 4 

Q14-5-1 Els estudiants aprenen de forma cooperativa. 3,77 2 2,88 3,33 3,33 3.33    3,10 

Q15-3-8 S’han establert regles perquè els estudiants 
sàpiguen seguir els torns de paraula, escoltar i 
demanar aclariments als altres companys i 
professorat. 

   4 4 4 4 4 4 4 

Q16-5-1 S’usen de forma sistemàtica i regular mètodes 
d’aprenentatge cooperatiu (tutoria entre iguals, 
treball d’investigació, grups de discussió,...). 

   3,66 4 3,83 3 3 3 3,41 

Q17-5-1 S’ensenyen estratègies als alumnes per tal de 
treballar cooperativament amb els companys. 

   1,66 
(2/3) 

4 2,83    2,83 

Q18-5-4  Els estudiants refusen de forma correcta l’ajuda 
quan no la requereixen. 

2(1/9) 2,77 2,38 3,66 4 3,83    3,10 

Q19-4-2 Les activitats en grup permeten als estudiants 
dividir les tasques i compartir allò après. 

   3,66 4 3,83    3,83 

Q20-4-3  Quan altres companys estan enfrontats, els 
estudiants ajuden a calmar-los en lloc d’animar-
los. 

2,6(5/9
)) 

2,88 2,74 2,66 3 2,83    2,78 

Q21-4-3 Els estudiants comparteixen la responsabilitat 
d’ajudar a superar les dificultats que experimenten 
alguns companys durant les classes. 

   3,33 2,66 2,99    2,99 

Q22-3-5 L’avaluació estimula els èxits de tots els 
estudiants.  

   3,66 4 3,83 3 3 3 3,41 

Q23-3-5 S’usen sempre les avaluacions (incloent les 
avaluacions proposades per l’administració) de 
manera formativa per millorar l’aprenentatge dels 
estudiants. 

   2,66 
(2/3) 

4 4 4 4 4 4 

Q24-3-5 S’usen estratègies d’avaluació diferents de forma 
que es permeti a tots els estudiants mostrar les 
seves habilitats. 

   3,66 4 3,83 3 3 3 3,41 
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Q25-3-5 Hi ha oportunitats per avaluar, en col·laboració 
amb altres, el treball realitzat. 

   3,66  2,66 
(2/3) 

3,16 3 3 3 3,08 

Q26-4-2 Els estudiants entenen perquè estan sent avaluats.    4 4 4    4 

Q27-4-2 S’involucra als estudiants en l’avaluació i en els 
comentaris sobre el seu propi aprenentatge. 

   4 4 4    4 

Q28-3-5 Es valora l’esforç i progrés individual per sobre de 
qualsevol comparació en relació al grup. 

   4 4 4    4 

Q29-3-8 La disciplina de l’aula es basa en el respecte mutu.    4 4 4 4 4 4 4 

Q30-7-2 Els mestres reaccionen favorablement i es recolzen 
davant situacions de conflicte o estrès, mantenint 
la calma i respecte. 

   4(2/3) 4 4 4 3 3,5 3,75 

Q31-3-8 Les normes de comportament a l’aula són 
consistents i explícites. 

   1,33 
(1/3) 

4 2,66 4 4 4 3,33 

Q32-4-3 S’involucra als estudiants perquè ajudin a resoldre 
les dificultats de l’aula. 

3,5 
(2/9) 

3,5 3,5 4 4 4    3,75 

Q33-4-3 Es consulta l’alumnat sobre com es pot millorar el 
clima social de l’aula.   

3,5 
(4/9) 

3,5 3,5 3,33 4 3,66    3,58 

Q34-3-7 Si hi ha més d’un adult a l’aula, comparteixen les 

responsabilitats per tal que el desenvolupament de 

les classes sigui fluid.  

3,77 2,94 3,35 3,33 4 3,66    3,50 

Q35-3-7 Hi ha procediments clars, compresos pels 

estudiants i els docents per respondre a 

comportaments extrems. 

   3 4 (1/3) 3,5 3 2,5 2,75 3,12 

Q36-3-4 Els docents es preocupen de recolzar 
l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat. 

3,33 
(8/9) 

4 3,66 4 4 4    3,83 

Q37-3-4 Es preocupen els professionals de suport 
d’augmentar la participació de tots els estudiants. 

   4 4 4    4 

Q38-3-7 Els professionals de suport faciliten als alumnes 
que experimenten dificultats en l’aprenentatge 

 1,66 
(4/9) 

4 2,83 4 4 4    3,41 
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suport i ajuda mútua. 
Q39-4-2 Els “deures per casa” contribueixen a 

l’aprenentatge de tots. 
   3 (1/3) 4 (1/3) 3,5 3 3 3 3,25 

Q40-4-2 Els deures a casa es relacionen amb les capacitats i 
coneixements de tot l’alumnat. 

   3 (1/3) 4 (1/3) 3,5 3 3 3 3,25 

Q41-4-2 Es dóna oportunitat de presentar els deures de 
diferents maneres. 

   3 (1/3) 4 (1/3) 3,5 3 3 3 3,25 

Q42-4-2 Es dóna oportunitat als alumnes perquè s’ajudin 
amb els seus deures. 

   - 4 (1/3) 2    2 

Q43-5-2 Es coneixen i s’aprofiten els recursos de la 
comunitat. 

    1,33 
(1/3) 

1,33 
(1/3) 

1,33 4 2,5 3,25 2,29 

Q44-4-2 Es demana als alumnes que aportin materials útils 
per les activitats de classe. 

   4 (1/3) 3 (1/3) 3,5    3,5 

Q45-5-2 La diversitat de l’alumnat s’utilitza com un recurs 
per l’ensenyament i l’aprenentatge. 

   4 4 4 4 4 4 4 

Q46-5-3 Es motiva a l’alumnat a què comparteixi el seu 
coneixement, per exemple, sobre diferents països, 
regions i àrees de ciutats o sobre les seves històries 
familiars. 

3,57 
(4/9) 

3,55 3,56 3,66 4 3,83    3,69 

Q47-5-3 S’ensenya a l’alumnat sobre allò que pot aprendre 
dels altres provinents de diferents contextos i 
experiències. 

3,57 
(4/9) 

3,55 3,56 3(2/3) 4 (2/3) 3,5    3.53 

Q48-5-2 S’escullen els alumnes per fer tutories entre iguals 
tenint en compte la diversitat i incloent-los a tots. 

   - 3 1,5    1,5 

Q49-4-3 Els estudiants que han superat un problema 
transmeten als altres els beneficis de la seva 
experiència. 

2 (2/9) 3 2,5 3 (2/3) 3 3    2,75 

Q50-2-1 El personal genera recursos per donar suport a 
l’aprenentatge i la participació. 

   4 4 4 3 4 3,5 3,75 

Q51-2-1 Existeix una àmplia gamma de llibres de ficció i no-
ficció de bona qualitat per tot l’alumnat, en una 
varietat de llengües utilitzades pels alumnes, en 
Braille i gravacions pels estudiants amb deficiència 

   - - - - - - - 
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visual. 

Q52-5-2 Es dóna a tot l’alumnat oportunitat de comunicar-
se amb  altres per escrit, per telèfon o per correu i 
correu electrònic. 

   - - -    - 

Q53-2-2 S’exploren noves oportunitats tecnològiques, quan 
estan disponibles, per exemple, programes de 
reconeixement de veu, com un recurs de suport 
per l’alumnat que té dificultats extremes en 
l’escriptura. 

   4 - 2 4 - 4 3 

Q54-5-2 S’usen fitxes de treball únicament quan poden ser 
compreses per tots els estudiants i quan fomenten 
el treball autònom. 

2,96 
(8/9) 

4 3,48 4 4 4    3,74 

Q55-2-1 Es disposa de materials curriculars apropiadament 
adaptats per l’alumat amb discapacitat, per 
exemple, lletres grans o Braille. 

   - - - - - - - 

 En relació als indicadors Q51-2-1 i Q55-2-1 amdos centres comenten que no requereixen d’aquest material en l’actualitat.  

Comentaris registre 9 dies i registre únic USEE Gironina:  

- Els resums efectuats són sempre orals i no escrits.  

- El suport és triat pel professorat per aquest motiu no  

- El treball cooperatiu és més abundant a educació infantil i en general 

es fa treball cooperatiu a tutoria, alguna tarda que hi ha més alumnes, 

i durant la sessió de “bingo”. 

- La resolució de conflictes es resol a través de la mediació i dels fulls 

d’incidència.  

- En el suport i l’acompanyament a l’aula els professionals adopten 

funcions segons el seu rol (educadora, practicant o mestra).  

- El treball autònom s’entrena per poder participar en les instrumentals.  

 

Comentaris registre 9 dies i registre únic USEE Barcelonina:  

- Els agradaria una major autonomia pels infants, però les peculiaritats dels seus alumnes fan 

que requereixin un suport per animar-los a esforçar-se atès que sovint intenten fer les coses 

ràpidament i amb poca cura.  

- Els resums es fan orals o escrits normalment al final de cada sessió.  

- Pel que fa als rols de més d’un professional a l’aula, estan acostumats a que aquests tinguin el 

mateix pes i figura d’autoritat davant el grup.  

- Deures actualment només en té un alumne de la USEE.  

- Els nens de la USEE participen en casals d’estiu, estudi assistir i extraescolars, també en totes 

les activitats d’escola. 

- A la USEE hi ha una alumna que presenta una patologia molt diferent a la dels companys, té 

una bona conducta però a nivell d’aprenentatges presenta un retard molt important. Per això 

hi ha molts aspectes avaluats on considerem que no aconseguim incloure-la suficientment.   
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Annex 10. Nota de premsa: Plataforma Ciutadana per a una Escola 
Inclusiva a Catalunya (2013) 
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