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Resum 

El treball pretén estudiar, des d’una perspectiva constructivista, com s’atén la 

diversitat a un centre d’educació secundària de Catalunya, i traçar unes línies de 

millora en relació a la inclusió dels alumnes en els processos d’ensenyament 

aprenentatge. Per tal de poder conèixer la realitat d’un centre educatiu, s’ha portat a 

terme, des d’una perspectiva qualitativa, concretament en un institut de la província 

de Barcelona, un estudi de cas. Els resultats obtinguts a través de grups de discussió 

amb alumnes i famílies, entrevistes amb diversos docents, i observacions en diferents 

aules de l’institut, apunten que els recursos que es despleguen al centre de secundària 

adopten diferents graus d’inclusió segons els docents que els programen. Es conclou 

que la majoria de docents del centre, tenen una mirada inclusiva, basada només amb 

la presència de tots els/les alumnes al grup-classe, tot i que no en la totalitat de les 

hores lectives. No obstant, la participació i el progrés en l’aprenentatge de certs 

alumnes, es veu desafavorit, ja que alguns docents consideren que certs alumnes no 

estan al mateix nivell que la resta de companys. 

Paraules clau: diversitat, educació secundària, atenció a la diversitat, inclusió.  

 

Abstract 

This research has the aim of studying, from a constructivist point of view, how diversity 

is approached in a secondary school centre in Catalonia. It also wishes to draw a 

proposal to improve the inclusion of the students in their teaching and learning 

process. In order to be able to learn the reality of a specific centre, a research has 

taken place from a qualitative perspective, with a case study, in a secondary school in 

the province of Barcelona. The results obtained throughout discussion groups with 

students and families, interviews with various teachers, and observing some of the 

classrooms, point out that the resources that have in the secondary school adopt 

different degrees of inclusion according to the teachers who program them. In 

conclusion, most teachers in the centre have an inclusive look, based only on the 

presence of all the students in the class-group although some of them are not always 

with the class-group. In addition, the participation and the progress of certain students 

in the learning process are badly affected because some teachers consider that certain 

students are not at the same level as the rest.  

Keywords: diversity, secondary education, attention to diversity, inclusion.      
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1. Introducció  

 

Al llarg del grau de psicologia, les assignatures relacionades amb el món de l’educació m’han 

fet conèixer i aprendre aspectes que m’han creat molta curiositat i interès. Les classes 

relacionades amb la psicologia educativa, sempre m’han transportat a records de la meva 

etapa educativa de primària i secundària i han aconseguit donar sentit a diversos dubtes o 

situacions que rondaven per la meva ment.  

Considero molt interessant conèixer com aprenem les persones, com es construeixen els 

nostres esquemes mentals i com ajuda en aquest procés de construcció la interacció amb 

les persones que ens envolten i el mateix context. Arran d’aquest fet, em vaig interessar a 

saber més sobre els processos d’ensenyament aprenentatge, i sobretot, com es tradueixen 

a la pràctica educativa, és a dir, com es duen a terme al dia a dia de les escoles i instituts del 

país.  

D’altra banda, en les assignatures de caràcter educatiu, també he après en relació a la 

inclusió, i més, tenint en compte el Decret 150/2017 que va publicar la Generalitat de 

Catalunya fa dos anys. La inclusió doncs, també m’ha generat moltes reflexions, algunes 

d’internes i d’altres compartides amb companys/es i amb la meva família, i m’ha ajudat a 

plantejar-me diverses qüestions, com per exemple, com es viu i té lloc realment la inclusió 

als centres eductius.     

D’aquesta manera és com va néixer la idea d’aquesta recerca. He après que la inclusió 

parteix de tenir en compte i donar resposta a totes les característiques diverses de la 

totalitat de l’alumnat d’un centre educatiu, i és per aquest motiu que la finalitat d’aquest 

estudi és conèixer com un centre d’educació secundària, dóna resposta a les 

característiques diverses que defineixen als alumnes que en formen part.  
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El treball s’estructura en sis apartats: 

En el primer apartat hi consta la fonamentació teòrica. En la qual s’aborden dos blocs, el 

concepte de diversitat, concretant-lo amb l’educació i l’etapa d’educació secundària, i 

l’atenció a la diversitat. En aquest segon bloc, es parla de la resposta que es dóna als centres 

educatius a la diversitat dels alumnes, i a les mesures i suports que defineix la Generalitat de 

Catalunya. 

En el segon apartat, s’engloba el disseny de la recerca. D’aquesta manera, es presenta la 

metodologia, els objectius que han guiat l’estudi, els instruments creats per la recollida de 

dades, el procediment seguit per aquesta, i els instruments dissenyats i el procediment 

seguit per l’anàlisi de les dades recollides.  

En el tercer apartat, s’hi exposen els resultats obtinguts a partir de la recollida de dades. 

Seguidament, en el quart apartat s’exposa la discussió dels resultats amb la fonamentació 

teòrica.  

En el cinquè apartat, com a conseqüència dels resultats obtinguts i la contrastació amb la 

teoria, s’hi defineix la proposta de millora encarada al centre educatiu en el qual s’ha basat 

el present estudi. Es poden distingir els motius que han portat a redactar-la, i les mateixes 

línies de millora orientades a afavorir la inclusió al centre.   

Per últim, en el sisè apartat, es mostren les conclusions de l’estudi, i s’hi especifiquen l’abast 

i les limitacions de la recerca.   
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2. Fonamentació teòrica  

A continuació, es presenta el recolzament teòric amb l'objectiu d'aportar coneixements 

conceptuals respecte al tema del present estudi. Per fer-ho, aquest punt es divideix en dos 

blocs. El primer aborda el concepte de diversitat, en el qual se'n fa una definició i es parla 

d'aquesta en l'educació secundària. El segon tracta de l'atenció a la diversitat, on s'exposa la 

resposta que es dóna a la diversitat a l'educació secundària i es concreten les mesures que 

existeixen en l'àmbit legislatiu. 

2.1. Concepte de diversitat  

Es podria dir que la diversitat és una condició de tot ésser humà i per tant, que està present 

a les diferents realitats que ens envolten, és a dir, la social, la cultural i l’educativa 

(Quintana, 2004). D’aquesta manera, es tracta d'aprendre a viure amb les diferències i, 

aprendre a aprendre de les diferències. Aconseguir doncs, que les diferències es vegin 

positivament com un estímul per fomentar l’aprenentatge (Ainscow, 2016).  

2.1.1. Definició diversitat en un context educatiu 

Les diferències individuals que existeixen entre les persones, en relació al context educatiu, 

s’haurien de tenir molt en compte, ja que aquestes diferències estan presents a l’hora 

d’afrontar els processos d’ensenyament aprenentatge. Els/les alumnes poden presentar 

diversitat de pensaments, d’experiències, d’actituds, de maneres d’aprendre, de comunicar, 

interessos, maneres de treballar, motivacions, expectatives i moments diferents de 

desenvolupament (Arnaiz, n.d.).  

D’altra banda, cal destacar que hi ha dos tipus de factors que influeixen a aquesta diversitat 

entre els/les alumnes. En primer lloc, es troben els factors intrapsicològics, els quals poden 

tenir un caràcter cognitiu, o afectiu, emocional, motivacional i relacional (Coll, 2001; Coll i 

Onrubia, 2001). Fent referència als que tenen un caràcter cognitiu, es troben:  

- Els esquemes mentals, que són representacions individuals sobre una parcel·la de la 

realitat.  

- La intel·ligència, que la definim com la capacitat d’adaptar-se al medi, i com quelcom 

múltiple, modificable, i distribuïda i socialment situada. 
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- Les estratègies d’aprenentatge, és a dir, un conjunt d’eines i recursos que posen en joc 

els/les alumnes per aprendre.  

- La capacitat metacognitiva, que fa referència a la presa de consciència dels propis 

coneixements.  

En relació als factors de caràcter afectiu, emocional, motivacional i relacional, es torben: 

- Els factors motivacionals, que són els motius que mouen a aprendre.  

- La representació d’un mateix, és a dir, el sistema del jo, que està compost per 

l’autoconcepte, que és la imatge que un té de si mateix/a i n’hi ha varis depenen dels 

rols (important l’autoconcepte acadèmic), l’autoestima, que és la valoració afectiva 

que un mateix fa respecte als seus autoconceptes, la qual és única, i els jo possibles, 

que els definim com les representacions d’un mateix/a en un futur.  

- Les atribucions causals i patrons atribucionals que fan referència a quines causes 

atribuïm als èxits i als fracassos.  

- Les representacions mútues professor/alumnes, és a dir, la idea que es construeix de 

l’altre en funció del rol que està exercint. 

- Les expectatives mútues, que es relaciona amb l’efecte Pigmalió o la profecia 

autocomplerta, que es tracta d’allò que esperes o no de l’altra persona en 

representació del seu rol.   

En segon lloc, es troben els factors interpsicològics (Colomina i Onrubia, 2001) els quals fan 

referència a la interacció professor alumne, és a dir, a les relacions que s’estableixen entre 

professor/a i alumne/a al voltant d’un contingut, i la interacció entre alumnes, que són les 

relacions que s’estableixen entre els alumnes al voltant d’un contingut d’aprenentatge. En 

aquest cas, hi ha tres possibles situacions: 

- La individualista, on el professor/a busca que l’alumnat aprenguin allò que ell/a 

ensenya, independentment que ho aprengui o no els seus companys/es.  

- La competitiva, on el professor/a col·loca als/les alumnes en una situació en la qual 

pretén que uns aprenguin més, millor o més ràpid que la resta de companys/es.  
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- La cooperativa, on l’objectiu del professor/a és que els/les alumnes aprenguin allò que 

s’ensenya, que ho ajudin a aprendre als seus companys/es, i a més, que aprenguin a 

cooperar com a contingut d’ensenyament aprenentatge.  

2.1.2. Diversitat a l’educació secundària  

Des de la concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar (Coll, 2001) 

s’entén que els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula, es donen a partir de la 

interacció entre professor i alumne al voltant d’un contingut d’aprenentatge (triangle 

interactiu). D’aquesta manera, aprendre fa referència a construir coneixements i atribuir-

los-hi sentit, i ensenyar, a ajudar en aquest procés de construcció de coneixement i atribució 

de sentit.  

En relació a l’ajuda, aquesta ha de presentar dues característiques. En primer lloc, ha de ser 

ajustada, és a dir, s’ha d’ubicar dins la Zona de Desenvolupament Proper1 (ZDP), descrita per 

Vygotsky (citat a Feldman, 2006), de l’alumne/a. Així doncs, ha de tenir en compte el Nivell 

de Desenvolupament Real (NDR), que fa referència al que pot fer l’alumne/a de forma 

autònoma, i el Nivell de Desenvolupament Potencial (NDP), el qual es relaciona amb el que 

pot fer l’alumne/a amb algú altre més expert. En segon lloc, ha de ser contingent, és a dir, el 

professor/a ha d’identificar el moment en què és necessari donar-la i el moment que no ho 

és, i retirar-la (Coll, 2001). 

A més, l’aprenentatge es caracteritza per l’aprenentatge significatiu, concepte desenvolupat 

per Ausubel (citat a Martín i Solé, 2001) en la teoria de l’assimilació. L’aprenentatge 

significatiu doncs, fa referència a aquell aprenentatge en el qual es vinculen, de manera no 

arbitrària, els coneixements previs, és a dir, els esquemes mentals de l’alumne, amb el nou 

contingut d’aprenentatge. Per tal que això es produeixi però, són necessàries tres 

condicions. En primer lloc, el contingut d’aprenentatge ha de ser potencialment significatiu 

des d’un punt de vista lògic, és a dir, ha d’estar ordenat, estructurat, ha de tenir coherència 

interna i anar de quelcom més general a més específic. En segon lloc, el contingut 

d’aprenentatge ha de ser potencialment significatiu des d’un punt de vista psicològic. Per tal 

de conèixer si és així, hem de saber si els alumnes disposen d’esquemes mentals suficients i 

                                                           
1 Distància intermental entre NDR i NDP  de l’alumne/a i de l’ajuda que li proporciona el professor/a.  
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disponibles per aprendre aquell nou contingut, i per fer-ho, és útil fer una avaluació inicial. 

L’última condició fa referència al fet que l’alumna ha de tenir una disposició favorable a 

aprendre de manera significativa, és a dir, ha de voler aprendre, ja que aquest/a és l’últim 

responsable del procés d’aprenentatge (Martín, i Solé, 2001).  

Cal destacar però, que la diversitat en aquesta etapa educativa afecta més concretament en 

la relació que els/les alumnes estableixen amb l’aprenentatge i l’entorn escolar. A més, en 

l’educació secundària, la diversitat augmenta a mesura que avança el desenvolupament 

dels/les joves, i també, a mesura que creixen les seves experiències i relacions amb el que 

els envolta. En aquestes relacions, és important remarcar que s’inclouen la història 

acadèmica d’èxit o fracàs dels/les alumnes, i un seguit de qüestions vinculades amb els 

processos d’aprenentatge que provoquen un determinat autoconcepte i autoestima en 

relació a l’aprenentatge acadèmic. Fet que influencia directament al sentit que els/les 

alumnes atribueixen al seu propi aprenentatge al centre de secundària. Per tant, en aquesta 

etapa escolar, és molt important que es miri de portar a terme una pràctica docent 

enfocada a disminuir els índexs d’abandonament escolar en joves que cursen l’ESO 

(Onrubia, 1993).  

2.2. Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat la podríem considerar un conjunt d’estratègies educatives i 

pedagògiques dirigides a satisfer totes les necessitats educatives de tots els/les alumnes 

sense renunciar al projecte educatiu del centre (Essomba, 2003). Per tant, adoptant la 

concepció constructivista de l’ensenyament i aprenentatge de la qual parlàvem 

anteriorment (“2.1.2 Diversitat a l’educació secundària”), podem afirmar que es necessita 

un ensenyament que s’adapti als/les alumnes, i que per tant, s’entén l’atenció a la diversitat 

com a eix bàsic en el currículum educatiu (Onrubia, 1993). És important doncs, destacar que 

el que s’intenta és que la resposta a la diversitat sigui concebuda com una tasca de centre i 

d’equip, ja que la diversitat és el punt de partida de qualsevol procés d’ensenyament 

aprenentatge. Així doncs, atendre la diversitat no hauria de suposar un problema afegit, ja 

que s’entén com a part del procés d’ensenyament aprenentatge.  
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Tot i així, aquesta és una tasca difícil, la qual requereix un ampli conjunt de condicions i 

suports, com per exemple, d’infraestructures, mitjans materials, recursos humans, 

condicions organitzatives, compromís amb l’educació, entre altres (Onrubia, 2004).  

D’altra banda, l’atenció a la diversitat també fa referència a la tasca d’adaptar les respostes 

educatives a la pluralitat de necessitats en la totalitat dels/les alumnes d’un centre educatiu, 

per tal que puguin arribar als objectius educatius proposats, ja que tots han de poder 

construir processos d’aprenentatge. D’aquesta manera, aquesta definició porta a parlar de 

perseguir una personalització de l’ensenyament. Quelcom que pel professorat, suposaria 

conèixer les característiques personals de cada alumne/a i estar a disposició de voler dur a 

terme un ensenyament adaptatiu (Echeita, 2005). Segons Onrubia (2004), l’ensenyament 

adaptatiu es considera com l’estratègia global més adequada per respondre a la diversitat 

de l’alumnat, ja que aquesta es basa amb la diversificació de les formes d’actuació educativa 

d’acord amb les característiques dels/les alumnes, mantenint els mateixos objectius globals 

per a tots/es.  

D’altra banda, Onrubia (1993) ens parla també, dels següents aspectes de caràcter 

pedagògic: 

- Concreció dels objectius i continguts: en l’ESO, cal que es busqui un equilibri entre els 

diferents tipus de capacitats i els continguts presents en les àrees, amb la possibilitat 

de prioritzar-ne algun depenen de les característiques i necessitats dels/les alumnes. A 

més, en aquesta etapa és important treballar les capacitats personals de relació amb 

els altres, i les d’inserció laboral, i no prioritzar només objectius centrats en les ares de 

caràcter cognitiu o lingüístic.  

 

Cal destacar, que en aquesta etapa educativa, els/les alumnes que presenten 

problemes d’aprenentatge, majoritàriament, el que mostren són dificultats 

relacionades amb l’aprenentatge de continguts de caràcter conceptual, que en moltes 

ocasions formen la totalitat del treball a l’aula. És per això que és important que hi hagi 

un equilibri de continguts i activitats a l’aula.  

 

- Organització i seqüenciació dels continguts: els continguts han de tenir una lògica 

seqüencial, per tal d’ajudar a l’alumne a què no es perdi en els diferents continguts de 
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la matèria. També cal que es procuri que hi hagin espais que permetin recuperar i 

reelaborar determinats aspectes passats que potser no van ser ben apresos per 

alguns/es alumnes. A més, per facilitar l’atenció a la diversitat, s’ha de tenir en compte 

que hi ha d’haver una connexió entre els continguts seleccionats, amb els 

coneixements previs dels/les alumnes, i que la motivació juga un paper molt important 

en l’aprenentatge. Per tant, és recomanable que els/les alumnes puguin participar en 

la selecció de temes concrets per treballar en algunes matèries. Per últim, és important 

vincular els continguts amb situacions que resultin quotidianes pels alumnes, ja que 

ajudarà a connectar-los amb el que se’ls proposa aprendre.   

 

- Activitats d’ensenyament i aprenentatge: hi ha d’haver una diversificació, és a dir, 

s’han de presentar diferents tipus d’activitats i tasques, i hi ha d’haver flexibilitat, ja 

que és necessari anar modificant el tipus i el grau d’ajuda que dóna el/ la professora 

als/les alumnes. A més, les pràctiques educatives han d’estar dirigides a afavorir 

l’equiparació d’oportunitats de l’alumnat que estigui en una situació de desavantatge, 

ja que pot suposar un possible fracàs escolar, ja sigui per raons personals, socials, 

familiars, entre altres (Echeita, 2005).  

 

- Formes d’organització de les activitats: pot ser rellevant l’ús habitual de treball amb 

parelles o en petits grups, ja que afavoreix la participació de tots els/les alumnes, la 

discussió de diferents punts de vista, promou intercanvis, reflexions, ajudes entre 

iguals, entre altres. També seria adequat, promoure que els/les alumnes, sols o en 

grups, puguin planificar i desenvolupar ells mateixos les tasques, i que el/la professora 

només intervingui quan aquests li demanin ajuda. A més, també podria ser d’ajut per 

atendre a la diversitat, recórrer a determinades formes d’organització o treball a l’aula, 

com per exemple el treball per projectes o la realització de tallers. Aquestes, permeten 

que dins un mateix contingut, els alumnes estiguin treballant diferents tasques en un 

mateix moment. Per últim, és essencial que a l’aula hi hagi un clima afectiu i relacional 

basat en la confiança, la seguretat i l’acceptació mútua entre professor i alumnes que 

permeti la participació de tots ells/es.   

D’altra banda, Onrubia (1993) també ens parla de la distribució d’espais, temps i 

agrupaments de l’alumnat. Concretament a l’ESO, una adequada atenció a la diversitat no 
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és sinònim d’una estructura rígida i estàtica, fent referència als espais i/o als agrupaments 

dels alumnes. Així doncs, es troben els següents elements: 

- Materials i fonts d’informació: de consulta o d’ús a l’aula, han de ser diversos.  

- Connexió amb l’entorn: en aquesta etapa és molt important que hi sigui present una 

connexió amb l’entorn, ja que l’educació secundària suposa el punt final de l’escolaritat 

obligatòria i l’entrada al món laboral per molts alumnes, i per tant, els aspectes 

vinculats a aquesta transició i a l’experiència social fora de l’escola, són claus pel seu 

desenvolupament.  

- Formes i instruments d’avaluació: aquests s’han d’allunyar de formes sumatòries 

centrades només en continguts conceptuals que responen a un únic instrument 

d’avaluació amb funció acreditativa vinculada amb conseqüències positives o 

negatives.  

Així doncs, veiem que totes les respostes d’atenció a la diversitat, estan emmarcades dins el 

concepte d’inclusió, el qual consisteix a garantir un mínim basic d’educació per a tothom 

(Ainscow, Dyson, Goldrick i West, 2013).  

D’altra banda, Ainscow (2006), suggereixen cinc maneres d’entendre-la. Aquestes són: “La 

inclusió relacionada amb la discapacitat i les <<necessitats educatives especials>>”, “La 

inclusió com a resposta a les exclusions disciplinàries”, “La inclusió en referència a tots els 

grups vulnerables d’exclusió”, “La inclusió com a promoció d’una escola per a tots”, i “La 

inclusió com a Educació per a tots” (pàg. 6), que és en la qual s’aprofundirà en el treball. Tal 

com veiem a l’article, Ainscow exposa que “les barreres de l’aprenentatge i la participació, i 

els recursos que recolzen l’aprenentatge i la participació només es poden descobrir i 

prioritzar dins una escola concreta” (pàg. 8), és a dir, en un context concret. A més, el 

desenvolupament de la inclusió implica construir a partir d’una sèrie de valors, els quals han 

de ser compartits per tota la comunitat educativa. En aquest cas, els valors són: “l’equitat, la 

participació, la comunitat, la compassió, el respecte per la diversitat, la sostenibilitat i els 

drets” (pàg. 8). Tot i així, aquests prenen importància i tenen lloc d’una manera o altra 

segons el context on es troben. A més, no són estàtics, i per tant, permeten modificacions i 

ampliacions.  
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D’aquesta manera, la inclusió implica augmentar la presència i la participació de l’alumnat 

disminuint les barreres a l’aprenentatge i a la participació, garantir el màxim progrés en 

l’aprenentatge de la totalitat de l’alumnat, i una reestructuració de les cultures, polítiques i 

pràctiques educatives, per tal de respondre a la diversitat de tots els/les alumnes. A més de 

veure les diferències dels estudiants com un recurs, construir comunitat, desenvolupar 

valors i promoure suport mutu entre el centre educatiu i la comunitat, ja que la inclusió 

també és un aspecte en la societat (Booth i Ainscow, 2002).  

D’altra banda, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el novembre del 

2017, va publicar el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 2017), amb l’objectiu de “garantir que 

tots els centres educatius siguin inclusius” (pàg. 2).  

Algunes de les idees que podem extreure del decret són:  

- Que tots els alumnes s’hauran d’escolaritzar en escoles ordinàries, i les famílies de 

manera excepcional, podran sol·licitar l’escolarització a un centre d’educació especial.  

- Que en el marc d’un sistema educatiu inclusiu es pretén garantir sempre la presència, 

la participació i el progrés en l’aprenentatge de tot l’alumnat.  

- S’hi destaca el pes de la concepció del treball en xarxa per part dels centres i la 

comunitat educativa.  

- Es remarca la importància de la personalització de l’aprenentatge en entorns flexibles i 

respostes ajustades i el treball en equip de tots els professionals 

- Es defineixen unes mesures i suports en diferents graus, per atendre a la diversitat de 

l’alumnat, les quals es detallen més endavant (“2.2.2 Mesures d’atenció a la 

diversitat”).  

2.2.1. Resposta a la diversitat a l’educació secundària  

Una resposta adequada a la diversitat dels alumnes d’ESO, seria:  

“la estructuracion de situacions de enseñanza-aprendizaje suficientemente variadas y 

flexibles como para possibilitar que, en el marco concreto en el que se dan esas situaciones, 

el mayor numero possible de alumnos accedan en el mayor grado possible al conjunto de 

capacidades que señala los objetivos de esta etapa educativa” (pàg.2) (Onrubia, 1993).  

Per tant, cal elaborar i estructurar desenvolupaments d’activitats i tasques escolars el més 

variades possibles, les quals presentin diferents punts d’entrada i connexió de coneixements 
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que permetin diferents ajudes i autonomia, entre altes aspectes, als diferents alumnes a qui 

van dirigides (Onrubia, 1993).  

 

Pel que fa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2018), la resposta 

educativa als alumnes d’ESO “consisteix en l’aplicació de mesures curriculars 

metodològiques, organitzatives i/o psicològiques que permeten personalitzar l’acció 

educativa per a tots els alumnes” (pàg. 26), emmarcades en un sistema educatiu inclusiu. És 

a dir, han de permetre la presència, la participació i el progrés en l’aprenentatge de tots 

els/les alumnes, han d’ajudar-los en les dificultats que puguin sorgir, i han de garantir el seu 

benestar emocional, social, i una bona convivència al centre educatiu. Quelcom que s’ha de 

vetllar perquè es construeixi gràcies a tota la comunitat educativa.  

Veiem doncs, que en “el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments 

d'educació secundària obligatòria, en el capítol 3, estableix les indicacions per a l'orientació 

educativa i la gestió pedagògica en els centres d'educació secundària obligatòria.” Cal 

destacar, que l’atenció a la diversitat requereix i s’entén des d’una visió amplia, la qual 

considera l’alumne/a en la seva totalitat, és a dir, es respecten les diferències, les 

singularitats, els moments vitals, l’estil de processament, els ritmes d’aprenentatge, entre 

altes qüestions que l’afectin a ell/a i al seu procés d’aprenentatge.  

D’altra banda, als centres d’educació secundària trobem la Comissió d’atenció a la diversitat 

(CAD) o un òrgan equivalent a aquest, per tal d’organitzar, gestionar i avaluar les mesures i 

suports per atendre tots els/les alumnes. En aquesta comissió hi ha de participar el/la 

director/a del centre o un altre membre de l’equip directiu, que és qui ha de presidir-la, el 

professor/a d’orientació educativa, pedagogs/es i/o els/les referents d’equip d’orientació, 

referents de nivell i/o representants dels equips docents del centre, i els/les professionals 

designades als SIEIS, en el cas que n’hi hagi. Quan es consideri necessari que hi participin 

altres professionals del centre, com per exemple algun tutor/a, se’ls pot convocar de 

manera puntual. En relació a les funcions que ha de desenvolupar la CAD, segons, el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2018), són les següents (pàg. 31 - 

32):  

- “Concretar els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l'atenció a les 

diversitats dels alumnes”.  
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- “Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa el 

centre i de les mesures adoptades per aplicar els criteris (determinats en el PEC) i les 

actuacions per a l'atenció als alumnes”.  

- “Proposar els procediments i criteris que empraran els equips docents per fer les 

adaptacions o els plans de suport individualitzats (PI) que corresponguin”.  

- “Col·laborar amb l'entorn escolar o, si escau, amb els plans educatius d'entorn o altres 

programes socioeducatius en els quals participi el centre, per dissenyar, planificar i 

desenvolupar accions de suport escolar i per atendre els alumnes”.  

- “Col·laborar amb els equips docents per establir els criteris per a l'avaluació formativa 

de l'alumne”.  

- “Fer l'avaluació de l'aplicació de les mesures de l'atenció als alumnes en el centre i del 

seu progrés”.  

- “Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l'evolució dels alumnes amb 

necessitats educatives especials i altres necessitats específiques de suport educatiu 

(NESE) i d'aquells que tenen dificultats per aprendre”. 

 

D'acord amb el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en 

el marc d'un sistema educatiu inclusiu, es consideren alumnes amb necessitats 

específiques de suport educatiu (NESE):  

“alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, 

intel·lectuals o sensorials, trastorns de l'espectre autista, trastorns greus de conducta, 

trastorns mentals i malalties degeneratives greus i minoritàries, alumnes d'origen 

estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació tardana al sistema 

educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat 

prèvia deficitària, alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions 

socioeconòmiques i socioculturals desfavorides, alumnes amb trastorns d'aprenentatge o 

de comunicació, entesos aquests últims com a trastorns que afecten l'adquisició i l'ús 

funcional del llenguatge; alumnes amb altes capacitats, i alumnes amb risc 

d'abandonament escolar prematur” (pàg. 3-4). 

 

- “Fer el seguiment dels alumnes que han passat de sisè de primària a primer d'ESO i 

valorar les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació entre primària 

i secundària”. 

- “Fer el seguiment i la valoració de les decisions que es prenguin en el marc de la CAD”.  
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- “Fer la prevenció i el seguiment dels alumnes amb risc d'abandó escolar”.  

- “Prioritzar les avaluacions psicopedagògiques que s'han de fer, així com fer-ne el 

seguiment per ajustar la resposta educativa”.  

- “Altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el mateix centre”. 

En aquest sentit doncs, es pretén que la CAD sigui un espai de treball funcional i àgil del 

centre educatiu, el qual cada centre decideix la periodicitat de les seves trobades.  

2.2.2. Mesures d’atenció a la diversitat a secundària 

Des dels centres educatius, s’haurien d’adoptar unes propostes curriculars i organitzatives 

que poguessin donar resposta a la diversitat educativa dels/les alumnes per tal que 

aquestes construeixin coneixements i aconsegueixin objectius. Així doncs, quelcom hauria 

de quedar reflectit en un pla d’atenció a la diversitat per poder donar resposta a les 

diferències en els processos d’ensenyament aprenentatge (Casado i Lacruz, 2008).  

A més, respecte a les mesures concretes, cal tenir present el “Documents per a 

l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum 

competencial i l'orientació educativa a l'ESO” del Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya (2018), ja que explica totes les mesures d’atenció a la diversitat existents, 

basades amb el decret d’inclusió. A continuació s’esmenten les mesures segons la 

classificació d’aquest document del Departament d’Educació, i se subratllen amb negreta, 

les que seran rellevants per l’estudi present.   

2.2.2.1. Mesures i suports universals 

Aquestes garanteixen l’atenció i el suport a la totalitat dels alumnes, ja que incideixen en 

l’organització general dels recursos del centre. Així doncs, formen el conjunt d’estratègies 

que han d’adoptar tots els/les professionals dels centres educatius. Per últim, dir que en 

l’etapa d’educació secundària, l’orientació i l’acompanyament de l’alumne/a, s’estableixen 

com a elements clau en aquestes mesures.  

- La personalització dels aprenentatges: Referenciat a l’apartat “2.2 Atenció a la 

diversitat”.  

- Les mesures organitzatives flexibles: Una de les mesures que es pot adoptar són els 

Desdoblaments. Aquests, fan referència al fet de treballar amb menys alumnes a 

l’aula. D’aquesta manera, millora l’atenció a cadascun d’aquests/es i augmenta la 
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seva participació en l’aula. A més, el desdoblament del grup-classe, es pot fer a través 

d’una partició del grup per nivells o dividint la classe mantenint l’heterogeneïtat 

(Notó, 2006).  

- L'avaluació formativa i formadora. 

- Els processos d'acció tutorial i d'orientació: “L'acció tutorial és pròpia de la funció 

docent i es materialitza en un conjunt d'actuacions de responsabilitat compartida 

entre els docents, els equips educatius i tots els professionals de la comunitat 

educativa”. “Aquestes actuacions educatives, en col·laboració amb les famílies, 

contribueixen a l'assoliment de les competències bàsiques associades als àmbits 

transversals, necessàries perquè l'alumne pugui desenvolupar el seu projecte 

personal, social, acadèmic i professional” (pàg. 22). 

 

“Cada centre, en funció del projecte educatiu, ha de concretar les actuacions per a 

l'acompanyament i seguiment grupal i individual dels alumnes i configurar equips 

docents estables que ho puguin garantir” (pàg. 23). 

 

En relació a la tutoria individualitzada, aquesta “(...) és una actuació compartida del 

centre que complementa les actuacions de l'acció tutorial, que es fan des de les 

matèries i àmbits, i reforça l'acompanyament i l'orientació dels alumnes al llarg de 

l'escolarització” (pàg. 23).  

 

- Altres actuacions que contribueixin a l'escolarització  i l’educació dels alumnes. 

2.2.2.2. Mesures i suports addicionals 

Un cop han estat aplicades les mesures universals, les mesures i suports addicionals, 

permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible i temporal als/les alumnes que ho 

necessitin, ja que aquestes es concreten a partir de les necessitats que el professorat 

identifiqui en els/les alumnes. A més, aquestes mesures han de buscar la màxima 

participació en les situacions educatives del centre i aula de tot l’alumnat. És per això que 

poden tenir una programació especifica que reculli l’organització, el funcionament i els 

aspectes curriculars que la guiaran.  

- Les mesures d'atenció tutorial específiques. 
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- El suport del professor/a d'orientació educativa:  

“L’entrada d’un especialista a l’aula pot ser útil per fer determinades observacions amb 

l’objectiu de plantejar-nos ajudes pels diferents alumnes de l’aula. A més, però, el 

professor/a d’orientació educativa pot entrar a l’aula per tal de fer un suport més específic 

a algun alumne/a en concret o a un grup d’alumnes amb necessitats educatives 

especifiques, o bé, a tot el grup per millorar l’atenció rebuda” (pàg. 41) (Notó, 2006).  

- Els programes intensius de millora (PIM) 

- El suport lingüístic i social 

- Les aules d'acollida (AA): és un: 

“marc de treball obert amb una interacció constant amb la dinàmica del centre que permet 

una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua 

catalana i que proporciona a l'alumne nouvingut una atenció adequada a les necessitats i 

progressos relacionals i lingüístics, com a complement del treball del grup-classe al qual 

estigui adscrit” (pàg. 45).    

 

Parteix d’ajudar als/les alumnes a “(...) accedir als currículums de totes les matèries 

en les millors condicions possibles” (pàg. 45).   

- Els programes de diversificació curricular amb projecte singular (PDC + PS) o sense 

projecte singular (PDC): està adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO amb l’objectiu 

d’estimular “(...) la continuïtat formativa d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge 

i/o risc d’abandonament escolar”. Els/les alumnes que hi poden participar han de 

complir dos requisits. En primer lloc, que: 

“en acabar el quart curs de l’ESO no hagin obtingut una avaluació positiva per superar el 

curs i/o no han assolit les competències de l’etapa, i alumnes de tercer o quart, que 

s’incorporen després d’una avaluació adequada, per proposta de l’equip docent, tot tenint 

en compte el seu parer i el dels pare/mare/pares/mares o tutor/a legal” (pàg. 36).  

 

A més, cal distingir entre dues formes d’organització del Programa de diversificació 

curricular.  

“La modalitat A (PDC), són els que es duen a terme en el centre educatiu en la seva 

totalitat i en horari lectiu. I la modalitat B (PDC + PS), són els que són gestionats pel centre 

educatiu però que l’alumna cursa una part o la totalitat en l’àmbit pràctic amb activitats 

externes al centre. L’horari d’aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de 

l’horari lectiu” (pàg. 40). 
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- Els projectes específics de suport a l'audició i el llenguatge.  

- Els projectes de promoció al poble gitano de Catalunya.  

- L'atenció domiciliària. 

- Les aules hospitalàries.  

- Els hospitals de dia per a adolescents.  

- Les unitats en centres de Justícia Juvenil.  

- Les unitats en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.  

- Altres actuacions del Departament d'Ensenyament o del mateix centre que 

contribueixin a l'educació inclusiva dels alumnes: Una d’aquestes actuacions pot ser 

el Pla de suport individualitzat (PI): 

“(...) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents 

(amb la implicació de l'alumne i la participació de la família) sobre la planificació de 

mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats 

alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu. El pla de suport 

individualitzat ha de ser una eina àgil i funcional” (pàg. 32-33).   

A més, “(...) ha de ser un document viu, en estat de procés d'actualització, adaptació 

i millora permanent per valorar-ne la idoneïtat i eficàcia (...)” (pàg. 32-33).  

2.2.2.3. Mesures i suports intensius  

Les mesures i suports intensius són estratègies i eines de caràcter didàctic, curricular, 

psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop han estat aplicades les mesures 

universals i addicionals, i en casos molt concrets que requereixen mesures singularitzades. 

Seguint la mateixa inclusiva però, l’aplicació de qualsevol d’aquestes mesures ha de buscar 

la participació de l’alumne en les situacions educatives de centre i d’aula.  

- Els suports intensius a l'escola inclusiva (SIEI):  

“(...) té com a finalitat facilitar l'atenció educativa i la promoció de la participació en 

entorns escolars dels alumnes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del 

desenvolupament, de primer fins a quart d'ESO, un cop s'han exhaurit les mesures 

universals i les mesures addicionals d'atenció de tots els alumnes del centre. Per assolir 

aquesta finalitat cal aplicar estratègies didàctiques i metodològiques a l'aula ordinària que 

resulten innovadores i que suposen canvis i millores pel que fa a l'atenció dels alumnes 

amb necessitats educatives especials, i també de la resta d'alumnes en general. De la 

mateixa manera, s'enforteix la responsabilitat de tot l'equip docent en l'atenció i 
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acompanyament als alumnes i permet avançar en la gestió de la diversitat d'alumnes des 

d'una perspectiva inclusiva” (pàg. 57).  

 

- Els suports intensius a l'audició i el llenguatge (SIAL).  

- El suport del personal d'atenció educativa.  

- Els programes d'aula integral de suport (AIS)  

- El suport dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). 

- L'atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educatius per a 

deficients auditius (CREDA).  

- L'atenció directa dels professionals de suport del centre de recursos educatius per a 

deficients visuals (CREDV).  

- Les unitats d'escolarització compartida (UEC). 

- Els programes de noves oportunitats (PNO).  

- La reducció de la durada de l'etapa educativa. 

Per acabar amb la fonamentació teòrica, la qual ha ajudat a construir una aproximació 

conceptual a l’objecte d’estudi, parlant de la diversitat, l’etapa d’educació secundària, la 

resposta que es dóna a les diferències individuals dels/les alumnes, i les mesures i recursos 

que detalla el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2018), englobat 

sempre en un marc inclusiu, a continuació es parla del disseny de la recerca del present 

estudi.    
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3. Disseny de la recerca 

En aquest apartat, es presentarà el paradigma en el qual es basa la recerca, la seva tipologia, 

els objectius de l’estudi, les característiques de la mostra, els instruments utilitzats per la 

recollida de dades, el procediment seguit per aquesta, i els instruments i el procediment que 

han conduït l’anàlisi de les dades.  

3.1. Metodologia 

L’estudi present correspon a una investigació qualitativa, ja que és un mitjà per explorar el 

significat que els individus o grups atribueixen a un problema social o humà. Així doncs, el 

procés d’investigació es construeix amb dades recollides en l’entorn del participant, i 

l’anàlisi de dades, de forma inductiva, respon des de dades particulars a temes més 

generals, en les quals l’investigador fa interpretacions sobre el seu significat (Cole, 2010).   

En relació al paradigma en el qual es basa, és el paradigma interpretatiu. Aquest, parteix del 

fet que les interpretacions subjectives dels participants formen part de la ciència. S’ocupa 

doncs, de l’enteniment interpretatiu de l’acció social, la qual es caracteritza per un significat 

subjectiu, ja que té un sentit pel propi participant. Es podria dir que comprensió, acció i 

significat són paraules claus d’aquest paradigma. Així doncs, el que pretén és trobar el 

significat de les formes concretes de la vida social (Solà Santesmases, 2009).  

D’altra banda, el present estudi correspon a un estudi de cas, ja que s’explora a fons un 

conjunt d’individus, concretament un centre educatiu. A més, s’ha recopilat informació 

detallada utilitzant diversos procediments de recollida de dades durant un període de temps 

sostingut (Stake, 1995, citat a Cole, 2010).  

3.2. Objectius de la recerca 

A continuació es presenten els objectius generals que guien la recerca i es concreten els 

específics amb les corresponents hipòtesis directrius.    

- Objectius generals: 

1. Identificar i analitzar els recursos d’atenció a la diversitat d’un institut i la valoració 

que en fan els diferents col·lectius implicats.  

 

2. Realitzar una proposta de millora sobre els usos dels recursos d’atenció a la 

diversitat del centre.  
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- Objectius específics i hipòtesis directrius:  

1.1. Analitzar la concepció d’atenció a la diversitat que tenen els/les alumnes, les 

famílies, els/les docents implicats en els recursos d’atenció a la diversitat, i els/les 

membres de la CAD.   

 

 Hipòtesis: Els/les alumnes i les famílies tenen una visió de l’atenció a la diversitat 

allunyada de la inclusió i se centraran a identificar-la com les ajudes que dóna el/la 

professora a un determinat alumne/a o als/les alumnes que fan feina adaptada. 

Els/les docents i membres de la CAD mostraran una concepció més inclusiva i 

expressaran totes les maneres que hi ha al centre per atendre la diversitat.   

 

1.2. Identificar si els/les alumnes i les famílies són conscients dels recursos que té 

l’institut per atendre la diversitat. 

 

 Hipòtesis: La majoria d’alumnes i famílies, no sabran identificar els recursos que té 

el centre educatiu per atendre la diversitat.    

 

1.3. Analitzar quina imatge tenen els/les alumnes, les famílies, els/les membres de la 

CAD, i els/les docents, dels diferents recursos d’atenció a la diversitat.  

 

 Hipòtesis: Els/les alumnes i les famílies, tindran una imatge referent a què els/les  

alumnes que són atesos per aquests recursos són els que mostren més dificultats. 

Tenen situacions familiars complicades o que no tenen el mateix nivell que els 

altres. Per tant, la imatge que tindran d’aquests recursos, serà, que són destinats 

per aquests/es alumnes i que el que fan, els hi adapten i no està al mateix nivell 

que la resta d’alumnes (referent a la seva concepció d’intel·ligència). Els/les 

membres de la CAD i els/les docents, diran que són per atendre a les diferents 

necessitats educatives dels/les alumnes, però es referiran a diferents nivells 

d’intel·ligència, i que a més, és necessari per a un bon funcionament de la classe, ja 

que hi ha alumnes que no volen ser-hi presents.  

 

1.4. Analitzar l’organització i el funcionament dels recursos d’atenció a la diversitat. 

 

 Hipòtesis: L’organització i el funcionament no seguiran una línia inclusiva i en 

algun cas, rere dels recursos, hi haurà una creença d’excloure del grup-classe els 

alumnes que mostren un comportament no adequat.  
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1.5. Identificar la valoració que fan els/les docents i els/les membres de la CAD dels 

recursos d’atenció a la diversitat.  

 

 Hipòtesis: Faran una valoració positiva, la majoria, i no tindran en compte 

aspectes d’inclusió.  

3.3. Context i participants 

Pel que fa a la mostra, és un centre de secundària, de la província de Barcelona, d'una 

població de més de dos mil habitants, la qual conserva un entorn rural de camps i masies. 

Els seus habitants, majoritàriament, són d'un nivell socioeconòmic mitjà. Les tipologies 

professionals d'aquests, són variades i fan referència als serveis, als petits comerços, al 

turisme, la restauració, la indústria, ja que al poble hi ha un polígon industrial 

on hi predominen empreses especialitzades en l'alimentació, i cada vegada amb menys 

freqüència, professions com la pagesia. 

En relació al centre educatiu, va començar a ser institut escola el curs 2010-2011, és a dir, fa 

set anys, ja que abans al centre era només d'educació primària. Actualment, a la part de 

secundària hi ha uns dos-cents alumnes i trenta docents. Cal dir que els/les alumnes que hi 

cursen l'ESO, són majoritàriament del mateix poble, tot i que hi ha alguns alumnes dels 

pobles veïns.  

Respecte als participants, concretament han estat els diferents grup-classe de primer a 

quart d’ESO, tretze professors/es del centre educatiu i cinc membres representants dels 

familiars dels/les alumnes, els quals han col·laborat en aquesta recerca.   

3.4. Instruments de recollida de dades 

En relació als instruments utilitzats per recollir les dades del present estudi, han estat creats 

a partir dels objectius esmentats al punt anterior. En primer lloc, s’ha utilitzat el registre 

narratiu per recollir les dades de les diferents observacions participants que s’han dut a 

terme a les aules del centre. El sistema de registre narratiu utilitzat han sigut les notes de 

camp, les quals consisteixen en una descripció-narració dels fets que tenen lloc en una 

situació natural. En elles, es poden recollir qüestions metodològiques, personals, 

descriptives, inferencials, entre altres (Palou, 2014).  
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Respecte a les observacions, en relació a la implicació de l’observador amb els observats, 

han sigut d’observació-actuant, ja que els subjectes sabien que eren observants i coneixien a 

l’observadora. Tot i així, la relació entre observant i subjectes ha sigut impersonal i distant, 

ja que l’observadora ha fet d’espectadora, per tant no hi ha hagut interacció amb els 

subjectes, o n’hi ha hagut de forma puntual o anecdòtica (Riba, 2009).  

En segon lloc, s’han creat dos guions d’entrevistes semiestructurades (guions adjuntats a 

l’Annex 1), una dirigida als membres de la CAD, i una altra als docents del centre. Aquestes 

entrevistes semiestructurades corresponen a un conjunt de preguntes obertes definides 

prèviament, les quals estructuren l’àrea de la recerca, però amb cert nivell de llibertat per 

tal de poder aprofundir en quelcom que pugui ser rellevant, a través de la formulació de 

noves preguntes en funció de l’entrevistat/a (Blasco et al., 2008). Els blocs en què 

s’estructuren les entrevistes semiestructurades són els següents:    

- Diversitat i atenció a la diversitat: 

 Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a la 

diversitat”. 

 Identificació i valoració de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

 Forma d’atenció a la diversitat des de la figura dels/les docents. 

 Valoració de la millor manera d’atendre la diversitat a un centre d’educació 

secundària.  

- Recursos d’atenció a la diversitat:  

 Coneixement i valoració al respecte: l’Aula oberta, SIEI, Desdoblament, Tutoria 

grupal, Tutoria individual, Suport dins l’aula, Programació d’aula que atén a 

tothom i Aula d’acollida. 

Per últim, s’han creat dos guions semiestructurats (guions adjuntats a l’Annex 2)  pel grup de 

discussió que s’ha realitzat amb alguns alumnes del centre, i un altre amb algunes famílies 

de l’alumnat. El grup de discussió és una tècnica de les investigacions qualitatives que 

adopta la forma d'una discussió oberta basada en una guia de preguntes, amb la finalitat 

d'obtenir percepcions i idees sobre un tema d'interès a partir de la comunicació entre els 

participants (Fàbregues i Paré, 2010). Els blocs en què s’estructuren els grups de discussió 

són els següents:    
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- Diversitat i atenció a la diversitat: 

 Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a la 

diversitat”. 

 Identificació i valoració de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

 Valoració de la forma en què el docent atén a la diversitat d’aprenentatge dels 

alumnes.  

- Recursos d’atenció a la diversitat:  

 Coneixement i valoració al respecte: l’Aula oberta, SIEI, Desdoblament, Tutoria 

grupal, Tutoria individual, Suport dins l’aula, Programació d’aula que atén a 

tothom i Aula d’acollida. 

3.5. Procediment de recollida de dades  

Pel que fa al procediment seguit en la recollida de dades, en primer lloc es va contactar amb 

el centre educatiu, a través de correu electrònic al director d’aquest. Un cop explicat l’estudi 

i el que es necessitaria, el director va acceptar i seguidament es va crear un document 

(autorització del centre adjuntada a l’Annex 3) conforma autoritzaven a què es portés a 

terme aquest estudi al seu centre. Un cop va estar firmat, va començar el procés de 

correcció i revisió dels instruments descrits al punt anterior, és a dir, les entrevistes 

semiestructurades i els guions pels grups de discussió. 

A continuació, també es va contactar a través de correu electrònic, amb tots els docents que 

formen part del centre, informant-los del present estudi i de si estaven interessats a 

participar mitjançant entrevistes. Es va contactar amb vint-i-un professionals del centre, dels 

quals tretze van contestar. A continuació es va concretar una reunió amb el coordinador 

psicopedagog del centre per demanar permís per fer una observació a la Comissió d’atenció 

a la diversitat (CAD), i es va acordar que es faria una reunió especial per poder-la observar, a 

causa de la confidencialitat dels temes tractats en les reunions de les CAD. A més, es van 

decidir les classes i les hores que s’observaria el funcionament d’algunes de les aules del 

centre. També es va decidir els/les alumnes que formarien part del grup de discussió i es van 

pactar dues sessions per portar-los a terme.  

D’altra banda, es va contactar directament amb algunes de les famílies dels alumnes per 

portar a terme un grup de discussió, pel qual el centre educatiu va cedir una aula. Es va 
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contactar amb vuit famílies i van respondre per col·laborar-hi, cinc d’elles. A continuació es 

va pactar un dia i es va dur a terme el grup de discussió amb aquestes.  

D’aquesta manera, les entrevistes, els grups de discussió i les observacions concretades, es 

van portar a terme en les següents dates:   

Taula 1. Planificació de les entrevistes als docents, de les observacions a les aules i dels 

grups de discussió amb l’alumnat i les famílies 

Gener 

Dijous 24 

- Entrevista Director, 9:15 
- Entrevista professora Anglès, 10:15 
- Entrevista Coordinador psicopedagog, 11:15 
- Observació Aula – Treball per projecte i suport dins l’aula, 12:30 – 13:30 

Divendres 25 
- Observació Aula – Aula Oberta, 10:00 – 11:00 
- Entrevista MEE primària, 11:30 

Dilluns 28 

- Observació SIEI, 8 – 9 
- Entrevista coordinadora SIEI, 10:45 
- Observació CAD Social, 11:30 
- Grup de discussió alumnes, 13:30 – 14:00 

Dimarts 29 
- Entrevista professora Castellà i matemàtiques, 10 - 11 
- Observació Aula - Aula Oberta grup-classe, 11:30 – 12:30 
- Entrevista EEE, 12:30  

Dimecres 30 
- Observació Aula- que atén a tothom – 9 a 10 
- Observació Aula – Treball per projecte i suport dins l’aula, 12:30 – 13:30 
- Observació Aula – Tutoria, 13:30 – 14:00  

Febrer 

Divendres 1 

- Observació Aula – Projecte científic, 9 – 10  
- Observació Aula – Desdoblament, 10 – 11  
- Observació Aula – Sense suport, 11:30 – 12:30 
- Entrevista professor matemàtiques, 12:30 – 13:30 

Dilluns 4 - Grup de discussió alumnes, 13:30 – 14:00 

Dimecres 6 
- Observació Aula – sense suport, 12:30 -13:30 
- Observació Aula – Tutoria, 13:30 – 14:00 

Dijous 7  - Entrevista professora física i química, 11:30 

Divendres 8  - Observació Aula – Desdoblament, 10 – 11 

Dimarts 12 - Entrevista professora socials, 11:30 – 12:30  

Dijous 14 - Grup discussió famílies, 4 - 5 

Dijous 28  - Entrevista professora català, 9 a 10 

3.6. Instruments i procediment d’anàlisi de les dades 

Els instruments utilitzats per l’anàlisi de les dades recollides han estat, en primer lloc, un 

instrument analític de caràcter descriptiu, i en segon lloc, un instrument d’anàlisi 

interpretativa, ja que el que es pretén és descriure, i posteriorment interpretar, els 

fenòmens que succeeixen al centre educatiu relacionats amb la resposta que es dóna a la 

diversitat d’aprenentatge dels/les alumnes. Pel que fa a la descripció dels fenòmens, 
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aquesta ha de ser detallada i ha d’incloure dades relacionades amb el que té lloc abans, 

durant i després de les diferents accions educatives. D’altra banda, referent a la 

interpretació, aquesta assigna significats a la informació obtinguda relacionats amb la 

fonamentació teòrica i el context (Pedrós, 2005).  

A continuació, es presenten els instruments utilitzats. En primer lloc, pel que fa a 

l’instrument d’anàlisi descriptiva, hi ha hagut quatre models, un per analitzar els dos grups 

de discussió portats a terme, un per l’anàlisi de les entrevistes als diferents professionals del 

centre, un per analitzar les observacions realitzades a les aules, i un per l’anàlisi de 

l’observació de la CAD. Seguidament es mostren els blocs en els quals s’han estructurat.   

Respecte a l’instrument d’anàlisi descriptiva dels grups de discussió i les entrevistes als 

professionals del centre educatiu, els blocs en què s’estructuren les preguntes són els 

següents:    

- Diversitat i atenció a la diversitat: 

 Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a la 

diversitat”. 

 Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

 Forma d’atenció a la diversitat des de la figura dels/ les docents.  

- Recursos d’atenció a la diversitat:  

 Coneixement respecte: l’Aula oberta, SIEI, Desdoblament, Tutoria grupal, Tutoria 

individual, Suport dins l’aula, Programació d’aula que atén a tothom i Aula 

d’acollida. 

Pel que fa a l’instrument d’anàlisi descriptiva dels grups de les observacions a la CAD i a les 

aules del centre educatiu, els blocs en què s’estructuren les preguntes han sigut els 

següents:    

- Context observació: 

 Distribució espacial 

 Professionals a l’aula 

- Començament de la reunió: 

 Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe 

 Interacció triangle interactiu   
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 Altres observacions  

- Durant la reunió: 

 Mapa d’interactivitat  

 Activitats: tipus, presentació, estructura, agrupament, interacció triangle 

interactiu, relacions que s’estableixen entre alumnes i verbalitzacions del/la 

docent durant l’activitat 

- Final de la reunió:  

 Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent  

 Interacció triangle interactiu  

 Altres observacions  

- Altres aspectes com els materials que s’han  utilitzat, la interacció amb l’observadora i 

altres observacions possibles.  

En segon lloc, l’instrument d’anàlisi interpretativa, el qual està basat en la Pauta 

d’interpretació del Treball Final de Màster “Les pràctiques musicals educatives que 

afavoreixen la inclusió de totes i tots els alumnes a l’aula” (Carrera, 2012), es presenta a 

continuació.  
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Concepte teòric Pregunta Resposta 

FACTORS INTRAPSICOLÒGICS 

Cognitius  

Coneixements previs 

(esquemes mentals) 

- El professor proposa estats inicials per saber què saben els alumnes? 

- El professor dedica un temps a classe a comentar els estats inicials per tal d’aprofundir en allò que 

saben els nens? 

 

Intel·ligència 
- El professor planteja activitats diverses en les quals els alumnes han d’elaborar coses? 

- El professor planteja activitats relacionades amb la vida quotidiana? (intel·ligències múltiples) 

 

Estratègies 

d’aprenentatge 

- El professor ensenya a fer resums, esquemes, mapes conceptuals als alumnes, partint d’un contingut 

concret? 

- El professor planteja activitats complexes als alumnes sobre diferents continguts que es puguin resoldre 

mitjançant estratègies diferents? 

 

Capacitat 

metacognitiva 

- El professor planteja activitats on els alumnes hagin de fer un esquema, resum, mapa conceptual, etc., 

sobre aquells continguts que saben i no saben? 

- El professor elabora esquemes conjuntament amb els alumnes per saber què saben i què no? 

 

Afectius, emocionals, motivacionals, relacionals  

Representacions 

mútues i expectatives 

mútues 

- El professor transmet als seus alumnes l’expectativa que té d’ells davant d’un contingut o activitat? 

- El professor no té en compte algun nen al llarg de les activitats? 

 

FACTORS INTERPSICOLÒGICS 

Interacció professor alumne al voltant d’un contingut – aspectes de caràcter pedagògic  

Concreció dels 

objectius i continguts 

- El professor explica la utilitat de les activitats als alumnes? 

- El professor explica l’objectiu de les activitats als alumnes? 

- Hi ha marques al llarg de l’explicació del professor, amb les que l’alumne pot identificar la importància o 

rellevància d’alguns continguts. 

- Hi ha un equilibri de contingut i activitat a l’aula? 

 

Taula 2. Instrument d’anàlisi interpretativa 
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- Al final de la classe el professor planteja la realització d’un resum del que s’ha treballat amb els 

alumnes? 

Organització i la 

seqüenciació dels 

continguts 

- Els continguts tenen una lògica seqüencial? 

- Hi ha espais que permetin recuperar i reelaborar determinats aspectes passats que potser no van ser 

ben apressos? 

- El professor diferencia els conceptes que haurien de saber els alumnes dels nous? 

- Els alumnes participen en la selecció de temes per treballar? 

- El professor busca exemples de vivències o experiències compartides o quotidianes i els utilitza per 

explicar un concepte? 

- El professor utilitza exemples observables o aplicats a l’aula per tal de fer l’explicació més representativa 

als alumnes? 

 

Activitats 

d’ensenyament 

aprenentatge 

- Hi ha una diversificació d’activitats? 

- El professor explica un concepte de diferents maneres per fer-lo més entenedor als alumnes? 

- El professor utilitza diversos recursos o materials per explicar un mateix contingut als alumnes? 

- Les pràctiques educatives estan dirigides a afavorir l’equiparació d’oportunitats de l’alumnat que estigui 

en una situació de desavantatge? 

- El professor dóna la possibilitat de participar a tots els alumnes per igual? És a dir, estimula 

específicament la participació d’aquells que tenen menys tendència a intervenir? 

- El professor proporciona materials de suport diversos, en diferents formats i de diferents nivells de 

dificultat als alumnes? 

 

Formes d’organització 

de les activitats 

- Es treballa amb parelles o petits grups? 

- El professor promou discussió de diferents punts de vista, intercanvis, reflexions, etc. als alumnes? 

- El professor promou que els alumnes planifiquin i desenvolupin ells mateixos les tasques? 

- Es treballa per projectes? 

- Les activitats presentades pel professor tenen en compte les inquietuds dels nens/es a més dels 

continguts que es treballen? 
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- Podem observar vinculacions afectives entre el professor i els alumnes? 

Interacció alumne alumne al voltant d’un contingut 

Tres situacions: 

1. Individualista 

- L’alumne aprèn el contingut independentment dels seus companys? 

- A l’aula s’observa que els alumnes verbalitzin els seus pensaments en veu alta?  

 

2. Competitiva 
- Hi ha alumnes que aprenen més, millor o més ràpid, i altres que aprenen menys, pitjor i més lents? 

- A l’aula s’observa que els alumnes verbalitzin els seus pensaments en veu alta?  

 

3. Cooperativa 

- Els alumnes ajuden a aprendre als seus companys? 

- Els alumnes aprenen a cooperar com a contingut d’ensenyament aprenentatge?  

- Els professors creen espais on, el petit grup, pugui debatre diferents conceptes/activitats tractades a 

classe? 

- Entre ells escolten les diverses explicacions per tal d’arribar a un objectiu comú? 

- elaboren els treballs de manera conjunta o es reparteixen les tasques? 

- A l’aula s’observa que els alumnes verbalitzin els seus pensaments en veu alta?  

 

APRENDRE – CONCEPTE APRENTATGE SIGNIFICATIU  

Tres condicions: 

1. El professor ha 

de presentar el 

contingut de 

manera 

estructurada, lògica 

i coherent als 

alumnes 

- El professor fa una explicació als alumnes, prèvies a les activitats per comentar com s’estructurarà la 

sessió? 

- El professor explica detalladament cada activitat als alumnes? 

 

2. El professor ha 

d’adaptar-se als 

coneixements 

previs de l’alumne 

- El professor relaciona els nous continguts amb els donants anteriorment? 
- El professor fa preguntes directes sobre els continguts als alumnes? 
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per tal que hi hagi 

un contingut 

d’aprenentatge 

potencialment 

significatiu 

3. El professor ha 

de presentar el 

contingut 

d’aprenentatge de 

manera motivadora 

als alumnes 

- El professor explica als alumnes per a què servirà el contingut que han d’aprendre? 
- El professor utilitza suports complementaris per fer més atractiva l’activitat als alumnes? 

 

ENSENYAR - CONCEPTE D’AJUDA 

Ajustada 

 

- L’ajuda té en compte el NDR dels alumnes? 

- L’ajuda té en compte el NDP dels alumnes? 

- El professor fa ús de conceptes treballats anteriorment a l’hora d’aportar nous continguts? 

- El professor treballa els continguts de forma progressiva des del més general i simple al més complex i 

detallat? 

 

Contingent 

 

- L’ajuda es dóna en el moment adequat? 

- L’ajuda es retira en el moment adequat? 

- El professorat adapta les activitats a les situacions que es van donant, encara que la planificació prèvia 

sigui diferent?  

 

DIVERSITAT 

Concepte atenció a la 

diversitat 

- Valoració de com s’atén la diversitat a l’institut  

- Valoració de com seria la millor manera d’atendre la diversitat a un centre d’educació secundària 

- Què troba a faltar en relació a l’atenció a la diversitat en aquest centre d’educació secundària?  

 

RESPOSTA A LA DIVERSITAT 
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Ensenyament adaptatiu 

Diversificació de les 

formes d’actuació 

educativa d’acord amb 

les característiques 

dels/les alumnes i 

mateixos objectius 

globals per a tots/es 

- Hi ha alumnes que tenen PI? 

- Hi ha alumnes que estan en un projecte de diversificació curricular? 

- Hi ha alumnes que estan al SIEI? 

- Es mantenen els mateixos objectius globals per la totalitat dels alumnes? 

 

Inclusió 

Tots els alumnes 

s’hauran d‘escolaritzar 

en escoles ordinàries i 

les famílies 

- Hi ha alumnes amb annex 2?  

Presència, la 

participació i el progrés 

en l’aprenentatge de 

tot l’alumnat 

- Es garanteix sempre la presència, la participació i el progrés en l’aprenentatge de tot l’alumnat  

Concepció del treball en 

xarxa per part dels 

centres i la comunitat 

educativa 

- Hi ha treball en xarxa? 

- Quins serveix externs hi participen? 

 

Personalització de 

l’aprenentatge en 

entorns flexibles i 

respostes ajustades 

- Hi ha recursos que responguin a aquesta característica? Quins?  

Treball en equip de tots - Quins equips de treball s’han identificat en el centre?  
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els professionals - Què opinen de la comunicació i el treball en equip entre professionals els mateixos professionals del 

centre? 

Mesures i suports  

CAD - Valoració    

Aula Oberta - Valoració   

SIEI - Valoració   

Aula Acollida - Valoració  

Desdoblaments - Valoració  

Suport dins l’aula - Valoració  

Sense suport a l’aula - Valoració  

Tutoria grupal - Valoració  

Tutoria individual - Valoració  

Aula que atén a 

tothom: 

- Treball per 

projectes 

- Treball en grups 

- Valoració  

Presentat el disseny de la recerca, el qual ha ajudat a conèixer la metodologia emprada i els objectius que guien l’estudi, el context i els 

participants, els instruments utilitzats en la recollida de dades i el procediment seguit, i els instruments i el procediment seguit en l’anàlisi de 

les dades, sempre des d’una perspectiva qualitativa, a continuació, es mostren els resultats obtinguts.  
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4. Resultats  

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts a partir dels instruments d’anàlisi 

descriptiva i interpretativa descrits a l’apartat anterior.  

En primer lloc, els resultats descriptius, es troben recollits a l’Annex 4, tot i que en 

aquest apartat es mostrarà un exemple de les dades recollides en un dels grups de 

discussió, un exemple de les dades obtingudes de les entrevistes amb els docents de 

l’institut, i una de les observacions dutes a terme a les aules del centre educatiu.  

Resultats descriptius:  

Anà lisi descriptivà del grup de discussió  d’àlumnes   

Data: 28-01-19   Sessió: 1   Durada: 30 min. 

Assistents: 6 nois i 2 noies  

- Presentació del debat: 

 Interacció entre els assistents: 

Entren bastant esverats i demanant de què parlarem. Al començament, alguns es 

mostren més reservats que altres. Cadascú d’ells seu a les cadires que hi ha 

col·locades com volen i parlen i riuen entre ells. Hi ha alguns assistents que encara 

no han arribat, es pregunta per ells i alguns dels presents diuen que ja els van a 

buscar. Marxen i al cap d’uns minuts tornen amb els altres. Quan hi som tots, es 

comença a explicar el que farem.    

- Durant el debat: 

 Interacció entre els assistents:  

Costa que respectin el torn de paraula o que no parlin entre ells/es mentre un 

company/a està expressant la seva opinió, ja que alguns tendeixen a comentar-se 

aspectes en veu baixa. Tot i això, no hi ha cap comentari de falta de respecte entre 

ells.  
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Destacar que hi ha uns assistents que intervenen més que d’altres, i que n’hi ha 

dos o tres que intervenen poc o intervenen quan se’ls demana explícitament a ells 

la seva opinió o si volen comentar alguna cosa.  

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

Quan se’ls planteja el concepte “diversitat”, uns quants comenten que “No 

havia sentit mai aquesta paraula” i que “No ho hem estudiat”, altres expressen 

que es va fer una reunió on van tractar aquest tema, però un assistent que va 

anar a la reunió, esmenta que “No el vam tractar”. Un dels assistents de 4t 

però, comenta “Diversitat sexual per exemple?” i un dels companys li demana 

què és, i li explica que “És que tot és divers, no hi ha sol un, i que sigui un 

correcte”. I un altre afegeix “Que no hi ha un estereotip de què sigui nois i 

noies, en plan, que no hi ha cap estereotip de com ha de ser”.  

 

A partir d’aquí, s’introdueix el concepte de la diversitat a l’educació, i alguns 

dels comentaris són: “Clar a veure, pot ser que tu no pots tractar un alumne 

com més inferior i l’altre com més superior?”, “Jo crec que també és del plan, 

que cada alumne necessita la seva manera de què li ensenyis les coses, no?”, 

“Perquè uns potser van més adelantats i altres més...”, “Clar, a uns potser els hi 

costa més que a altres, saps què vull dir?, jo potser vaig superior a ell”.  

 

A continuació, s’introdueix el concepte “atenció a la diversitat” dins l’educació i 

el que expressaven els alumnes va ser que “(...) a vegades diverses classes 

doncs es fan adaptacions, a alumnes que els hi costa més, doncs els hi fan 

materials, i van al seu ritme, i els altres pues van seguint la classe”. En aquest 

moment, es demana a què es refereix quan diu “els hi costa més”, i l’alumne 

expressa que “ (...) no fan el mateix que nosaltres”. Un altre assistent comenta 

que ”Nosaltres, la nostra classe, fins l’any passat, teníem un noi que, tenia un 

grau, jo crec bastant alt d’autisme, i se’l tractava diferent i tenia diferents 

classes”, i un altre comenta que “O nosaltres a la nostra classe, per exemple 
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tenim una noia que té el síndrome de Down i li tractem d’altres, en plan, té 

altres classes de fet”. A més, tots comparteixen l’idea que “(...) hi ha nens que 

els hi costa estar al nivell dels altres i per ajudar-los, pues això que han dit”, “Els 

hi fan una adaptació”, i que “(...) els hi posen una mica, entre cometes, fàcil”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

En aquest cas, el que identifiquen els alumnes quan se’ls demana al respecte, 

és el següent: “Es fa una mica, però no tot el que es podria arribar a fer”, “Es fa 

una mica, però per exemple, em, si diuen de diversitat, però després en algunes 

matèries els treuen de la classe, perquè els agafen i se’n van per exemple a la 

biblioteca, i llavors no estan com treballant amb nosaltres, sinó que estan com 

separats”, “es queden a la classe i fan el mateix que nosaltres, perquè allò és 

bastant fàcil, però lu altre, que sigui una mica superior per a ells, pues se’n van 

de la classe.”  

A més, van identificar l’Aula Oberta, però no tots sabien el que era. El que van 

comentar va ser “Que, un company fa a vegades, treballa amb el conserge” i 

que “ (...) una noia també fa classes a primària”.  

Per últim, van parar dels desdoblaments, dient “Nosaltres el divendres, tenim 

anglès, com desdoblat, i la professora, demana a qui li cosa i a qui no i un grup 

se’n va amb l’altra professora a un altre sala”.  

- Final del debat: 

 Observacions:  

Quan va sonar el timbre de final d’hora, hi havia un alumne que estava parlant i la 

resta es van esperar que acabes per marxar. Quan marxaven, alguns em van 

demanar si un altre dia continuaríem.  

- Interacció amb la persona que dirigeix la discussió: 

 Quan els alumnes parlen, sobretot al començament, ho fan dirigint-se a la 

persona que dirigeix la discussió, tot i que a mesura que uns es van contestant 

entre ells, ja es dirigeixen a l’alumne a qui volen respondre o a qui volen 
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comentar alguna cosa més concreta. En algun moment demanen alguna 

qüestió a la persona que dirigeix la discussió que no acabaven d’entendre o es 

dirigien a ella quan no saben com dir alguna cosa.  

 

- Estructura que ha seguit el debat: 

 S’ha seguit l’estructura prevista en el guió tot i que a mesura que els alumnes 

intervenien, alguns temes s’han avançat o han sortit a la conversa sense que la 

persona que dirigeix la discussió els introduís.  

 

- Altres observacions:  

 A vegades, s’ha hagut d’intervenir per reconduir algun tema o perquè alguns 

alumnes paressin de jugar o de parlar entre ells i escoltessin el que els altres 

estaven explicant.  

 

 Respecta la identificació dels recursos, aquesta ha sigut a través de la pròpia 

conversa, ja que han anat sorgint de forma natural, i sense posar-li nom 

concret, com per exemple, quan parlen de què hi ha dos professors a l’aula.   

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 1-02-19       Durada: 14:02 

Entrevistat/ada: professor matemàtiques 

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: el professor de matemàtiques, al 

començament de l’entrevista, expressa “Espero poder-te contestar a totes les 

preguntes, que jo no sóc un expert en aquests temes”. 

 

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

En relació a la diversitat, el professor de matemàtiques comenta “(...) doncs, 

partint de què tothom és diferent, no? Aleshores s’ha de tractar no? Com si 
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diguéssim la diversitat és tractar lo diferent, buenu, la peculiaritat que té 

cadascú”.   

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

L’entrevistat comenta que “Jo crec que sí, que queda per a millorar molt, però 

jo crec que sí”, en relació a l’atenció a la diversitat al centre educatiu. Més 

concretament identifica els “Desdoblaments, professor de suport dintre de 

l’aula, adaptant la forma d’avaluar, la metodologia alomillor, no sé (...).”  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

L’entrevistat comenta que “Doncs intento, crec que abarcar a la diversitat de 

tanta gent en una aula no és fàcil, val? Aleshores intento, doncs fer grups, 

sobretot, heterogenis perquè s’intentin ajudar entre ells, i adaptar el material, 

dintre del que puc, adaptar el material i l’avaluació també (...)“.  

 

En relació a aquest treball per projectes que fa a l’aula, comenta que “Tot, tot, 

tot no ho tinc perquè hi ha certs continguts que encara no he tingut la idea 

brillant, la idea de poder”, “Però primer i segon quasi que ho tinc, o amb jocs de 

taula, o projectes i coses així”. Afegeix que “Però per exemple, ara a segon estic 

fent equacions i no tinc res” i que “Després sí que les aplico en projectes, però 

el que és donar el concepte aquest, no tinc cap projecte”. 

 

D’altra banda, el professor de matemàtiques explica que “(...) és un 

coneixement que han d’agafar habilitat, han de practicar molt, aleshores no és 

dir, vale, jo em puc inventar un projecte i que ho utilitzin, però ho utilitzaran 

una vegada, jo necessito que agafin habilitat amb això, no? Aleshores 

mitjançant els jocs, jo crec que ells estan fent operacions, juguen sobretot amb 

cartes de pòquer, les vermelles són nombres negatius per exemple i les negres 

positius, no? I els presento un joc”.  

 

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 
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L’entrevistat respon aquesta pregunta en relació a la programació d’aula que 

atén a tothom fent referència al treball per projectes, ja que a la majoria de 

l’assignatura utilitza aquesta metodologia.  

En relació a l’objectiu de la programació, l’entrevistat explica que 

“Principalment amb el currículum, sé que és un, és on he de mirar, també he de 

reconèixer que el miro però tampoc m’obsessiona, que si no arribo a fer el que 

he de fer no m’obsessiona, prefereixo donar, treballar menys coses però que 

quedin ben assolides, val? (...)”  

Pel que fa a quan ell està a l’aula, i també hi ha un professor/a de suport, 

l’entrevistat comenta que “Clar, hi ha vegades que el professor de suport és de 

matemàtiques i a vegades que no, vull dir també, això va depèn dels horaris, 

perquè hi ha vegades que dos professors de matemàtiques és impossible, a 

totes hores, val?”.  

El professor de matemàtiques també coment que augmenta la seva motivació, 

“(...) jo crec que sí, jo faig competicions entre ells, fan tornejos, jo crec que sí.” 

Afegeix però, “(...) el que no vol treballar, o no vol aprendre, per molt que 

canviïs hi ha un percentatge de gent que no”.  

- Altres observacions:  

 Quan es demana al professor de matemàtiques que entén per “atenció a la 

diversitat”, identifica la forma en què ell atén la diversitat a l’aula.   

 

 El professor em va ensenyar i explicar detalladament una web que ell havia 

creat per treballar un temari de matemàtiques.  

Anà lisi descriptivà d’óbservàció : Aulà sense supórt 

Sessió: 2   Data: 06-02-19   Classe: 2n  

Assignatura: socials    Nois: 16    Noies: 12 
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Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: anglès 

 

o Distribució de taules: les taules situades als laterals de la classe  estan ajuntades 

de dos en dos, i les que estan situades al mig de la classe, estan agrupades de 

tres en tres.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora socials   

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: la professora entra 

i expressa “Tothom el seu lloc, comencem, passo llista”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan drets distribuïts amb grupets 

per la classe xerrant entre ells. Quan senten que la professora parla, cadascú es 

va asseient al seu lloc i cada cop hi va havent més silenci a la classe.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat: 

 

 

1. Demanda d’assistència a la classe (10 min.) 

2. Repàs de continguts tractats a la classe anterior i explicació de què faran (10 

min.) 

3. Explicació teòrica de continguts (30 min.) 

4. Realització d’exercicis (10 min.) 

 

o Activitat 1: Demanda d’assistència a la classe 

 Tipus d’activitat: la professora passa llista d’assistència als/les alumnes.  

 

1  2  3  4 
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 Estructura de l’activitat: la professora seu a la seva taula i va dient els noms 

dels alumnes, amb ordre alfabètic, amb veu alta, i aquests contesten sí, en 

el cas que estigui a l’aula.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora va esmentant els noms dels 

alumnes en veu alta i aquests, que majoritàriament estan en silenci, tot i 

que al començament hi ha més xivarri a l’aula, i de mica en mica disminueix, 

responen “Sí”, si estan a la classe.  

 

Alguns alumnes entre ells, estan fent bromes i explicant acudits. Al final, un 

dels alumnes diu “Va, ja està, després seguim”. I tots seuen mirant 

endavant i fan silenci.   

 

 Altres observacions: -  

 

o Activitat 2: Repàs de continguts tractats a la classe anterior i explicació de què 

faran  

 Tipus d’activitat: la professora recorda alguns continguts tractats 

anteriorment, en demana algun aspecte relacionat als alumnes, i explica 

què faran a la classe.  

  

 Estructura de l’activitat: la professora demana als alumnes si algú vol 

explicar el que van fer l’últim dia, un alumne ho contesta, ella acaba de 

completar la resposta de l’alumne. A continuació explica que tractaran 

sobre Abat Oliba.   

 

 Interacció triangle interactiu: la professora demana als alumnes qui vol 

explicar el que van fer l’últim dia. Hi ha varis alumnes que aixequen la mà, 

ella, abans de dir el nom d’un d’ells, els recorda que s’han de respectar els 

trons de paraula i que han de fer silenci. Llavors diu el nom d’un alumne, 

aquest explica el que es va fer a la classe anterior i ella expressa “Molt bé, 

un positiu”. L’alumne contesta “Toma!”. La professora seguidament va a la 

seva taula i escriu a la seva llibreta, i completa la resposta de l’alumne i 

enllaça amb explicar-los el que faran avui a classe.  
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La professora esmenta que “Avui us he fotocopiat el que parlarem així que 

no cal que copieu lu del power”. Els alumnes comenten “Bien!”, “Gràcies!”. I 

la professora els segueix explicant que els farà una explicació i després 

hauran de fer dos exercicis.  

 

En aquest moment la professora va repartint les fotocòpies.  

 

 Altres observacions: la professora fa treure de sobre la taula una motxilla 

que hi tenia una alumna, i li demana a la noia “Estàs bé? Et passa alguna 

cosa?” i la noia li diu “No passa res”.  

 

o Activitat 3: Explicació teòrica de continguts 

 Tipus d’activitat: la professora explica continguts teòrics oralment als 

alumnes, i aquests intervenen quan consideren.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora explica la teoria, seguint l’estructura 

de la presentació que hi ha projectada i de les fotocòpies que tenen els 

alumnes. De tant en tant demana aspectes als alumnes, i aquests, a més, 

intervenen quan no entenen alguna cosa.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora comença llegint un fragment 

d’un llibre. Ho fa d’una manera molt enèrgica i amb entonacions diferents. 

Quan acaba de llegir, explica el fragment als alumnes, i alguns demanen 

algunes qüestions al respecte. Aquesta contesta i enllaça el que diuen els 

alumnes amb la teoria de les fotocòpies.  

 

A continuació, comença a llegir el text de la primera fotocòpia. En acabar de 

llegir, explica el que ha llegit. Aquest procediment es repeteix durant tota la 

classe. Tot i que a vegades, en comptes de llegir ella, demana als alumnes 

“Algú vol llegir?”, i aquests aixequen la mà i l’alumne els dóna permís per 

llegir-ho en veu alta.  

 

La majoria d’alumnes participen responent a les demandes de la professora 

i intervenint a la classe per expressar que ni han entès alguna cosa o fan 

alguna referència a continguts anteriors. La professora sempre els respon a 

les demandes i els reforça positivament quan ho fan. Per exemple, “Molt 
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bé”, o dient “Avui estàs a tope”, “Exacte, això té relació amb el que estàs 

dient de l’altre dia perquè....”.  

 

A més, la professora fa bastantes bromes durant les explicacions i relaciona 

la teoria amb diversos aspectes del municipi dels alumnes. Quan ho fa, els 

alumnes pregunten interessats per la dada que acaba de donar la 

professora respecte als municipis propers.  

 

D’altra banda, hi ha alumnes que parlen entre ells durant la classe i quan 

algun participa en veu alta, a vegades es forma xivarri a l’aula, perquè algun 

alumne expressa en veu alta, quelcom relacionat amb la intervenció del 

company/a. La professora demana silenci, expressant-ho verbalment, amb 

sons “Shhh” o bé, callant de cop i aixecant el braç. Quan la professora para 

de parlar i aixeca el braç, els alumnes comencen a fer silenci i a aixecar el 

braç. A més, entre ells es diuen “Va, calleu!”. Quan tota la classe es queda 

en silenci i tots els alumnes tenen en braç aixecat, la professora continua 

l’explicació allà on l’ha deixada i amb un to més baix.  

 

La professora, en un moment de la classe, acompanya una explicació d’un 

dibuix a la pissarra i els alumnes el copien.  La professora els diu que no cal 

que el copiïn si no volen i alguns alumnes expressen “És que així s’entén 

millor”.  

 

Destacar que en una ocasió, un alumne contesta una pregunta que ha fet la 

professora durant l’explicació i aquesta li diu que no és així. L’alumne li 

contesta “No? i com és?”, la professora expressa “No em dec haver explicat 

bé, això és que...”, i ho trona a explicar.  

 

 Altres observacions: els alumnes participen més que les alumnes, i també 

parlen més entre ells mentre la professora està explicant.  

  

o Activitat 4: Realització d’exercicis 

 Tipus d’activitat: la professora demana als/les alumnes que realitzin els dos 

exercicis que trobaran al final de les fotocòpies.  
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 Estructura de l’activitat: la professora llegeix en veu alta els dos exercicis i 

demana als/les alumnes els realitzin. Mentrestant, la professora respon a 

les demandes d’ajuda d’aquests/es.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora demana silenci a la classe i 

comenta en veu alta que ara hauran de fer dos exercicis. Llegeix els 

anunciats dels dos exercicis i els diu “Feu-los i si no enteneu alguna cosa 

m’ho demaneu”, “es tracta d’explicar una mica el que hem parlat avui”. La 

professora, quan acaba de parlar, es dirigeix a un alumne concret i li 

demana si ho ha entès. Aquest fa que sí amb el cap, i ella li diu que 

“Qualsevol cosa diga-m’ho”. Destacar que la professora es va movent per la 

classe, i més d’un cop, s’apropa a aquest alumne i l’ajuda a redactar 

l’exercici. En aquest cas, l’alumne no fa demandes ni rep ajuda dels 

companys/es que té al voltant.  

 

D’altra banda, la professora s’acosta a dos alumnes que estan al final de la 

classe, els quals no entenen massa bé el català. Es dirigeix a ells amb 

castellà i els hi explica el que han de fer en els exercicis. Els demana si han 

entès el que ella ha explicat i que “Creieu que podreu escriure-ho en els 

exercicis? Si no feu-ho amb castellà”. Els alumnes li diuen que sí i un d’ells li 

demana una cosa en relació a la teoria que ha explicat. La professora li 

explica i ell s’ho apunta a la seva llibreta.  

 

Els/les alumnes que seuen a prop d’aquests dos nois, de tant en tant es 

dirigeixen a ells i els pregunten “Ho heu entès?”. Els alumnes contesten que 

sí, i un dels dos explica el que ell ha entès i parlen una estona dels 

continguts tractats a classe.  

 

Majoritàriament, en la resolució dels exercicis, els/les alumnes s’ajuden 

amb els companys/es amb qui estan asseguts per resoldre els exercicis. Un 

exposa el que posaria, l’altre també, ho discuteixen i reflexionen sobre el 

que han dit, i cada un escriu el que creu més adient. En altres casos, acaben 

construint la mateixa resposta conjunta.  
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En algun cas, demanen ajuda a la professora aixecant el braç i esperant que 

vingui. Aquesta respon a les demandes individuals apropiant-se a ells. En 

una ocasió, la professora expressa en veu alta “El segon exercici és per 

completar el primer, però potser m’ha quedat bastants semblants, feu el 

primer només, però complet”.  

 

 Altres observacions: l’activitat s’acaba perquè sona el timbre.  

 

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: quan 

sona el timbre, la professora expressa en veu alta als alumnes, què han de 

portar per la següent classe.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan recollint i parlant entre ells 

mentre la professora els diu que han de portar per la següent classe. Hi ha 

bastant xivarri a la classe. La professora quan acaba de dir el que han de portar, 

comença a recollir les seves coses. 

 

Els alumnes no fan cap demanda a la professora, sinó que quan ho tenen tot 

recollit, marxen de l’aula.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Interacció amb l’observadora: 

Al començament de la classe els alumnes es giren i miren l’observadora, i al final de la 

classe, alguns s’acosten per demanar què ha escrit.  

 

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

La professora ha utilitzat la pissarra, l’ordinador, una presentació projectada a la 

pantalla, un llibre i un dossier fotocopiat que també tenen els/les alumnes.  

 

- Altres observacions: 

La professora expressa bastants reforços positius als alumnes durant la classe.   
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Resultats interpretatius:  

En aquest cas, els resultats interpretatius es recullen mitjançant la “Taula 2: 

Instrument d’anàlisi interpretativa” mostrat a l’apartat “3.5 Instruments i 

procediments d’anàlisi de les dades”. Però deguda a l’extensió de l’anàlisi 

interpretativa, aquests resultats es troben adjuntats amb forma de taula, a l’Annex 5. 

En aquesta, es troben descrites les valoracions dels/les alumnes i famílies, extretes 

dels grups de discussió, i diverses opinions dels/les docents, recollides a través de les 

entrevistes. A més, es narren algunes valoracions realitzades gràcies a les observacions 

portades a terme en algunes aules del centre educatiu.  

A continuació es mostren els principals resultats interpretatius obtinguts.  

En relació als factors intrapsicològics, la professora de física i química comenta que, 

“(...) i sempre intentes pos això, ostres ara portem moltes setmanes de massa tal doncs 

poses una activitat i intentes que respiri una miqueta, intentes ficar respiros entre 

mig”. A més, a través de les observacions es defineix que la majoria de docents 

expliquen, al començament de l’activitat, el que faran i en què consistirà, però no 

especifiquen els objectius que es persegueix amb aquesta. D’altra banda, respecte als 

factors interpsicològics, en relació a la interacció alumne alumne al voltant d’un 

contingut d’aprenentatge, s’observa que a totes les assignatures l’alumne/a aprèn el 

contingut independentment dels seus companys/es, exceptuant matemàtiques, el 

contingut de l’estadística. A més, hi ha pocs alumnes a les classes que ajudin als seus 

companys/es en els processos d’ensenyament aprenentatge. 

Respecte a l’aprenentatge significatiu, la professora de català expressa que “(...) quan 

comencem una unitat els hi diem el que farem en aquesta unitat”. A més, 

l’entrevistada, comenta que “I jo, quan començo una classe sempre dic, avui farem 

tal”. D’altra banda, la professora de física i química, exposa que “(...) si ho haig de fer 

amb exemples poc científics, doncs ho faig amb exemples poc científics, no? Però que 

entenguin més o menys el concepte”.  

Pel que fa a les ajudes, la professora de català comenta que “(...) jo penso que t’has 

d’anar adaptant una mica al dia a dia i no s’ha de ser rígid, s’ha de ser flexible (...)”. 

D’altra banda, els alumnes expressen que els professors/es que entren a fer suport 
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dins l’aula, “(...) ajuden als nens que tenen més problemes” i que no tots necessiten la 

“mateixa ajuda”. També que, tenir dos/dues professores a l’aula els permetia “si jo no 

entenc una cosa, si no vull interrompre classe, perquè interrompre i no ajudaré, puc 

preguntar a l’altre professor que això no ho entenc, i que si m’ho pot explicar si us 

plau”.  

En relació a la diversitat i la resposta que se li dóna, la professora d’anglès comenta 

que “Amb el que tenim deunidor el que estem fent, però evidentment no s’arriba a tot 

arreu”. Aspecte que hi fan referència tots/es les docents. D’altra banda, el director del 

centre educatiu comenta que, “Jo penso que el millor és això, que els professors 

estiguin molt mentalitzats que quan venen aquí són educadors i després llicenciats”. A 

més, el psicopedagog expressa que, “Ser un centre petit és un avantatge 

completament (...)”, ja que “(...) te n’adones de tot, de tot, vull dir, no es pot amagar 

pràcticament res”, i afegeix que, “No s’atén tan bé com es podria atendre, això també, 

jo ho veig en el dia a dia, però puc dir, posant la mà al foc, que s’atén molt per sobre 

de la mitjana”. 

En relació a què certs alumnes marxin de la classe, la professora de socials opina que 

“(...) crec que sí que és una atenció a la diversitat, evidentment”, “I aquell nen ja sap 

que amb mi, jo el valoraré diferent i té un dossier diferent”. Afegeix, “(...) necessiten 

un recurs, el fan servir”. D’altra banda, la professora de matemàtiques expressa que 

“(...) jo intento, l’adaptació que fas per a un que té dèficit d’atenció per exemple, osea, 

a tots els altres també els ve bé, o si per exemple tu mostres un vídeo i el subtitules, 

també, buenu els que fas pels que necessiten coses especials, és unes coses que els 

altres també t’agraeixen”.  

Pel que fa a la inclusió, l’educadora d’educació especial comenta que “(...) els alumnes, 

tots tenen el dret a la inclusió i estar dins la seva aula com tots els altres, però sí que és 

veritat que per la seva diversitat, no sé com dir-ho, necessiten com una atenció 

personalitzada, no?” i la professora de castellà i francès, referint-se a una alumna que 

té síndrome de Down, “(...) ella no pot respondre però jo ho tinc claríssim, si amb ella li 

preguntéssim, tu què vols? Estar a la teva aula amb un o dos nens més i la professora? 
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O estar aquí al mig? Ella vol estar a la seva aula amb una o dues nenes, no és feliç allà 

al mig (...)”.  

D’altra banda, el psicopedagog comenta que “(...) el que funciona molt bé, està sent 

aquest curs, la inclusió dels alumnes dins l’aula, i no parlo de participació encara no”, 

afegeix que “És a dir, els nens estan dins l’aula i aprenen, això segur, ara no participen 

tant”. En relació als/les alumnes, un va expressar que “(...) si tu poses, em, gent amb 

discapacitat a treballar amb gent també amb discapacitat, potser no aprendran tant 

amb gent que no en té, per tant, potser és millor que aquesta gent també estigui amb 

nens que no tinguin aquesta capacitat i puguin, en plan, jo crec que aprendran més 

aquí.” 

Per acabar, destacar alguns resultats interpretatius en relació al SIEI. Els/les alumnes 

consideren que, els/les alumnes que hi van, són “Els que tenen dificultats, en plan, els 

que no van al mateix nivell que la resta, diguem-ne” i “Els que tenen un nivell 

d’aprenentatge diferent, o algun tipus de discapacitat”. En relació als/les docents, 

l’educadora d’educació especial expressa que “Jo crec que es veu bastant, un espai 

bastant normalitzat”. A més, comenta que és d’ajuda perquè “(...) hi ha un alumne que 

no entrava tant a les aules, i al principi d’entrar veies com un rebuig, (...). I conforme 

ella va entrant i anem xerrant amb ells i anem parlant, és com que hi ha major 

acostament, que cada cop hi ha més acostament a aquesta alumna”. D’altra banda, la 

psicopedagoga de la SIEI, comenta que els/les alumnes que fan ús d’aquest recurs, “el 

seu nivell no és estic amb un 2n d’ESO o 3r d’ESO, saps? Per nivell de capacitat, un 

alumne de 4t pot estar fent el mateix que un de 1r, per sort o per desgràcia”, i que la 

SIEI sí que és d’ajuda. En relació a les famílies, algunes valoren que “(...) estic contenta 

perquè sé que el meu fill aprendrà a conviure amb aquest tipus de persones i 

probablement serà molt més empàtic, i amb això es beneficiarà, per altra banda, 

poden haver-hi distorsions a la classe”.  

Exposats alguns exemples dels resultats descriptius i els principals resultats 

interpretatius obtinguts en la recerca de l’estudi, a continuació es presenta la discussió 

dels resultats obtinguts a la recerca, amb la fonamentació teòrica exposada al segon 

punt de l’estudi (“2. Fonamentació teòrica”).  
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5. Discussió  

A continuació es presenta el contrast del contingut teòric exposat en el punt “2. 

Fonamentació teòrica”, amb els resultats obtinguts en la recerca mostrats en el punt 

“4. Resultats”.  

Primerament, en relació al concepte de diversitat (“2.1 Concepte de diversitat”), 

aquest fa referència a una condició de tot ésser humà, present a les diferents realitats 

que ens envolten, és a dir, la social, la cultural i l’educativa (Quintana, 2004). 

Relacionant-ho amb els resultats obtinguts, la majoria de professors/es, quan 

defineixen aquest concepte, esmenten que la diversitat fa referència a totes les 

persones. Seguidament però, els/les docents i en aquest cas, també l’alumnat i les 

famílies, afegeixen, que fa referència a “diferents maneres d’aprendre” o que “no es 

pot tractar a tots els alumnes de la mateixa manera” i ho relacionen amb diferents 

nivells de capacitats i/o intel·ligència. Per exemple, “un alumne pot anar més avançat”, 

un alumne pot “despuntar per sota o per sobre”. Fan referència doncs, a algunes de les 

diferències individuals de caràcter cognitiu (Coll, 2001; Coll i Onrubia, 2001), que 

existeixen entre les persones a l’hora d’afrontar els processos d’ensenyament 

aprenentatge, com per exemple, que els/les alumnes poden presentar diverses 

maneres d’aprendre, i moments diferents de desenvolupament (Arnaiz, n.d.). A més, la 

majoria de docents, tots els/les alumnes i totes les famílies, fan referència, quan parlen 

de diversitat, a alumnes amb més dificultats que d’altres, als quals se’ls ha de donar 

una resposta diferent de la resta.   

D’altra banda, en relació als aspectes afectius, emocionals, motivacionals i relacionals 

(Coll, 2001; Coll i Onrubia, 2001), les famílies fan referència a la motivació dels 

professors/es quan es parla de la resposta que els/les professionals donen a la 

diversitat dels/les alumnes. Els familiars expressen que “(...) depèn de la motivació de 

cada un d’ells atendran d’una manera o d’un altre”. En relació als/les docents, només 

el professor de matemàtiques fa referència a l’augment d’aquesta, quan expressa que 

“(...) jo crec que sí, jo faig competicions entre ells, fan tornejos (...).” Afegeix però, “(...) 

el que no vol treballar, o no vol aprendre, per molt que canviïs hi ha un percentatge de 

gent que no”. D’aquesta manera, el docent no concep la motivació com els motius que 
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et mouen a aprendre (Coll, 2001; Coll i Onrubia, 2001), sinó com quelcom que es 

relaciona amb segons quines pràctiques educatives, com per exemple, les que inclouen 

el joc competitiu. Respecte a les representacions i expectatives mútues, destacar la 

concepció que es té dels/les alumnes que van al recurs de l’Aula Oberta. La mestra 

d’educció especial de primària expressa que “(...) sí que té un estigma no?, molt 

negatiu de si són els nens gamberros que molesten i que perjudiquen, això a nivell de 

pares eh, però aviam, aquests nens han d’estar algun lloc (...)”, quelcom que deixa 

veure que la mateixa professora també té aquesta creença, la qual es generalitza a la 

majoria de docents de l’institut. En relació a les famílies, aquestes consideren que 

“nano d’aula oberta, entre cometes un gamberro, era el que muntava pollos a tota la 

classe”. Tot i que elles afirmen que, “aquest any els nanos que van a l’aula oberta, no 

són nanos conflictius, i poden estar a la classe compartint amb els altres, però com que 

no van al ritme dels altres, tenen un professor que els entra a la classe i llavors per això 

moltes vegades, (...) tenen dos profes (...)”. Relacionat amb el que comenten les 

famílies de què entren dos professors/es a l’aula, la professora de castellà i francès 

expressa que “(...) a mi em va molt bé quan entra el psicopedagog a 3r, perquè és un 

grup molt mogut i em va molt bé que entri, perquè aquests que són gamberros els fa 

callar ell”, “I jo puc explicar mentre ell fa callar”. Així doncs, veiem que hi ha la 

concepció que el professor/a de suport entra amb un rol de vigilància i de control del 

clima de l’aula, i no per donar ajuda en l’ensenyament aprenentatge dels/les alumnes.  

Pel que fa al sistema del jo, les atribucions causals i els patrons atribucionals, mostrats 

també a la fonamentació teòrica (“2.1.1 Definició diversitat en un context educatiu”),  

ni els/les docents, les famílies i els mateixos alumnes, en fan cap referència. Quelcom 

que deixa veure que, sobretot els/les docents, no són conscients de la importància que 

aquestes tenen en els processos d’ensenyament aprenentatge.   

En relació al concepte d’atenció a la diversitat, és a dir, el conjunt d’estratègies 

educatives i pedagògiques dirigides a satisfer totes les necessitats educatives de tots 

els/les alumnes sense renunciar al projecte educatiu del centre (Essomba, 2003), 

els/les alumnes responen a aquesta afirmació, ja que expressen que “(...) a vegades 

diverses classes doncs es fan adaptacions, a alumnes que els hi costa més, doncs els hi 

fan materials, i van al seu ritme, i els altres pues van seguint la classe”. En canvi les 
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famílies, només ho van relacionar amb “posar un professor de reforç a alumnes que 

tinguin algun problema, a nivell de, no sé, d’autisme o de problemes diguem”. Pel que 

fa als/les docents, la majoria identifiquen “intentar atendre totes les necessitats que té 

cada alumne”. Tots però, expressen que “a vegades no es pot arribar a tots”. 

D’aquesta manera, veiem que existeixen diferents creences en els diversos agents del 

centre educatiu, sobretot en les famílies, ja que com elles identifiquen, els falta 

informació, “(...) si t’ho diuen, si tenim atenció a la diversitat, no et diuen, buenu, jo no 

he sentit mai els recursos que hi ha, els mestres que hi ha, les possibilitats que tenim 

(...)”.   

Pel que fa a la interacció entre alumnes, és a dir, les relacions que s’estableixen entre 

els/les alumnes al voltant d’un contingut d’aprenentatge (Colomina i Onrubia, 2001) i 

les tres possibles solucions que se’n deriven (individualista, competitiva i cooperativa), 

s’observa que, alguns dels/les alumnes consideren que aprenen més de manera 

individual, ja que “(...) m’expliquin la teoria i tal, i després jo, per exemple, fer uns 

exercicis, i eso i si tens dubtes...(...)”. A més, a totes les assignatures, el/la docent 

espera que l’alumne/a aprengui el contingut independentment dels seus companys. 

Exceptuant el contingut que estaven aprenent els/les alumnes de primer d’ESO, a la 

classe de matemàtiques, ja que estaven construint conjuntament una estadística, i 

s’esperava que ho construïssin de forma cooperativa. Tot i així, en aquest cas, no es 

pretenia que els/les alumnes aprenguessin a cooperar com a contingut d’ensenyament 

aprenentatge, ja que el professor no li donava importància a l’execució dels rols i no 

ajudava als equips a treballar cooperativament. En relació a la forma d’aprenentatge 

competitiu, alguns alumnes van expressar que els hi agrada aprendre “amb jocs” com 

el Kahoot. A més, el professor de matemàtiques expressa que “(...) després juguen a 

aquell joc, faig un torneig, que estan fent moltes operacions, i ells no se n’adonen que 

estan fent operacions, ells estan jugant a cartes, però realment estan fent operacions 

matemàtiques”. Per tant, podem veure que no hi ha una intenció explicita de què uns 

alumnes aprenguin més que d’altres, però si que, en algunes ocasions, es fomenten 

aquestes situacions, ja que hi ha la creença generalitzada entre el professorat, que hi 

ha alumnes que tenen més capacitat d’aprenentatge que d’altres i per tant, això, de 

manera implícita fomenta l’ensenyament individualista i competitiu.  



  

55 
 

D’altra banda, des de la concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge 

escolar (Coll, 2001) s’entén que els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’aula es 

donen a partir de la interacció entre professor i alumne al voltant d’un contingut 

d’aprenentatge (triangle interactiu). Per tant, aprendre fa referència a construir 

coneixements i atribuir-los-hi sentit, i ensenyar, a ajudar en aquest procés de 

construcció de coneixement i atribució de sentit (Coll, 2001). Respecta l’ajuda que 

reben els/les alumnes, aquests expressen que quan hi ha dos professors/es a l’aula, els 

ajuden però que “(...) ajuden als nens que tenen més problemes”, i que no tots 

necessiten la “mateixa ajuda”. A més els/les alumnes consideren que tenir dos 

professors/es a l’aula els permet “si jo no entenc una cosa, si no vull interrompre 

classe, perquè interrompre i no ajudaré, puc preguntar a l’altre professor que això no 

ho entenc, i que si m’ho pot explicar si us plau”. D’aquesta manera, mostren que el 

professor/a que entra a l’aula, majoritàriament fa “un suport més específic a algun 

alumne/a en concret o a un grup d’alumnes amb necessitats educatives especifiques” 

(pàg. 41) (Notó, 2006).  

 

En relació als desdoblaments, és a dir, treballar amb menys alumnes a l’aula (Notó, 

2006), tots els/les docents estan d’acord en el fet que baixant les ràtios de les classes, 

els resultaria més fàcil atendre a les necessitats de tot l’alumnat, ja que millora 

l’atenció a cadascun d’ells/es i augmentaria la seva participació a l’aula. Quelcom que 

s’exposa a l’apartat “2.2.2.1 Mesures i suports universals”. Respecte a aquest augment 

de participació, també es comprova a les observacions i amb el que expressen les 

famílies.  Aquestes, veuen positius aquests agrupaments reduïts, ja que “els alumnes 

demanen els dubtes que els sorgeixi al professor”, i opinen que el/la professora “veu 

més cada un”.  

Per acabar, en relació a l’Aula Oberta (“2.2.2.2 Mesures i suports addicionals”) i la SIEI 

(“2.2.2.3 Mesures i suports intensius”), hi ha una visió generalitzada en la comunitat 

educativa, que aquest primer recurs està destinat als alumnes que “no volen estudiar” 

i que a la SIEI, hi van els alumnes “amb moltes dificultats d’aprenentatge”. A més, del 

discurs dels/les docents, alumnes i famílies, es desprèn una sensació d’alumnes 

“diferents” a la resta o amb trastorns o problemes greus. Aquest últim cas, faria 



  

56 
 

referència als alumnes NESE (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

2018).  

Destacar que el psicopedagog, respecte als recursos de l’Aula Oberta i el SIEI, ha 

aconseguit que els/les alumnes estiguin bastantes hores a l’aula del seu grup-classe. 

Fet que ha generat una visió positiva d’aquests recursos, sobretot de l’Aula Oberta, a 

tota la comunitat educativa, tot i que les famílies i alguns docents, deixen entendre 

que “si no molesten”, aquests alumnes poden estar a la classe amb la resta de 

companys/es. El resultat però, és que aquests alumnes estan a la classe, però no hi ha 

presència ni progrés en l’aprenentatge, característiques necessàries per a la inclusió 

(Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 2017). Quan estan al grup-classe, aquests 

alumnes reben un material de treball diferent de la resta de companys/es, però 

s’observa que no treballen autònomament, i que els/les docents, no els hi ofereixen 

ajuda durant la classe. En algunes ocasions, quan el psicopedagog realitza suport dins 

l’aula, aquest sí que es dirigeix a ells/es.  

Seguint la definició d’Onrubia (2004) de l’ensenyament adaptatiu, podem identificar 

que en el centre educatiu, no n’hi ha tal com ell el considera, ja que s’hauria de 

respondre a la diversificació de les formes d’actuació educativa d’acord amb les 

característiques dels/les alumnes, mantenint els mateixos objectius globals per a 

tots/es, i en el centre, els/les alumnes de la SIEI treballen amb uns objectius bastant 

diferenciats de la resta de companys/es. A més, als alumnes que van en aquest recurs, 

quan estan dins l’aula amb el grup-classe també se’ls dóna una feina diferent, en 

alguns casos, i s’observa que no participen, ni progressen en l’aprenentatge, i que 

tampoc reben ajuda del/la docent durant la classe. Normalment, amb aquests/es 

alumnes, el que s’acosta a ajudar-los, com s’ha esmentat anteriorment amb els/les 

alumnes de l’Aula oberta, és el professor/a de suport o el psicopedagog. Aquest però, 

hi ha vegades que marxa en algunes estones de la classe.  

Un cop realitzada la discussió dels resultats obtinguts amb la fonamentació teòrica, 

seguidament es desenvolupa la proposta de millora orientada al centre educatiu de 

secundària.   
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6. Proposta de millora 

A continuació es proposen unes línies de millora adreçades a l’institut en el qual s’ha 

realitzat l’estudi. Aquestes, estan formulades a partir dels resultats obtinguts en la 

recerca portada a terme al centre d’educació secundària i parteixen de la inclusió de 

tots els/les alumenes a les aules.  

6.1. Origen 

Les línies de millora que es presenten sorgeixen dels punts de vista, valoracions i 

descripcions extretes a través de les entrevistes amb els/les docents del centre, dels 

grups de discussió amb alumnes i famílies que formen l’institut, i de les observacions 

dutes a terme en algunes aules del centre. D’aquesta manera, juntament amb els 

coneixements teòrics que es presenten en aquest treball (“2. Fonamentació teòrica”), 

es dibuixen les següents línies de millora.  

6.2. Línies de millora  

Aquestes es presenten estructurades en dos àmbits d’intervenció: 

A nivell de centre: per tal que l’institut adoptés una resposta a la diversitat més 

inclusiva, seria recomanable que els/les docents de l’institut establissin un contacte 

més proper amb les famílies dels alumnes, ja que la totalitat de les famílies, en el grup 

de discussió, expressaven falta d’informació en relació a l’actuació que fan els/les 

docents per donar resposta a la diversitat dels seus fills/es. Tal com mostra la següent 

cita d’una familiar, extreta dels resultats interpretatius (adjuntats a l’Annex 6), “(...) a 

les reunions d’inici de curs, si t’ho diuen, si tenim atenció a la diversitat, no et diuen, 

buenu, jo no he sentit mai els recursos que hi ha, els mestres que hi ha, les possibilitats 

que tenim, com a molt, si tu ets part interessada, vas a veure el tutor i tot plegat, però 

d’inici hi ha poca informació en general, o nul·la, vaja”.  

D’altra banda, seria necessari que l’equip de psicopedagogs continués treballant en la 

conscienciació dels valors de la inclusió i de les millores que aquesta suposa per 

l’aprenentatge de l’alumnat, als diferents docents de l’institut, ja que hi ha alguns 

professors/es que encara no són conscients de la importància que aquesta té en els 

processos d’ensenyament aprenentatge. D’aquesta manera, es podrien organitzar 

trobades amb els professors/es per comentar les actuacions que s’estan portant a 
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terme a l’institut en relació a la inclusió de l’alumnat, com per exemple l’ús que s’està 

fent dels recursos de l’institut, i valorar el que funciona i el que es podria millorar de 

manera conjunta.   

A nivell d’aula: per tal que l’institut adoptés una resposta a la diversitat més inclusiva, 

ja que en el centre ja treballen per assegurar la presència de la totalitat dels/les 

alumnes al grup-classe, però en algunes ocasions hi ha alguns/es alumnes que surten 

de la seva aula per anar a l’aula del SIEI o a l’Aula Oberta, caldria que tots els/les 

alumnes poguessin participar en les mateixes activitats educatives que tenen lloc dins 

l’aula, i no fent activitats independents de la resta de companys/es, com per exemple, 

els alumnes de l’Aula d’acollida a la classe de català. Així doncs, per procurar que 

quelcom fos factible dins l’aula ordinària, és recomanable que els/les docents 

identifiquin aquells/es alumnes que presenten més dificultats i tinguin en compte el 

treball cooperatiu, ja que l’ajuda que els/les alumnes es poden donar entre ells/es pot 

ser molt beneficiosa pel seu aprenentatge. A més, els/les professores haurien de 

procurar fomentar més la participació de tot l’alumnat. Per fer-ho, ja que la majoria de 

docents recorren als recursos orals, caldria que en la formulació de preguntes 

tinguessin en compte a tots els/les alumnes. Així doncs, en algunes ocasions, als 

alumnes que tenen més dificultats en participar, els hi haurien de dirigir directament 

les preguntes. A més, serà d’utilitat per ajustar la construcció que l’alumne/a està fent 

del contingut d’aprenentatge (Coll, 2001).  

D'altra banda, responent a l'ensenyament adaptatiu (Onrubia, 2004), seria necessari 

valorar la possibilitat que, mantenint els mateixos objectius globals per a tots/es 

els/les alumnes, es poguessin diversificar les formes d'actuació educativa, tenint 

sempre en compte, les diferències individuals de l'alumat, és a dir, la diversitat que 

presenten aquests. Així doncs, caldria establir uns objectius generalitzats per la 

totalitat de l'alumnat de l'institut, i no extreure contingut en alguns alumnes, sinó 

marcar-se per cada alumne/a, dins els objectius principals, diferents graus de 

construcció del contingut en qüestió. D’aquesta manera, els/les alumnes que van al 

SIEI, podrien estar dins la mateixa aula i treballar el mateix contingut que els seus 

companys/es, amb diferent grau. Per poder-ho portar a terme dins les aules, s’hauria 

de tenir en compte el treball cooperatiu i beneficiar-se de l’ajuda del professor/a de 
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suport amb la qual es compta actualment en algunes assignatures. D’altra banda, el/la 

docent ha de tenir en compte els diferents graus d’aprenentatge en la programació de 

l’assignatura, ja que aquesta guia el contingut d’ensenyament, les estructures de les 

activitats d’ensenyament aprenentatge i l’avaluació dels/les alumnes. Així es podrien 

portar a terme activitats a través del treball cooperatiu, les quals permetrien diferents 

graus de resolució i una major inclusió dels/les alumnes al centre educatiu. 

Respecte als professionals que entren a les classes a fer el suport, es considera que hi 

hauria d’haver una major coordinació amb el/la docent que està realitzant la classe per 

tal d’acordar funcions i rols dins l’aula. A més, caldria que el/la docent o el 

psicopedagog/a que entrés a les aules a fer suport, realitzés més una funció d’ajuda als 

alumnes, ja que els mateixos alumnes, alguns, veuen que algun docent entra com a 

“controlador” i no per ajudar-los amb les dificultats que puguin tenir amb el contingut 

d’aprenentatge.  

D’altra banda, s’ha observat que els/les alumnes no acostumen a ajudar-se entre ells 

quan han de resoldre un exercici, o no treballen conjuntament quan han d’aprendre en 

grup. D’aquesta manera, es considera que a l’hora d’ensenyar un contingut, el 

professor/a hauria de tenir en compte aquest fet quan demani als/les alumnes que 

resolguin exercicis o que aprenguin en grup. S’hauria d’ensenyar als/les alumnes a 

cooperar com a contingut d’ensenyament aprenentatge. Ajudar-los a construir de 

manera conjunta la resolució dels exercicis o activitats que es vulguin dur a terme a la 

classe, ja que d’aquesta manera rebrien més ajudes en el procés d’aprenentatge i 

s’afavoriria la inclusió. Es considera que una bona manera d’introduir aquest 

aprenentatge és a través dels desdoblaments, ja que el professor/a té un grup 

d’alumnes més reduït i per tant, pot adaptar millor la resposta educativa als/les 

alumnes i pot dedicar més temps a ensenyar a cooperar com a contingut 

d’aprenentatge. A més, els/les alumnes rebrien una resposta educativa més ajustada, 

se sentirien més còmodes en un grup més reduït, i tindrien més oportunitats per poder 

participar i aprendre a cooperar.   

Exposades algunes línies de millora, seguidament, es presenta les conclusions extretes 

de la recerca.   
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7. Conclusions  

Un cop arribat fins aquí, es considera adient realitzar unes conclusions amb la finalitat 

de sintetitzar quelcom que s’ha anat observant durant la recerca. Per tal de realitzar-

les, es recuperen els objectius generals i específics (“3.2 Objectius de la recerca”). 

Pel que fa al primer objectiu general, és a dir, Identificar i analitzar els recursos 

d’atenció a la diversitat d’un institut i la valoració que en fan els diferents col·lectius 

implicats, a través dels resultats obtinguts en la recerca i segons els objectius específics 

i les hipòtesis que les guiaven, podem concloure els següents aspectes. 

Respecte a l’objectiu específic 1.1 Analitzar la concepció d’atenció a la diversitat que 

tenen els/les alumnes, les famílies, els/les docents implicats en els recursos d’atenció a 

la diversitat, i els/les membres de la CAD, la hipòtesi formulada es confirma en relació 

als/les alumnes i famílies, ja que s’ha vist que relacionen l’atenció a la diversitat amb 

les ajudes que donen els professors/es als/les alumnes que presenten més dificultats 

en l’aprenentatge. Per tant, responen des d’una perspectiva allunyada de la inclusió.  

En relació als/les docents i membres de la CAD, en general, no mostren una concepció 

més inclusiva, tal com es formulava a la hipòtesi, ja que expressen que "està bé la 

inclusió", però consideren que hi ha alumnes que no poden estar sempre a les aules i 

que no poden aprendre el mateix contingut que d'altres. Sí que es confirma la 

hipòtesi relacionada amb què els/les docents expressen totes les maneres que hi ha al 

centre per atendre la diversitat. Tot i així, s’ha vist que la totalitat dels/les docents 

entrevistats, parlen d’experiències personals passades i, la gran majoria, tenen la 

necessitat d’explicar molts aspectes personals de quelcom relacionat amb la seva 

manera d’ensenyar de les quals n’estan orgullosos. A més de parlar de casos d’alumnes 

que, o bé tenen un comportament disruptiu a l’aula, o presenten moltes dificultats 

d’ensenyament aprenentatge. Destacar que aquestes dificultats d’ensenyament 

aprenentatge que presenten els/les alumnes, els docents els hi atribueixen l’origen als 

mateixos alumnes i no se’n responsabilitzen.  

En relació a 1.2 Identificar si els/les alumnes i les famílies són conscients dels recursos 

que té l’institut per atendre la diversitat, en aquest cas, la hipòtesi formulada es 
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verifica només en relació a les famílies. D’aquesta manera, les famílies no han sabut 

identificar per elles mateixes els recursos dels quals disposa l’institut per donar 

resposta a la diversitat. Però pel que fa als/les alumnes, aquests van identificar la 

majoria dels recursos, en van descriure el seu funcionament, i gran part d’aquests, els 

van introduir ells/es mateixes a la conversa.  

Pel que fa a 1.3 Analitzar quina imatge tenen els/les alumnes, les famílies i els/les 

membres de la CAD, i els/les docents, dels diferents recursos d’atenció a la diversitat, 

la hipòtesi es confirma en la seva totalitat, ja que els/les alumnes i les famílies es 

refereixen als recursos d’atenció a la diversitat a ajudes pels alumnes que “els hi costa 

més” o que “no volen treballar”, en el cas de l’Aula Oberta. A més, també identifiquen 

alumnes amb nivells diferents als seus. En relació als/les docents i als/les membres de 

la CAD, també es van referir a diferents nivells entre els/les alumnes i que els recursos 

són necessaris. En aquest cas, referint-se a la utilitat de la SIEI, ja que hi ha alumnes 

que pel seu nivell “no poden estar” al grup-classe, i a l’Aula Oberta, referint-se a 

alumnes que “no volen estar a la classe”. Destacar també, que la totalitat dels/les 

docents expressen la gran utilitat dels desdoblaments, ja que es redueixen el nombre 

d’alumnes i expressen “els pots atendre millor”.   

Respecte a 1.4 Analitzar l’organització i el funcionament dels recursos d’atenció a la 

diversitat, la hipòtesi no es verifica del tot, ja que l’organització i el funcionament del 

centre segueix una línia que camina cap a la inclusió, i per tant, els recursos d’atenció a 

la diversitat s’afronten també amb aquesta base inclusiva. Però s’ha verificat que hi ha 

la creença de “treure els alumnes que molesten fora de les aules”, en alguns dels 

docents entrevistats, i que la majoria de professors/es consideren que hi ha alumnes 

que en algun moment necessiten sortir de les aules perquè “hi ha classes amb molts 

desnivells” o perquè “molesten” o “aprenen més amb un grup reduït amb alumnes 

iguals que ells”.     

En relació a l'últim objectiu específic de la recerca, 1.5 Identificar la valoració que fan 

els/les docents i els/les membres de la CAD, dels recursos d'atenció a la diversitat, la 

hipòtesi formulada s'ha afirmat en relació a la valoració positiva, dels recursos 

d'atenció a la diversitat de l'institut, que han fet majoritàriament aquests 
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professionals. En relació a què no tindran aspectes relacionats amb la inclusió, s’ha vist 

que no han tingut en compte aspectes relacionats amb aquesta com a tal, ja que sí que 

tots els/les professionals han mencionat que tots els/les alumnes estan la gran part de 

la jornada educativa amb el seu grup-classe, però no han tingut en compte la 

participació i el progrés en l'aprenentatge d'aquests alumnes. Amb excepció del 

psicopedagog, que afirma que la presència a les aules l'estan aconseguint, però la 

participació i el progrés dels/les alumnes, sobretot de la SIEI, “costa més”. 

D’altra banda, en relació al segon objectiu general, Realitzar una proposta de millora 

sobre els usos dels recursos d’atenció a la diversitat del centre, aquest s’ha convertit 

en una proposta de línies de millora per l’institut en el qual s’ha portat a terme 

l’estudi. Aquestes línies van adreçades a millorar aquests recursos i altres aspectes del 

centre educatiu en relació a la inclusió dels alumnes. La proposta queda recollida al 

punt “6. Proposta de millora”. 

Per acabar, destacar que els docents de l'institut estan treballant amb una mirada 

inclusiva, i van portant a terme canvis i millores que beneficien la presència dels/les 

alumnes al grup-classe. A més, tal com diu el psicopedagog, de cara el curs vinent es 

plantegen millorar en relació a la participació de la totalitat dels alumnes a les 

activitats educatives de l'aula, i en relació el progrés en l'aprenentatge de tots els/les 

alumnes en el grup-classe. S'ha vist que la majoria de docents creuen que els alumnes 

han d'estar dins l'aula amb els seus companys/es de classe, però sempre tenint en 

compte que hi ha d'haver un suport dins l'aula, sigui un psicopedagog/a o un altre 

professor/a. D'altra banda però, no tots els docents del centre entenen la inclusió de la 

mateixa manera, i majoritàriament, existeix la creença que per l'aprenentatge dels 

alumnes, és d'ajuda per alguns d'ells/es sortir de la classe i estar amb un grup reduït 

amb alumnes amb característiques semblants, i un/a docent per a aquests/es. 

Per finalitzar amb l’estudi, es presenten les limitacions que ha tingut la recerca i l’abast 

aconseguit a través d’aquesta.    
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8. Abast i limitacions de la recerca  

A continuació, s’exposen les limitacions que s’han identificat en aquesta recerca, i la 

utilitat de la informació recollida i analitzada en l’estudi.  

En relació als objectius establerts i els resultats obtinguts, es pot afirmar que el 

mètode de recerca ha estat l’adequat per aquest estudi. A més, els instruments 

emprats per recollir les dades també han sigut d’utilitat, ja que han permès recollir 

resultats vàlids per la recerca. Ara bé, referent al registre narratiu utilitzat per recollir 

la informació de les observacions, es considera que a causa de la inexperiència de 

l’observadora en la realització d’observacions, i en el fet que en les aules dels centres 

educatius hi tenen lloc molts fenòmens al mateix temps i hi ha moltes accions que 

requereixen atenció, s’ha perdut informació d’interès per l’estudi. Per exemple, 

verbalitzacions dels/les docents o dels/les alumnes durant els processos 

d’ensenyament aprenentatge. Aquest fet doncs, ha influït en els resultats extrets 

respecta les observacions realitzades a les diferents aules del centre. 

D’altra banda, referent a les dades obtingudes a través de les entrevistes als/les 

docents, i als/les alumnes i les famílies que han participat en els grups de discussió, es 

considera que hagués sigut d’utilitat saber el seu coneixement i la valoració que en fan 

de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, ja que respecta les CAD, només s’ha demanat 

als professionals que en formen part. D’aquesta manera, s’hauria pogut descriure i 

valorar el seu funcionament. Es destaca doncs, que en l’estudi s’han descrit i valorat 

diferents recursos d’atenció a la diversitat, però d’altres han quedat exclosos. Per 

exemple, tampoc s’ha entrat a valorar els Plans individualitzats (PI) (“2.2.2.2. Mesures i 

suports addicionals”) que realitza el centre en alguns alumnes. Això ha estat així, a 

causa de la inexperiència de l’autora en relació a la recerca i la magnitud que l’estudi 

ha adoptat, ja que hi ha hagut molts aspectes a analitzar.  

D’altra banda, pel que fa a les famílies que han format part del grup de discussió, 

aquestes han sigut cinc membres. Per tant, és una mostra poc representativa de la 

totalitat de les famílies del centre.  
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Per acabar, destacar que aquest estudi és d’utilitat per conèixer de més a prop la 

realitat d’un centre d’educació de secundària respecta la seva filosofia en relació a la 

diversitat i la resposta que donen a aquesta. A més, el mateix centre educatiu el pot 

considerar com a punt de partida per una recerca més profunda respecta la manera 

com afronten la diversitat d’ensenyament aprenentatge present al centre, en la qual 

s’inclogui la totalitat de la comunitat educativa.   
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Riba, C. (2009). L’observació participant i no participant en perspectiva qualitativa. 

Recuperat de 

file:///C:/Users/pc1/Documents/1.%20Uni/4t/SEGON%20SEMESTRE/TFG%202/TF

G/PART%20PRÀCTICA/PARADIGMA/observacio.pdf 

Solà Santesmases, J. (2009). Els paradigmes científics en la investigació educativa i el 

model de camp psicològic. Temps d’Educació, 37, 235–252.  

 

 

http://instisuper.altas-capacidades.net/pdf/atenc_diversidad_secundari.pdf
http://instisuper.altas-capacidades.net/pdf/atenc_diversidad_secundari.pdf


  

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 
  



  

69 
 

Annex 1: Guions entrevistes semiestructurades 

1.1 Guió entrevista semiestructurada docents 

Diversitat i atenció a la diversitat: 

- Què entén per diversitat? I en l’àmbit educatiu? 

- Què entén per “atenció a la diversitat”? I en l’àmbit educatiu?  

- Pensa que en aquest institut s’atén a la diversitat d’aprenentatge dels alumnes?  

 Sabríeu identificar de quina manera?  

 Ho veieu adequat? Per què? 

- Personalment, com vostè des de la figura de docent, a les seves classes, atén a la 

diversitat dels alumnes? 

- Quina considera que és la millor manera d’atendre la diversitat a un centre 

d’educació secundària? 

 Quin considera que és el camí que ha de seguir aquest institut per arribar a 

aquesta manera que creu? 

- Què troba a faltar en relació a l’atenció a la diversitat en aquest centre d’educació 

secundària?  

Recursos d’atenció a la diversitat de l’institut: 

- Aula oberta/ SIEI / Desdoblaments/ Aula d’acollida: 

 Quants alumnes hi ha? 

 Quants docents hi ha? 

 Criteris que han de complir els alumnes per estar en aquest recurs? 

 Quin és l’objectiu del recurs? 

 Quin és el pla curricular que segueix el recurs?  

 Què es treballa? Com ho feu?  

 Com creieu que afecta l’aprenentatge dels alumnes?  

 Què creieu que funciona bé? 

 Què creieu que es podria millorar? 

- Tutories en grup: 

 Quan es fa la tutoria grupal a l’aula?  
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 Qui hi assisteix?  

 Quants docents hi ha? 

 Quin és l’objectiu de les tutories grupals? 

 Què es treballa? Com ho feu?  

 Considereu importants/necessàries aquestes tutories? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? 

 Què creieu que es podria millorar? 

- Tutories individuals:  

 Els alumnes tenen un tutor individual? És ell qui fa aquestes tutories?  

 Quins temes se solen tractar? 

 Quin és el seu objectiu? 

 Creieu que és d’ajuda pels alumnes? 

 Considereu importants/necessàries aquestes tutories? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? 

 Què creieu que es podria millorar? 

- Suport dins l’aula: 

 Quants docents hi ha?  

 Quin és la tasca dels docents que hi ha dins l’aula?  

 Quin és l’objectiu del recurs? 

 Com treballeu els continguts quan hi ha més d’un docent a l’aula?  

 Com creieu que afecta l’aprenentatge dels alumnes?  

 Què creieu que funciona bé? 

 Què creieu que es podria millorar? 

- Programació d’aula que atén a tothom: 

 Quin és l’objectiu d’aquesta programació? 

 És una programació creada des del centre que segueixen tots/es els/les 

docents? O cada docent fa la seva programació d’aula particular? 

 Com treballeu els continguts quan hi ha més d’un docent a l’aula?  

 Com creieu que afecta l’aprenentatge dels alumnes?  

 Què creieu que funciona bé? 

 Què creieu que es podria millorar? 
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1.2 Guió entrevista semiestructurada membres de la CAD 

Diversitat i atenció a la diversitat: 

- Què entén per diversitat? I en l’àmbit educatiu? 

- Què entén per “atenció a la diversitat”? I en l’àmbit educatiu?  

- Pensa que en aquest institut s’atén a la diversitat d’aprenentatge dels alumnes?  

 Sabríeu identificar de quina manera?  

 Ho veu adequat? Per què? 

 Què li agradaria millorar? 

 Què considera que funciona bé? 

- Personalment, com vostè des de la seva figura (docent, EAP, ...) atén a la diversitat 

dels alumnes d’aquest centre educatiu? 

 Què li agradaria millorar? 

 Què considera que funciona bé? 

- Quina considera que és la millor manera d’atendre la diversitat a un centre 

d’educació secundària? 

 Quin considera que és el camí que ha de seguir aquest institut per arribar a 

aquesta manera que creu? 

- Què troba a faltar en relació a l’atenció a la diversitat en aquest centre d’educació 

secundària?  

Recursos d’atenció a la diversitat: 

- Em podria dir què opina dels diferents recursos d’atenció a la diversitat que té el 

centre actualment?  

Aula oberta /SIEI /Tutories en grup /Tutories individuals /Suport dins l’aula/ 

Desdoblaments /Aula d’acollida / Programació d’aula que atén a tothom 

 

 Considera que són d’ajuda per atendre la diversitat d’aprenentatge dels 

alumnes de l’institut? Per què?  
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Annex 2: Guions semiestructurat pels grups de discussió  

2.1 Guió semiestructurat pel grup de discussió amb els alumnes 

Diversitat i atenció a la diversitat: 

- Què creieu que és la diversitat? 

- A què creieu que ens referim quan diem “atenció a la diversitat”?  

- Penseu que al vostre institut s’atén a la diversitat?  

 Sabríeu identificar de quina manera?  

 Ho veieu adequat? Per què? 

- Sentiu que els professors i professores us ajuden en el vostre aprenentatge? Per 

què? Em podríeu dir algun exemple de com ho fan? Creieu que hi ha altres 

maneres que els professors/es podrien utilitzar, que us ajudarien més quan us 

trobeu alguna dificultat en l’aprenentatge?  

Recursos d’atenció a la diversitat de l’institut: 

- Aula oberta: 

 Què en sabeu de l’Aula oberta?  

 Algú de vosaltres hi va?  

 Què fan els alumnes que hi van?  

 Què creieu que es podria millorar de l’aula oberta? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- SIEI: 

 Què en sabeu del SIEI? 

 Algú de vosaltres hi va? 

 Què penseu que fan els alumnes que hi van? 

 Què creieu que es podria millorar del SIEI? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Aula d’acollida: 

 Què en sabeu de l’Aula oberta?  

 Algú de vosaltres hi va?  

 Què fan els alumnes que hi van?  
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 Què creieu que es podria millorar de l’aula oberta? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Tutories en grup: 

 Quan feu tutoria en grup a la classe? 

 Què feu en aquest temps? 

 Perquè creieu que dediqueu temps a fer-la? 

 Ho trobeu útil? Necessari? Per què? 

 Què creieu que es podria millorar de l’hora de tutoria? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Tutories individuals:  

 Algun cop heu fet una tutoria de forma més individualitzada? 

 De manera general, quins temes heu tractat? 

 Us va ser d’ajuda? Per què? 

 Creieu que són necessàries? Per què? 

 Què creieu que es podria millorar de la tutoria individualitzada? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Suport dins l’aula: 

 A vegades venen altres professors/es a l’aula mentre esteu fent alguna 

classe? 

 Què fan aquestes a la classe? 

 Creieu que la tasca que fan és necessària?  Per què? 

 Què creieu que es podria millorar quan teniu més d’un professor/a a la 

classe? Per què? 

 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Desdoblaments: 

 En algunes assignatures partiu el grup i feu dues classes separades, a quines 

assignatures ho feu? 

 Penseu que és una manera que ajuda al vostre aprenentatge? Per què?   

- Programació d’aula que atén a tothom: 

 Treballeu en grups? Quan? Qui els fa els grups? 

o Com treballeu amb grups a l’hora de fer la feina?  
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o Us agrada treballar-hi? Per què?  

o Què penseu que apreneu treballant en grup? 

 Treballeu per projectes?  

o Com treballeu per projectes a l’hora de fer la feina?  

o Creieu que apreneu més treballant d’aquesta manera? 

o Us agrada treballar així? Per què? 

o De quines maneres més treballeu? Us agraden? Per què?  

2.2 Guió semiestructurat pel grup de discussió amb les famílies  

Diversitat i atenció a la diversitat: 

- Què creieu que és la diversitat?  

- A què creieu que ens referim quan diem “atenció a la diversitat”?  

- Penseu que a l’institut dels vostès fills/es s’atén a la diversitat?  

 Sabríeu identificar de quina manera s’atén a la diversitat d’aprenentatge 

dels alumnes?  

 Ho veieu adequat? Per què? 

- Sentiu que els professors i professores ajuden als alumnes en el seu aprenentatge? 

Em podríeu dir algun exemple de com ho fan? Què en penseu?  

- Considereu que el centre atén correctament a les necessitats educatives dels 

vostres fills/es? Per què? Què funciona bé i què milloraríeu?  

Recursos d’atenció a la diversitat de l’institut: 

- Aula oberta: 

 Què en sabeu de l’Aula oberta?  

 Algú dels vostres fills/es hi va?  

 Sabeu què hi fan els alumnes que hi van?  

 Què creieu que es podria millorar de l’aula oberta? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Aula d’acollida: 

 Què en sabeu de l’Aula oberta?  

 Algú de vosaltres hi va?  
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 Què fan els alumnes que hi van?  

 Què creieu que es podria millorar de l’aula oberta? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- SIEI: 

 Què en sabeu del SIEI? 

 Algú dels vostres fills/es hi va? 

 Què penseu que fan els alumnes que hi van? 

 Què creieu que es podria millorar del SIEI? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Tutories en grup: 

 Sabeu què fan els vostres fills/es a les tutories en grup? 

 Per què creieu que a l’institut dediquen temps a fer-la? 

 Ho trobeu útil? Necessari? Per què? 

 Què creieu que es podria millorar de l’hora de tutoria? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Tutories individuals:  

 Algun cop heu fet una tutoria de forma individualitzada amb el professor/a i 

el vostre fill/a? 

 

 De manera general, quins temes heu tractat? 

 Us va ser d’ajuda? Per què? 

 Creieu que són necessàries? Per què? 

 Què creieu que es podria millorar de la tutoria individualitzada? Per què? 

 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Suport dins l’aula: 

 A vegades altres professors/es entren a l’aula mentre els alumnes estan 

fent alguna classe, quina creieu que és la tasca que fa aquest professor/a 

que entra? 

 

 Creieu que la tasca que fan és necessària? Per què?  

 Què creieu que es podria millorar quan teniu més d’un professor/a a la 

classe? Per què? 
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 Què creieu que funciona bé? Per què? 

- Desdoblaments: 

 En algunes assignatures, es parteix el grup i els alumnes treballen per 

separat, penseu que és una manera que ajuda a l’aprenentatge dels vostres 

fills/es? Per què? 

- Programació d’aula que atén a tothom: 

 Sabeu si els vostres fills/es treballeu en grups?  

o Com treballen quan ho fan?  

o Penseu que és una bona manera d’aprendre? Per què? 

o Què creieu que s’aprèn treballant en grup? 

 Sabeu si els vostres fills/es treballen per projectes? 

o Creieu que és una bona manera d’aprendre? Per què? 
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Annex 3: Autorització del centre 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ 

 

En/ Na ………………………………………………………………………. com director/a o 

responsable del centre/ entitat ...................................................................................... 

..........……………………………………………………….autoritza que es pugui realitzar 

la següent activitat:  

Realitzar observacions a les diferents mesures d’atenció a la diversitat dels quals 

disposa aquest centre educatiu, ja sigui observacions en coordinacions i reunions amb 

els professionals, observacions a les aules en les quals succeeixen aquestes 

atencions, com per exemple a l’aula oberta o al SIEI. A més, també m’agradaria recollir 

documentació relacionada amb la diversitat al centre, com per exemple alguns Plans 

Individualitzats (PI), amb la finalitat exclusiva de recollir dades per a la realització d’un 

Treball de Final de Grau de l’estudiant Núria Bellver Bosch de la Facultat d’Educació, 

Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic. 

 

Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals de les 

persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones 

que col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada de totes les 

persones, grups o institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball; 

utilitzar la informació obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels 

resultats del treball a les persones, grups o institucions col·laboradores”. 

 

 

 

....................................................... 

Signatura 

 

 

.......................................... , ............. de ........................................... de 2019 
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Annex 4: Resultats descriptius   

4.1 Grups de discussió:  

Anà lisi descriptivà del grup de discussió  d’àlumnes  

Data: 4-02-19   Sessió: 2   Durada: 30 min. 

Assistents: 6 nois i 2 noies  

- Presentació del debat: 

 Interacció entre els assistents:  

Entren esverats i amb ganes de començar i de saber de què es parlarà. Seuen de la 

mateixa manera que l’altre dia i alguns comencen a parlar entre ells.  

- Durant el debat: 

 Recursos d’atenció a la diversitat de l’institut:  

Primer m’identifiquen la figura del psicopedagog del centre.  

o Coneixement de l’aula oberta 

Quan introdueixo aquest recurs, la majoria saben que existeix.   

o Coneixement de la SIEI 

El nom de la SIEI els hi dic jo quan ells parlen de què “Hi ha una aula, hi ha una 

aula per la gent, per exemple, la noia amb síndrome de Down, quan fa les 

classes a part, se’n va a una aula que és per ella”. Ells l’anomenen “Auleta”. 

Respecte el seu funcionament, alguns alumnes no saben què hi fan els alumnes 

que hi van.   

o Coneixement de les tutories en grup  

Tots coneixen les tutories en grup.  

o Coneixement de les tutories individuals  

En aquest cas, les tutories individuals les vaig introduir jo a la conversa i la 

majoria d’alumnes, en un primer moment no les van saber identificar, però 

quan algun va dir quelcom al respecte, més o menys, van saber de què 

parlàvem.  
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Respecte a quantes n’han tingut, hi ha un alumne que comenta “Jo he tingut 

tutories individuals perquè jo durant l’ESO i primària no ho he passat bé”, en 

canvi, una noia va dir que “Jo en els 4 anys que porto aquí, no he tingut cap 

tutoria individual”.  

o Coneixement del suport dins l’aula 

Tots coneixen el que és.   

o Coneixement dels desdoblaments 

Quan parlàvem del suport dins l’aula va sortir el tema dels desdoblaments, ja 

que m’explicaven que a vegades entrava un professor/a a l’aula però que 

partien la classe en dos i una marxava a una altre aula. Un alumne va identificar 

que “(...) hi ha 3 desdoblaments, perquè hi ha, el quan et separes, en plan, uns 

es queden aquí, per exemple a la classe, i els altres a la biblioteca” i després, “ 

(...) els 3 de la classe que potser els hi costa més l’aprenentatge, pos se’n van a 

una aula apart”.  

o Coneixement del treball per projectes 

En el cas dels projectes, tots coneixen que a l’institut hi ha una assignatura a 

segon d’ESO que es treballa amb aquesta metodologia, i hi ha el professor de 

mates que inclou el treball per projectes en la seva assignatura en alguns 

moments durant el curs de primer d’ESO.  

o Coneixement de l’aula d’acollida  

Quan els introdueixo el concepte, tots hem diuen que no saben “què és 

aquesta aula”. En aquest moment em dirigeixo a dos alumnes de 2n, els quals 

vaig anar a observar una classe de català, i hi havia dos alumnes que estaven 

dins aquest recurs, i els explico el que sé sobre aquet. Llavors aquests alumnes 

em diuen que “Sí que fan català però a l’ordinador i fan activitats”. En aquest 

moment una noia es mira a un company seu i parlen de si “La noia de la nostra 

classe va fer això?” “Buenu, ella no va arribar a fer-ho perquè hi va estar molt 

poc temps, però no sabia el català, però com que ja ha marxat”.  
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- Final del debat: 

 Observacions: 

Aquest cop estaven més esverats i actius que la sessió anterior, i tenien ganes de 

continuar parlant. Se’ls veia més còmodes   

Quan toca el timbre, aquesta vegada no esperen al company que estava parlant i 

marxen tots de pressa.  

- Interacció amb mi: 

 Parlen dirigint-se a mi bastants cops, tot i que quan es contesten entre ells, es 

dirigeixen a l’alumne a qui volen contestar o preguntar.  

 

- Estructura que ha seguit el debat: 

 

 S’ha seguit l’estructura plantejada del guió combinada amb el fil que anava 

construint la mateixa conversa dels alumnes.  

 

- Altres observacions: 

 Un alumne estava més callat que en la sessió anterior. Al final del debat m’hi 

vaig acostar i li vaig demanar si li passava alguna cosa o no havia estat còmode, 

i em va dir que hi ha dies que prefereix escoltar que parlar i dir alguna cosa 

malament, si no sap del tema.  

 

 En un moment vaig haver de parar una confrontació entre dos alumnes. Va 

passar el següent: Un noi li va dir a un company, que tenia “una mentalitat de 

1r de primària”, i un altre company, va fer dir “Aquest va a l’auleta” tot rient, i 

els altres també van riure. Jo vaig intervenir demanant a què es referia amb 

aquet comentari. Es va fer silenci i un dels alumnes va dir-li al noi que havia fet 

el comentari: “Anar a l’auleta és dolent?” “No, era una broma”, va respondre 

el noi. “M’estàs dient que anar a l’auleta és diferent que...” “No però acabo de 

veure que tens dificultats per estar a l’aula i aprenentatge, i llavors crec que la 

millor opció seria que anessis a l’auleta”. Alguns van riure, vaig reconduir el 

tema i vam passar a parlar d’un altre recurs. 
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Anà lisi descriptivà del grup de discussió  de les fàmí lies 

Data: 14-02-9   Sessió: 1   Durada: 1h. 

Assistents: 4 mares i 1 pare.   

- Presentació del debat: 

 Interacció entre els assistents:  

Entren demanant que se’ls digui algun tema concret dels que es parlaran perquè 

així ho poden començar a pensar i diuen que no saben si sabran respondre a totes 

les qüestions que es puguin tractar.   

- Durant el debat: 

 Interacció entre els assistents:  

Els assistents, majoritàriament respecten els torns de paraula i no interrompen les 

aportacions dels diferents membres. A més, en alguns moments s’ajuden entre 

ells quan algun s’encalla amb una frase o en alguna paraula.  

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat”.  

La majoria d’elles/s relacionen el terme “diversitat” amb “diferents ritmes 

d’aprenentatge”, també amb alumnes amb discapacitats, i “graus diferents 

d’aprenentatge, o sigui nanos que poden estar per sobre de la mitja, és a dir, 

altes capacitats, o nens que estan per sota”.  

 

En relació al terme “atenció a la diversitat”, van relacionar-lo amb “posar” un 

professor de reforç a “alumnes que tinguin algun problema, a nivell de, no sé, 

d’autisme o de problemes diguem”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

Tots els assistents coincideixen que la manera de respondre a la diversitat a 

l’institut “depèn dels professors que hi hagi”. A més, també identifiquen que 

alguns professors prioritzen unes necessitats i d’altres unes altres. “(...) 

prioritza més un altre cas que no aquests, perquè per exemple ella ha dit, amb 

diversitat de nens amb discapacitat o coses així i de nivells diferents, però 
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també amb altres coses, no? per exemple els nanos que venen de fora o 

repeteixen un curs (....)”, i respecte els professors, també identifiquen que 

depèn de la “motivació” de cada un d’ells atendran d’una manera o d’un altre. 

A més, identifiquen que la Generalitat dóna recursos al centre depenen de les 

necessitats que es tingui, tot i que diuen que a vegades no en dóna. “(...) també 

de que si el centre pot tindre aquests mestres que necessita de reforç o no, 

perquè a vegades tenen aquests nanos però des de la Generalitat no els hi 

poden fer arribar el mestre de reforç que necessiten”.  

En relació a recursos més concrets, el recurs que va sortir va ser el SIEI. Va 

sorgir en la conversa de al següent manera: “Ara mateix, aquí a l’institut escola, 

diria des de fa dos  tres anys, tres anys potser ja? no? som l’institut de 

referència de la comarca, no? tenim...té un nom això no? Et refereixes a que 

teniu el recurs de la SIEI? El suport intensiu a l’educació Inclusiva? (vaig 

demanar jo) La SIEI, se suposa que sent SIEI ens haurien d’arribar recursos 

suficients, però realment desconeixo si això és així”. Ho identificava com a  

recurs per alumnat amb més dificultats que altres. Tres assistents però, no 

coneixien què era la SIEI.  

En aquest moment jo els vaig treure el tema del “clasroom”, ja que pel que vaig 

veure en algunes classes, els professors els hi apuntaven els deures allà. Els 

assistents em van dir que no sabien com funcionava aquesta plataforma i que 

no veuen que el seus fills/es el consultin, sinó que “Consulten més el 

Whatsapp” explicant que demanen als deures als seus companys.   

A partir d’aquí, una mare va identificar la figura del psicopedagog del centre. La 

majoria dels assistents van coincidir en què aquest estava fent molt bona feina i 

que des que ell era en el càrrec hi havia hagut un canvi. “No té res a veure...Jo 

he estat al consell escolar i vam apretar perquè hi hagués aquest canvi, perquè 

vam detectar des del consell escolar i a nivell personal, buenu, de gent que ens 

venia a parlar, que no funcionava, no funcionava, de, a nivell de res...” referint-

se a l’anterior persona que estava al càrrec.  
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D’altra banda, un altre recurs concret que va sortir va ser el de l’aula oberta. Va 

sorgir de la següent manera, per la mateixa mare que va treure el tema de la 

SIEI (després vaig saber que formava part del consell escolar), tot i que aquest 

cop no li sortia el nom i les altres persones el van dir. “El que passa que aquest 

any també ha canviat tot el tema de, dels nanos de, no em sortirà ara, dels 

nanos més problemàtics que tenien l’hora de...l’Aula Oberta...Exacte”.   

o Coneixement respecte l’ajuda que reben els/les alumnes per part del 

professorat.  

Tots els assistents coincideixen en el fet que no coneixen “ni a la meitat dels 

profes” però no acaben d’identificar si “és problema meu que no he vingut 

aquí” o és que “no sé si em toca venir aquí a aquesta edat a veure quins 

professors tenen”. Veuen “impossible” conèixer a tots els professor i em diuen 

que “no hi ha molta connexió pares institut”. Una mare, comenta que encara 

que no els conegui, a ella li agrada conèixer els mestres perquè cada un té 

“personalitats molt diferents” i explica que “depèn de la queixa que t’arribi de 

l’escola, i depèn de quin mestre, donés més valor o no”. Una altra mare hi està 

d’acord i diu que “Pots entendre més fàcilment que hi hagi una queixa o no i 

entendre, o sigui, saber valorar si allò que et diu, la queixa aquella, si realment 

serà, de dir, buenu, és que jo ja sé que aquest mestre és una persona molt de 

fiar i per tant, tu has d’haver fet una cosa molt grossa com per, o què ha passat 

amb aquesta nota o el que sigui, en canvi, depèn de qui t’hagi donat el 

toque...saps que és un mestre que no té feeling amb cap els alumne, no es fa 

respectar, les seves classes són un cristu, el que sigui, però buneu, és 

important, però és veritat que hi ha poques oportunitats per conèixer qui són”.  

 

 Recursos d’atenció a la diversitat de l’institut:  

o Coneixement de l’aula oberta: 

Els assistents coneixen l’Aula Oberta. Tot i això, alguns d’ells van expressar que 

“ara no la tenim, aquest any l’han treta, “L’Aula Oberta està inclosa dins la 

classe aula, i llavors entra un professor de reforç, que sempre n’hi ha dos”. En 

aquest moment les altres persones, que pensaven que si que hi eren, van dir 

que ells creien que si, i una persona va respondre que “No, no, no hi és, no hi 
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ha nanos a l’Aula Oberta, buenu, si que n’hi ha però no estan apartats”. Així que 

els assistents tenien diferents informacions sobre aquest recurs i el seu 

funcionament.  

 

o Coneixement de la SIEI: 

Els assistents, tots, coincideixen en què en una reunió de començament de curs 

se’n va parlar però no van acabar d’entendre el que els van explicar.  

 

El funcionament del recurs no el coneixen.   

 

o Coneixement de l’aula d’acollida:  

Quan els hi comento aquest recurs, ningú intervé i un assistent em demana que 

si em refereixo a l’acollida que hi ha a l’edifici de primària, ja que en el centre 

de primària les famílies poden portar a l’escola els alumnes abans de les nou 

del matí, ja que el centre ofereix un servei d’acollida. Jo els responc que no, i al 

veure que no responen els explico en què consisteix aquest recurs. Llavors em 

diuen que “Doncs ni idea, ja ho has vist que no en teníem ni idea”, “gràcies per 

la informació. Ara ja sabem si ens ho demanin”. D’altra banda, van trobar “una 

mica lògic” no saber-ho, argumentant que “si no tenim la necessitat ja no t’ho 

deuen dir” i que “És que a la nostre classe crec que tampoc, almenys a la 

nostre, no recordo que n’hi hagin hagut”.   

o Coneixement de les tutories en grup:  

En aquest cas, els assistents expressen que coneixen que existeixen les tutories 

grupals però que no entenen massa el que hi fan.  

Respecte al fet que la tutoria grupal es faci dos cops per setmana, van dir que 

potser amb un cop n’hi hauria prou.  

o Coneixement de les tutories individuals:  

Coneixen què són i com funcionen les tutories individuals. Es refereixen a les 

que tenen ells amb els tutors/es dels seus fills/es.  

o Coneixement del suport dins l’aula: 
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Alguns dels assistents coneixen, a través dels seus fills, que aquest any en 

algunes assignatures a l’aula hi entra un professor que fa suport durant la 

classe.  

D’altra banda però, una persona identifica que no és què entri un professor a 

fer reforç, sinó que “fan mates al mateix moment, per dir algo, fan, i són el dos 

profes junts i expliquen diferent, un explica la lliçó i l’altre va ajudant als 

nanos”. Aquesta persona sap que això és així aquest any perquè quan va anar a 

la tutoria amb la tutora del seu fill, li va explicar. Tot i així, no sabien 

concretament a les matèries que això passava i la resta dels assistents no 

n’estaven al corrent.  

o Coneixement dels desdoblaments: 

Coneixen en què consisteixen els desdoblaments pel que els hi ha explicat els 

seus fills/es.   

o Coneixement del treball per projectes: 

La majoria dels assistents coneixien que en algunes assignatures els seus fills/es 

treballen per projectes i inclús em van dir algun nom d’algun dels projectes que 

estan fent, d’altre no coneixien que en algunes assignatures treballessin amb 

aquesta metodologia.  

En relació al treball en grup, els assistents coneixien aquesta metodologia de 

treball a l’aula.  

- Final del debat: 

 Observacions: 

Els comento que s’ha acabat el debat i els agraeixo la seva assistència i ajuda, em 

diuen que se’ls hi ha fet curt i que no saben si m’han ajudat gaire amb el que m’han 

explicat. Ens quedem una estona xerrant i llavors ja marxen.  

 

- Interacció amb mi: 

 M’han preguntat algunes qüestions que no els hi ha quedat clares quan les he 

preguntat.  

 

 Em miren als ulls quan els parlo i em parlo.  
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 Majoritàriament quan intervenen es dirigeixen a mi. Només es dirigeixen en 

algun altre membre del debat quan li contesten o fan referència algun 

comentari que aquest/a ha dit.  

 

- Estructura que ha seguit el debat: 

 Estructura prevista en el guió, tot i que a mesura que es debatia han anat 

sortint alguns recursos d’atenció a la diversitat i he aprofitat per parlar amb 

més profunditat d’aquests en el moment en què sortien, o en algun cas, 

recuperant-lo més posteriorment.   

 

- Altres observacions: 

 En algunes ocasions, sobretot al principi, parlava només un dels assistents i la 

resta quan jo demanava què opinaven o si volien afegir alguna cosa, deien que 

opinaven el mateix o assentien amb el cap el que havia dit la persona que 

havia intervingut.  

 

 Quan parlen dels seus fills/es o de la feina que aquests han de fer, o del grup-

classe, moltes vegades els assistents parlen amb plural incloent-se en quelcom 

que diuen que fa referència a la classe o al fill/a. 

4.2 Entrevistes:  

4.2.1 Entrevistes al professorat: 

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 24-01-19       Durada: 17:53 

Entrevistat/ada: professora d’anglès i cap d’estudis   

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: la professora expressa “Espero poder-te 

ajudar”.    

 

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 
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o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistada comenta que “(...) cada alumne és un món, i cada un té les seves 

necessitats i clar, d’entrada s’ha d’intentar que cada alumne tingui les seves 

necessitats cobertes, d’entrada, a la realitat és molt difícil perquè no hi ha 

hores”. Afegeix que “(...) a vegades hi ha nens molt problemàtics amb 

problemàtiques molt especifiques, de conducta, o de què no tenen capacitat 

d’aprenentatge perquè tenen algun problema, i clar, tot i que hi ha els psicòlegs 

i els pedagogs, no es porta prou bé”. 

 

D’altra banda, l’entrevistada, en relació als psicopedagogs, expressa que “(...) 

és un dels perfils que veig la gent menys preparada, sí, no saben tractar una 

dislèxia, no saben tractar, o sigui, molt protocol, molta teoria però a la pràctica 

falta pràctica, o sigui, jo crec que no podrien entrar a treballar, fins que no 

hagin fet unes hores de pràctica real, amb nens amb problemàtiques reals per 

tractar-los, perquè si no el que queda és desatès el nen”.  

 

En relació al concepte “d’atenció a la diversitat”, la docent expressa que “(...) 

atendre als nens amb les seves diferències, cadascú, inclús també els d’altes 

capacitats també queden desatesos, perquè evidentment no els prioritzes, 

aquests ja s’espavilen, però també s’avorreixen i podrien treure més profit, 

però és que no tens temps”.    

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

L’entrevistada parla de la seva opinió i d’alguns alumnes en concret però no 

identifica com.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

L’entrevistada, en relació a les classes d’anglès, expressa que “Buenu, 

bàsicament, quan tinc el grup sencer, els poso a davant, més a prop meu, i fan 

un altre tipus de feina”, i comenta que “Faig servir una plataforma digital, que 

està molt bé i els tinc allà fent aquesta feina, i de tant en tant els hi vaig dient, 

que com va i els intento seguir”. D’altra banda,  comenta “Però evidentment, 



 

88 
 

no estic per ells, perquè llavors deixaria el grup aula, i no puc deixar el grup 

aula, se’m desmadra la classe”  

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

L’entrevistada respon aquesta pregunta en relació als Desdoblaments, ja que 

ella és cap d’estudis i una de les seves funcions és realitzar els horaris de les 

aules del centre educatiu.  

En relació als Desdoblaments doncs, comenta que “(...) aquí ja es fa molt de 

desdoblar, aquí desdoblem força”. Quan fan desdoblaments, explica que “(...) 

normalment què fas, doncs els que els hi costa, doncs mira, agafa aquest grupet 

que no se’n surt i ajuda’l, i els nanos, doncs clar, de tenir-te a tu al costat a no 

tenir-te canvia molt a aquests nens que els hi costa”.  

L’entrevista, en relació a si prioritzen algun curs per fer els desdoblaments, 

expressa que “No, prioritzem els que són més nombrosos”. Explica que “(...) 

aquest centre que vam fer, tenim 6 grups, primer està desdoblat, tenim 1r A i B, 

que ja són 20 per grup, i 4t que són 20 per grup també”, “Doncs prioritzar 2n i 

3r que són 33-34 per grup”. Comenta que “(...) 2n i 3r precisament, hi ha pocs 

nens amb necessitats educatives”, que “Són grups potents que no en 

necessiten. Però com que són molt, va molt bé desdoblar-los”.     

A més, expressa que s’ha de tenir en compte la matèria, “(...) perquè 

matemàtiques i anglès són les més difícils, les que tenen més fracàs escolar, i 

les que necessiten més, buenu, les que hi ha més desnivell, com més pugen més 

desnivell hi ha”. Afegeix que “L’ordre de prioritat és, matemàtiques i angles, les 

que més, per la dificultat, perquè són les assignatures que hi ha més suspesos. I 

després si podem català i altres anys castellà”. Comenta que “(...) tot depèn del 

nombre de professors que es donen per grup i ràtio i tot això”. A més, 

“Després, també desdoblem tecnologia perquè l’assignatura ho requereix, 
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perquè tenim un laboratori molt petit, i a vegades depenen del grup s’ha de 

desdoblar.  

Pel que fa a l’objectiu del recurs, aquest “És millorar l’atenció a l’alumne, 

sempre” i respecte al pla curricular que segueix, l’entrevistada comenta que 

“(...) cada professor té el seu pla eh (...). “Jo mateixa que sóc d’angles, fem els 

desdoblaments, i què fem? Per competències, quan hi ha el grup sencer es fa 

gramàtica, en plan explicació i exercicis, la convencional de tota la vida, i quan 

fem desdoblaments fem speaking, listening, writting, que també costa molt 

l’escriptura, fem, en fin, projectes puntuals (...). Expressa que en els 

desdoblaments “Aprofitem per fer metodologies més, més, però clar, aquestes 

metodologies que hi ha ara més pautades, més diverses, en un grup molt 

nombrós no ho pots fer”.  

- Altres observacions:  

 Quan es demana per la manera en com s’atén la diversitat a l’institut, fa molta 

referència a alumnes en concret, com per exemple, “Tenim una SIEI, tenim una 

nena que ara no hi és però és síndrome de Down, sever, que no pot ni parlar, i 

aquesta nena, clar, ens treu molt recursos, i clar, té tot el dret del món a estar 

aquí, però buenu, llavors treu que aquesta persona que està amb ella, no pot 

estar amb altres nens, que també tenim, pos síndromes d’asperguer, nanos 

amb conductes importants, disruptives, nens amb necessitats, perquè, són, 

pues, amb moltes necessitats educatives, i clar, no els hi pots donar l’atenció 

que mereixen”.   

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 7-02-19        Durada: 39:40 

Entrevistat/ada: professora de física i química, del projecte científic de 2n, i tutora de 

4t  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: la professora expressa “Espero saber el que 

em preguntis”.   
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- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistada, en relació a la diversitat, exposa que “(...) crec que és un terme 

molt global, i aleshores, clar, persones n’hi ha moltes en el món, i cada una és 

d’una manera diferent, aleshores cada una, porta, ja no només els 

coneixements, sinó l’entendre tot, els coneixements, i tot en la vida, ho entén 

cada persona d’una manera diferent i amb uns recursos diferents”.  

 

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, la professora comenta que “Jo penso que 

és, alhora de tu, voler transmetre el que estàs transmetent, tu ja mires, buenu a 

part de tota la informació que t’han donat prèviament de cada alumne, tu ja 

mires”. A més, expressa que “Simplement que entenguin els conceptes amb 

més o menys graus, és a dir, no posar-los a fer coses súper complicades, però si 

s’han de fer dibuixos, es fan dibuixos, si s’han de fer exemples com et dic, poc 

científics, doncs es fan exemples poc científics i alhora, també intentar variar 

els exercicis”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

L’entrevistada considera que “(...), nosaltres a principi de cada curs ens diuen 

els alumnes que hi ha amb necessitats educatives especials, i de quina manera 

s’han d’atendre”, “Els professors ens diuen, doncs aquest alumne té aquesta 

problemàtica, o aquest té aquesta altra problemàtica, i per tant necessita això o 

lu altre, o també, doncs, fins aquest any, sortien molts alumnes de la classe, i 

aquest any, amb tot lu del decret de la inclusió, entren, hi ha moltes classes que 

estem, que tenim, dos professors per classe, a moltes classes, eh”.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 

La professora expressa que “Pues no ho sé, en serio, jo ho intento, però sí que 

és veritat que jo és una de les coses, que com a docent, sempre ho he dit, és 

una de les coses que em resulten més complicades, el poder atendre a tots, 

tant els que tenen necessitats per baix, com els que en tenen per dalt”. Afegeix 
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que “(...) has d’intentar motivar als de dalt i has d’intentar que els de baix no 

se’t despengin”. 

D’altra banda, la professora expressa que “(...) improvisació total perquè sí, una 

programació però tu tens pensat una cosa que a la teva ment és super ideal 

però després ho fas i dius vaia activitat que acabo de fer”, “Ha estat avorrit per 

ells, per a tu, i per a tots, i dius doncs no ho tornaré a fer per molt que ho tingui 

a la programació”.  

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

En aquest cas, l’entrevistada respon respecte al suport dins l’aula, les tutories 

en grup i individuals, ja que és tutora de 4t, i de la programació d’aula que atén 

a tothom, concretant amb una assignatura en la qual els alumnes de segon, 

treballen a partir d’un projecte.   

o En relació al suport dins l’aula, l’entrevistada expressa que “(...) en alguns 

casos, fem docència compartida perquè som dos especialistes per exemple, 

però en algun cas, l’especialista només és un, i l’altre doncs és un 

psicopedagog, o el que va bé per qüestions d’horaris”. Afegeix que “(...) 

perquè a vegades també és per posar una mica d’ordre a la classe, o per 

atendre a aquestes persones en concret, però clar, ja no és especialista de 

la matèria”.       

 

o Pel que fa a les tutories en grup, la professora comenta que aquestes tenen 

lloc, “Mitja hora dilluns i mitja hora dimecres”.  

 

L’entrevistada expressa que a les tutories assisteixen “Jo com a tutora i els 

alumnes”, i “En alguns casos, com ara que fan l’orientació, entra el 

psicopedagog a fer-la”. Afegeix, referint-se a l’altra classe de 4t, que “Sé 

que hem fet alguna tutoria en conjunt, per parlar del viatge de final de curs, 

que és un tema estrella, aleshores, per escollir el lloc del viatge, o com 
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s’organitzen per recaudar diners o temes així, ens ajuntem les dos classes 

de 4t i estem jo i l’altre tutor”.  

 

Respecte a l’objectiu del recurs, la professora comenta que “Aquí no tenim 

pla d’acció tutorial, ara l’estem fent”, “Aquí és això, si hi ha algo que 

comentar es comenta, es diuen informacions, també com que és mitja hora 

el que passa és això, que passa de seguida, vale?”. Afegeix que “(...) 

enguany encara no hem fet cap activitat així de cohesió o coses així, sí que 

un dia que va faltar gent, sí que vam fer lo típic de les cadires de tal, però 

perquè érem menos gent i aleshores es va poder ajuntar les dos classes i es 

va poder fer”. La professora expressa que “(...) en 4t fer una activitat és 

molt complicat perquè estan, i sobretot aquest curs, estan passo de todo, o 

sigui, no hi ha res que els motivi (...)”. L’entrevistada afegeix que “El que sí 

que tenen els de 4t, és que tenen una maduresa que no tenen alomillor 

altres grups, que és, a mi m’agrada més el parlar, el debatre, saps? I com 

que som poca gent, i jo que sé, hi ha cursos que alomillor no estan, però per 

exemple aquest 4t d’aquest any, és un 4t que parla molt, saps?”. La 

professora expressa que “Jo crec que és depenent del grup que tinguis, 

perquè hi ha grups que estan molt motivats de la vida, i n’hi ha grups que o 

no ho estan, o jo no els sé motivar”.  

 

En relació a com treballen aquests aspectes, la professora comenta que “Jo 

m’assento a la taula, i ells no estan asseguts a les cadires, jo què sé, fan com 

corralet, o estan asseguts com volen, no sé, com més informal”.  

 

o Pel que fa a les tutories individuals, la professora expressa que “(...) hi ha 

alumnes amb més problemes que d’altres, que vinguin a d’això, la majoria 

no venen, però si tu vas a ells, t’accepten”.  

 

En relació als temes que se solen tractar, l’entrevistada comenta que “Així 

temes més íntims a 4t de l’ESO no, més temes de notes i acadèmics, de què 

faran l’any que ve, de coses de la família i això són casos mínims”.  

 

En relació a la programació d’aula que atén a tothom, la professora respon 

comparant les dues assignatures que és professora a l’institut, és a dir, física 
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i química, i el projecte científic que és amb docència compartida. Respecta 

la programació de les assignatures, comenta que “(...) jo sóc molt 

d’improvisar i depèn del curs”, “Ja et dic, el que vaig fer l’any passat amb 

segon em va funcionar i aquest any amb segon no m’ha funcionat i he de 

fer un altra cosa”. Afegeix que “És que jo penso que si una cosa ha de tenir 

una programació és flexibilitat, és que no saps mai el que trobaràs (...), “Vull 

dir, que depèn de l’alumnat i depèn, perquè ja no és els alumnes, sinó la 

dinàmica que agafa aquell grup, perquè és molt diferent un mateix alumne, 

en un grup o en un altre pot tenir rols totalment diferents i això és una cosa 

que és per a flipar”.  

 

Més concretament a física i química, la professora expressa que “En física i 

química porto jo la classe, et bases molt amb els continguts, que això també 

és una cosa que t’enganxa molt, et bases amb els continguts (...)”.  

 

Respecte al projecte científic de segon, la professora expressa que també hi 

ha la professora de biologia. L’entrevistada expressa que “Buenu, jo, fins al 

moment ho he portat més jo, però perquè l’any passat ho portava jo també 

amb la de biologia, i la professora d’ara de biologia va venir a mitat del 

primer trimestre perquè estava de baixa de maternitat, o sigui que de 

moment ho he portat més jo per això”.  

D’altra banda, la professora explica que “I buenu, al primer trimestre vam 

tronar a fer el paripe del principi, perquè ells es pensen que ho trien tot 

però ja està tot fet, i aleshores després com als primers dies ens havien de 

triar unes coses per grups, uns treballs i unes observacions, doncs vam fer 

puntuacions i els que més n’havien tret, podien triar el tema que 

estudiarien”, “(...) ara els hem posat unes tasques a l’ordinador i van fent”. 

Afegeix que “Al primer trimestre és d’agafar el concepte global, ara ja 

comencem a fer més”. 

 

Pel que fa a l’objectiu del projecte científic, la professora expressa que 

“L’objectiu de principi de curs és això, millorar la sostenibilitat del centre, és 

una competència (...)”, “Però també et dic una cosa, ens vam fer una 
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programació i no hem complert res d’aquella programació”. Afegeix, “Però 

jo ja t’ho vaig dir, a mi quan un alumne em demana i això a quina paperera 

va, ja em dono per satisfeta”.  

 

- Altres observacions: -  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 24-01-19       Durada: 30:07 

Entrevistat/ada: coordinador psicopedagog  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents:  

L’entrevistat ja va respondre a les preguntes relacionades amb la diversitat i 

l’atenció a la diversitat, ja que és membre de la CAD i també se’ls va realitzar als 

membres d’aquest recurs. D’aquesta manera, el coordinador psicopedagog del 

centre, en aquest cas, només va respondre més concretament, a les preguntes 

que fan referència als recursos de l’aula oberta, de les tutories individuals, del 

suport dins l’aula i de l’aula d’acollida.  

 

- Durant l’entrevista: 

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

 

o En relació a l’aula oberta, l’entrevistat comenta que “A l’aula oberta, tenim 

aquest any, a 4t de l’ESO, tres alumnes, perquè l’aula oberta és un recurs 

que s’ofereix a 3r i 4t des del departament, el que passa que jo aquí al 

centre estic fent que només s’ofereixi a 4t per temes d’inclusió”. Respecte 

als criteris que han de complir els alumnes per estar a aquest recurs, 

l’entrevistat expressa que “Per entrar al programa de diversificació 

curricular, han de complir uns criteris que són, alumnes que per x raons no 

aguanten dins l’aula sis hores al dia, vale? Estan asseguts, no aguanten”. 

Afegeix, “Traduït amb altres paraules, acaben sent alumnes disruptius, 
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d’acord? I són alumnes que a nivell d’orientació són alumnes que no aniran 

cap a fer un batxillerat sinó que aniran cap al món laboral o formació 

professional”. A més, comenta que “(...) per donar-los un servei més 

individualitzat, se’ls hi permet anar deu hores a la setmana, que són dos 

dies, a una empresa o diverses a aprendre un ofici, i aprendre sobretot uns 

hàbits de treball”.  

 

D’altra banda, expressa que hi ha uns “criteris específics” que són “(...) 

alumnes que normalment són absentistes, alumnes que tenen famílies poc 

participatives, alumnes que acadèmicament no van molt bé, tot i que 

també l’aula oberta és un premi”. Afegeix que “És a dir, si tens un alumne 

de 3r d’ESO, per exemple, que no compleix gens ni mica, té un munt de 

suspeses, i no hi ha una raó de pes com per exemple que sigui un alumne 

amb risc d’exclusió social, simplement que és un alumne que no fot ni brot, 

no entra a l’aula oberta eh, se’n va a fer un PFI, no es treu l’ESO i ja està”. 

Conclou que “(...) l’aula oberta és un recurs per nens amb un perfil x, que 

són alumnes que tu saps que no poden fer-ho perquè no poden i necessiten 

aquest recurs, si poden i no els hi dóna la gana, parlant clar, no hi entren, o 

no hi haurien d’entrar”.  

 

Respecte als docents que hi participen, expressa que “Tots els docents de 4t 

d’ESO i jo que sóc el referent i el tutor individual”. A més, comenta que 

l’objectiu del recurs és “Aconseguir que alumnes amb una situació x, es 

puguin treure l’ESO”. Afegeix que “El títol se’l treuen igual, l’única cosa que 

canvia o sigui, SIEI, AO, és l’orientació de l’alumne perquè si li toques els 

continguts que ha de fer durant l’ESO, ja saps que el batxillerat difícilment 

el podrà fer, llavors, formació professional o al món laboral o PFI en el cas 

que no es tregui l’ESO”.  

 

En relació al pla curricular que segueix el recurs, el psicopedagog expressa 

que “És depèn, clar, això és una mica a mida cada curs, depèn de 

l’alumnat”. Comenta que aquest curs, “(...) només són 3, doncs van a l’aula 

ordinària com tota la resta a diferència que tenen  un pla individualitzat 
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significatiu que ells a dins la classe, doncs en algunes assignatures 

instrumentals com català, castellà, anglès i mates, fan unes activitats 

paral·leles, diferents del que fan els altres”, “Més competencials, buenu, tot 

és competencial però vull dir més treballar sobre les competències bàsiques 

específicament”, “I llavors doncs ells, l’única diferència pràctica és que dos 

dies a la setmana, (...), no venen al centre, van a l’empresa”. Afegeix que 

aquest curs en relació a les assignatures que fan aquests alumnes, “(...) per 

raons d’horari, ho hem pogut adaptar bastant bé, les fan totes simplement 

que, fan menys hores”, “El que no fan és una optativa (...)”.    

 

Pel que fa a la manera de treballar a l’aula oberta, l’entrevistat expressa 

que “Què es treballa, doncs les competències bàsiques iguals, però més 

prioritzades, és a dir, a cada assignatura treballem allò que és més 

important per a l’alumne”, “Per tant, si a 4t d’ESO, a català hi ha l’anàlisi 

sintàctic, que això serveix per fer batxillerat, ells no ho fan”. Afegeix que 

“Ells fan altres coses, comprensions lectores, expressions escrites, 

ortografia fins i tot (...)”. Comenta que els alumnes treballen “(...) dins l’aula 

de manera individual o entre ells, i entro jo com a suport visual”.   

 

o En relació a les tutories individuals, el psicopedagog comenta, respecte als 

temes que s’acostumen a tractar que “Hem de tractar tots els temes, tot el 

que s’escapi del coneixement del tutor, ho hem de fer nosaltres per nassos, 

i si no ho saps t’has de buscar la vida”. Afegeix “O sigui, tot el que no tingui 

que veure amb català, castellà, i coses d’aquestes, psicopedagog”. Respecte 

a l’objectiu del recurs, expressa que “(...) ajudar a l’alumne en quant al seu 

desenvolupament psicològic, emocional, personal, etc.”.  

 

o En relació al suport dins l’aula, el psicopedagog comenta que “El que jo 

faig, jo quan entro ho tinc molt clar, entro per a tots els alumnes, i jo me 

n’encarrego sobretot del tema de la disciplina, perquè una, ja fa anys que 

treballo amb trastorns de conducta, i dos, perquè estic a l’equip directiu i 

d’alguna manera també és feina meva”, “Llavors, jo el que m’asseguro quan 

entro dins l’aula, és que tothom calli i tothom està amb silenci i tothom està 
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treballant”, “Això mínim, quan ja he aconseguit això, després ja em poso a 

treballar amb els alumnes, i el que faig és, vaig fent voltes tota l’estona i 

vaig mirant que tothom segueixi, que tothom faci la feina i resolent dubtes 

de tots, prestant especial atenció, als que més ho necessiten, vale?”. 

Afegeix que “El professor fa la seva classe i simplement sap que jo sóc una 

ajuda que hi ha allà”. A més, el psicopedagog expressa que “(...) assessores 

a nivell de necessitats d’aprenentatge”.    

 

L’entrevistat expressa que l’objectiu del recurs és, “En primer pla, donar 

suport al professor amb tots els alumnes, i en segon pla donar suport als 

alumnes, especialment als que més ho necessiten”.  

 

o En relació a l’aula d’acollida, l’entrevistat expressa que aquest recurs té lloc 

“Quan arriben alumnes (solen ser nouvinguts) i desconeixen l’idioma català. 

Afegeix que “En el nostre cas, solem tenir una mitjana d’un per curs, hi ha 

cursos que cap, altres que dos…” i que “Actualment tenim 2 alumnes de 2n 

ESO, (...)”. Els alumnes que fan ús del recurs han de “No conèixer l’idioma 

català”.  

 

Respecte als docents que hi participen, el psicopedagog comenta que 

“Només una docent, la psicopedagoga de 1r cicle”. Afegeix que “(...) de 

forma directa ella, és la que els dóna la classe aula d’acollida”, però que “En 

realitat hi participem tots els professors donat que tots vetllem per aquest 

aspecte, ja que al no tenir idioma figura al PI i tot l’equip docent hi 

participa”. A més, expressa que “Les professores de català també hi vetllen 

molt” i que “Aquests alumnes participen una hora a la setmana”.  

 

Respecte a l’objectiu del recurs, el psicopedagog expressa “Que els alumnes 

aprenguin l’idioma per poder dur a terme el seu dia a dia amb normalitat”.  

 

En relació al pla curricular del recurs, l’entrevistat comenta que “És molt 

flexible… segons el tipus d’alumnes, el seu nivell, el curs on es troben… en 

aquest cas, es fan activitats enfocades a poder dur el dia a dia amb 

normalitat dins del centre”, “Els alumnes han de tenir els recursos 

corresponents per poder comprendre els enunciats dels exercicis, per 
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exemple, de totes les assignatures”. En relació a com ho treballen, el 

psicopedagog exposa que “Es treballen les 4 dimensions bàsiques: expressió 

i comprensió oral i escrita” i que ho fan “(...) mitjançant molta conversa i el 

programa “parla.cat”, amb supervisió del professorat”.  

- Altres observacions: -  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 28-01-19       Durada: 19:26 

Entrevistat/ada: psicopedagoga del SIEI  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: -  

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

 

La psicopedagoga comenta que “diversitat” fa referència a “Els diferents estils 

d’aprenentatge dels alumnes, i pel motiu que sigui, perquè tinguin una 

discapacitat, perquè tinguin una, no sé com dir-t’ho, a veure, no és una 

discapacitat, però és això, els diferents ritmes d’aprenentatges d’un alumne”.     

 

En relació a “l’atenció a la diversitat”, expressa que “Doncs respectar el ritme 

de cada alumne i ensenyar o adequar-nos nosaltres a com aprenen ells”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

L’entrevistada expressa que “(...) és el meu primer any aquí, i veig que depèn 

del professor”.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

En aquest cas, l’entrevistada comenta que “Depèn de la matèria també, està 

clar que si és a l’espai SIEI, pues, intentem reforçar totes aquelles competències 

instrumentals i bàsiques per la vida, no? Perquè puguin assolir l’ESO amb un 

mínim, una ESO adaptada, amb un mínim de garantia. Afegeix que al SIEI “(...) 
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treballem per programacions, cada setmana un tema que sigui d’interès dels 

alumnes i que els hi serveixi per la vida diària”.  

En relació a quan entra a una classe, expressa que “(...) intentem fer la feina 

que fan els professors, pues, per exemple, ara l’alumne estava fent una activitat 

que jo li anava donant consells a la professora perquè veia que a l’alumne li 

costava, ho anem adaptant sobre la marxa, el que ens va molt bé és quan ens 

avancen la feina els professors, llavors nosaltres ho adaptem molt millor, 

sobretot exàmens o treballs”.  

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

L’entrevistada respon aquesta pregunta en relació al SIEI, ja que ella n’és la 

coordinadora.  

La psicopedagoga esmenta que al SIEI, actualment “Només hi ha 5 alumnes: 2 

de primer, 2 de tercer i 1 de quart”. Pel que fa als docents, “(...) aquest any ho 

van retallar” i “Han fet mitja jornada que és la que faig jo, la psicopedagoga, i 

jornada sencera a l’educadora social perquè la meva companya l’educadora 

social, fa primària i secundària”. Considera que “Suposo que el departament ha 

fet això, que és lògic, penso que amb mitja jornada es pot atendre sempre que 

hi hagi la resta de l’equip, això sí”.   

Respecte als criteris que han de complir els alumnes per estar en aquest recurs, 

l’entrevistada comenta que “Doncs, han canviat una mica els criteris, des del 

decret (...)”. Afegeix que en el Decret (...) hi ha tota la llista de NESE, que són 

tots els alumnes com per exemple també, amb altes capacitats o per exemple 

amb malalties mentals, tot això són NESE, i llavors, dintre dels NESE hi ha els 

alumnes NEE, que són els que solen ser els del perfil de la SIEI.         

Pel que fa a l’objectiu del recurs, la psicopedagoga expressa “(...) que els 

alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), puguin formar part de 
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l’etapa de secundària i puguin assolir competències mínimes, que se’ls 

requereix als alumnes de la seva edat”, afegeix “Mínimes i per garantir la seva 

relació social amb els altres, per garantir aprenentatges acadèmics, però 

sobretot perquè tinguin aprenentatges de la vida quotidiana”. D’altra banda, 

comenta que “(...) el fet de tenir una SIEI, el que sempre es planteja és que un 

alumne sigui més autònom de quan va entrar, que tingui més relacions socials i 

evidentment, que aprengui això, pues continguts basics per la vida diària”.  

 

Respecte al pla curricular que segueix el recurs, l’entrevistada comenta que 

“Programació mensual, i dintre de la mensual, hi ha una setmanal”, afegeix 

que “(...) mensual en el sentit que de vegades un tema el treballem 2 setmanes 

seguides perquè veiem que són densos i necessiten més temps i altres només 

una setmana, no? I aquests temes pues en vam parlar amb la meva companya, 

i pos el que et deia, són temes que són útils pel seu aprenentatge a la vida 

quotidiana, per exemple, un eix que fem ara, que estem treballant pel mes que 

ve, és la seguretat a la llar”. Comenta que “I ho fem amb les matèries 

instrumentals que són català, castellà i matemàtiques”. Destaca que “(...) a la 

SIEI, vam dir, ja que tenim aquestes hores d’atenció, potenciem això.  

 

D’aquesta manera, comenta que els alumnes de la SIEI, no segueixen el pla 

curricular dels seus companys/es, “(...) perquè ells, les competències de 

secundària, o sigui, molts d’ells no han assolit les competències de primària, 

llavors no, és un acord que vam decidir fer-ho així, perquè vam dir, saps què 

ens passava? Que si no moltes hores al començament, feien deures de la 

classe, deures que no tenien gaire sentit per a ells, i vam dir, canviem, i els hi 

hem d’ensenyar coses útils perquè clar, no sé, el teorema de Pitàgores, els hi 

servirà? Però potser els hi servirà més això, si s’incendia casa teva què has de 

fer, com a mínim saber que hi ha un 112, que poden trucar al 112, o no sé, 

coses molt bàsiques per la vida”.  

 

En relació a la forma en què treballen aquests conceptes amb els alumnes, la 

psicopedagoga explica que treballen amb fitxes, sobretot la “(...) 

lectoescriptura, (...) i a vegades es fa servir l’ordinador”, “També treballem 



 

101 
 

amb forma de tallers (...) són tallers de què vingui algú a explicar alguna cosa, 

són tallers de manualitats, per exemple, si treballem una cosa tan bàsica com 

és el carnestoltes, quan vingui, sí que farem un taller de manualitats”, i 

“Després també hi ha la matèria de TIC, jo t’he dit matemàtiques, català i 

castellà, però també fem TIC, perquè també és bàsic per a ells, en el segle que 

estem, i ho necessiten”, aquestes ho fan “(...) amb ordinador o tablet i també 

fem algun taller en relació a això”. Expressa que “(...) per ells els hi va molt bé i 

és reforçar”.  

 

- Altres observacions: -  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 29-01-19       Durada: 55:03 

Entrevistat/ada: professores de castellà i francès, i professora de mates i tutora de 3r 

d’ESO  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents:  

En aquest cas, s’ha concretat l’entrevista amb la professora de castellà i francès, 

però a la sala també hi havia la professora de matemàtiques i tutora de 3r, la qual 

es va quedar i va intervenir quan li semblava convenient i quan podia (ja que 

estava de guàrdia) durant l’entrevista.  

 

Abans de començar a gravar però, la professora de castellà i francès explica que 

ella va demanar al coordinador psicopedagog si podia ser sincera en l’entrevista, i 

exposa que ella ho serà, i que el psicopedagog també li va dir que sí.  

 

- Durant l’entrevista: 

En algun moment de l’entrevista la professora de castellà i francès talla a la 

professora de matemàtiques i tutora, per encetar un tema nou o per continuar a 

parlar del que ella estava parlant. La professora de castellà i francès, intervé més 

durant tota l’entrevista.    

 Diversitat i atenció a la diversitat: 
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o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

La professora de castellà i francès, en relació a la diversitat, comenta que “A 

veure, diversitat és que cada alumne, o cada persona, és diferent, que no 

tothom aprèn de la mateixa manera, i que tots tenim unes necessitats especials 

o buenu, jo per exemple, si en un restaurant em canten la carta, no tinc cap 

mena de poder retentiu, jo necessito llegir la carta”.  

 

En relació a l’atenció a la diversitat, la professora de castellà i francès, explica 

que “(...) és intentar atendre totes les necessitats que té cada alumne, el que 

necessita més oral, més oral i l’altre escrit”. Afegeix que “Aleshores a les 

classes, s’ha de procurar que siguin sempre, amb una mica de tot, perquè 

tothom pugui destacar amb alguna cosa, o perquè tothom pugui compensar les 

seves deficiències”.  

 

A més, expressa que “I tot això està molt bé i és molt maco, i aquí és quan 

començo a ser sincera, quan no estàs tancada a una aula amb trenta-un 

alumnes tu tota sola”.    

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

La professora de castellà i francès, identifica que fan “Malabarismes, fem 

malabarismes, clar”. Exposa que “Crec que en aquest institut es fan esforços 

molt grans per fer-ho, però el que no pot ser no pot ser, i a més és impossible”, 

“Amb trenta-un alumnes, jo tinc per exemple un 3r on hi ha unes diferències de 

nivell abismals”, “O sigui, hi ha nens que els hi dónes un text, un conte d’una 

pàgina, la caputxeta, i els hi preguntes, i veus que no se n’han enterat de res, hi 

ha nenes amb les que esmorzo al dematí i amb les que puc parlar pràcticament 

de tu a tu sobre els diaris”. Afegeix “Aleshores amb un grup de trenta-dos 

alumnes on hi ha aquestes diferències, ja m’explicaràs tu a mi com fas les 

classes”, “Al final, resulta que estàs fent la classe, a un final de mitja dotzena, 

perquè els altres 24 o se surten per d’alt o no entren per a baix”.  

A més, les dues professores, coincideixen en què “(...) creiem que hi ha molta 

hipocresia, i que hi ha nens que ens diuen que poden seguir, i que és mentida”. 
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La professora de castellà i francès afegeix que “I que s’emportaran l’ESO, 

perquè ara, tothom ha de tenir l’ESO, d’acord, i jo crec que això és molt injust, 

és molt injust, perquè, la idea seria que després de l’ESO, tothom fes alguna 

altra cosa, això seria la idea, però no és la realitat”. Afegeix que “(...), si aquests 

nens, van a buscar, o aquestes nenes, van a buscar feina amb un supermercat, 

per treballar amb un supermercat, no és just que tots dos, el que ha deixat els 

estudis, però que tenia un nivell de sis, no és just que aquesta tingui el mateix 

títol, que una nena que en realitat tots sabem que el seu nivell és de zero coma 

un. La professora explica un cas amb el que es va trobar “(...) un alumne que 

buenu, anava passant, va fer 1r, va fer 2n, i jo a la psicopedagoga que hi havà 

abans li deia escolta, aquesta nena no se n’està enterant de res, estem fent 

pastorets, esto es puro teatro, i em deia no, no, tu el que passa és que li has de 

donar les tasques d’una amb una (...), si hi ha un problema de veritat és la 

psicopedagoga la que ha de preparar els materials”,“Aleshores, la 

psicopedagoga d’aquest any em va dir, fes-li un examen com en els demes i a 

veure què passa”, “Li vam donar la nota a la psicopedagoga, i em diu, si, aquest 

és el nivell que jo li calculava. Dic vale, doncs molt bé, ara ja estem d’acord, 

amb tu m’entenc molt millor, perquè la de l’any passat em deia que només li 

havia de donar les tasques d’una amb una, que no els hi donés totes juntes 

perquè s’estressava”.  

La professora de castellà i francès, explica un altre cas, “(...) un altra nena que 

per la seva situació familiar, no hi ha pare, la mare està amb llarga enfermetat, 

la mare no parla ni una paraula de català ni castellà, per tant, cada cop que la 

mare ha d’anar al metge, que és pràcticament cada setmana, la filla l’ha 

d’acompanyar”, “(...) tot i així, treu sis i set”, “Aquesta nena no estudiarà res, jo 

ho sé, aquesta nena s’ha de posar a treballar, per tirar endavant la família, que 

són ella i la mare”, que “(...) aquesta nena, quan vagi a una entrevista a 

treballar, ja et dic, amb l’ESO, a on pot treballar? Un supermercat, doncs no és 

just que aquesta nena que és de sis i set, vagi amb la mateixa titulació que una 

nena que sabem que és de zero coma un”.   

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 
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La professora de matemàtiques i tutora, exposa que “(...) jo el que faig és que, 

perquè clar, jo he vist com s’han perdut científics, en altres centres en els que 

he estat, o sigui, gent molt capacitada per fer un batxillerat científic, no l’ha 

anat a fer perquè ha tingut por”, “Clar, ell ha vist que la seva formació tenia 

mancances i no ha volgut arriscar a passar-ho malament, “I això és perquè s’ha 

atès al, diguem al nivell mitjà i a l’inferior”. Expressa que ella “(...) intento 

arribar a tots, intento els que demanden més, donar més, els que tenen 

deficiència pos em diuen, has de fer així ara has de fer el llenguatge tal, has de 

donar més temps a l’examen, jo intento aplicar-ho tot i atendre als del nivell 

mitjà, però arriba un moment, o depenen dels temes, a vegades et resulta més 

fàcil, o a vegades és impossible, i a vegades tires pel recte (...)”.  

D’altra banda, la professora de castellà i francès, exposa que “A mi em va molt 

bé, no tenim llibres en aquest centre, però a mi em va molt bé treballar amb el 

Quaderno de activiadades, vale? (...) perquè aquest text, llegir-lo i respondre 

les preguntes, ho poden fer més o menys tots”, “I en canvi ja, si després 

comencem a parlar de la lírica, el teatro, aquest, amb uns quants nens, pos els 

hi dic, aquest no cal que el facis tu, saps? Hi ha nens que ho fan tot i ha nens 

que només fan uns exercicis”.  

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

En aquest cas, les dues professores responen en relació als recursos del suport 

dins l’aula i de la programació d’aula que atén a tothom, i la professora de 

matemàtiques, ja que també és tutora, respon respecta la tutoria en grup.   

o En relació al suport dins l’aula, la professora de castellà i francès expressa 

que “Buenu, normalment, la de suport hauria d’estar amb la nena amb 

síndrome de Down, però està una mica, a mi em va molt bé, si jo estic 

explicant un tema, que ella faci callar amb els altres, això va molt bé”. 

Expressa que “(...) a mi em va molt bé quan entra el psicopedagog a 3r, 
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perquè és un grup molt mogut i em va molt bé que entri, perquè aquests 

que són gamberros els fa callar ell”, “I jo puc explicar mentre ell fa callar”. 

En aquest cas que estan parlant d’una classe en concret, la professora de 

matemàtiques i la tutora d’aquest curs, expressa que “(...) el que fan és 

això, intenten, buenu, boicotejar les classes, o sigui, jo crec que són uns 

boicotejadors de classes.” 

 

o Respecte a les programacions que fan en relació a les classes, la professora 

de castellà i francès, referint-se al nivell acadèmic, comenta “(...) cada any 

baixa el nivell, estem baixant a una velocitat..”. D’altra banda, la professora 

de matemàtiques i tutora, expressa que “Jo cada any canvio, les 

programacions d’un any, no les puc aprofitar per l’any següent, o sigui”, 

“(...), jo aquest any l’estic fent de nou, perquè jo m’he trobat una altra 

realitat en aquest centre, i aleshores clar, cada any refaig les 

programacions, o sigui, això no es pot donar, doncs fora”.  

 

La professora de castellà i francès, afegeix que “Un dels eslògans de 

l’educació actual és: cap nen enrere (...)”, “Això per un professor que no 

vulgui treballar, és la panacea, és un xollu”, “Perquè clar, com que tu els 

expliques el sujeto i el predicado i la meitat no l’entén doncs et pots tirar 

quatre anys fent el sujeto i el predicado, no fots l’ou, i tu vius de nassos, si 

t’ho vols tirar a l’esquena, és ideal”. La professora de matemàtiques 

comenta que “I cada cop, buenu, pitjor eh, jo ara per exemple, jo 

normalment, en aquesta data ja estava mig acabant trigonometria, aquest 

any (riu) encara estic començant-la, és molt fort eh? O sigui, horrible però 

és així”. 

 

o Pel que fa a les tutories en grup, la professora de matemàtiques i tutora de 

3r, exposa que “Fem una hora a la setmana, el que passa és que com aquí 

tenim l’horari que tenim, doncs fem mitja hora els dilluns i mitja hora 

dimecres”. 

 

En relació a qui assisteix a les tutories, l’entrevistada exposa que “En 3r som 

dues tutores, (...) i a l’hora de tutoria estem les dues (...)” i expressa que 
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l’objectiu de les tutories és “Donar informacions diverses, després per 

exemple, tot el tema del tabaquisme, drogues, tal, doncs això també, dintre 

de la tutoria també es tracta”. Afegeix que “(...) intentem això, tabaquisme, 

buenu, sexualitat, en 3r es treballa també molt el tema de l’orientació, 

perquè ja hi ha, que es vagin preparant els camins de, cap a 4t i tal, i 

després pues activitats de cohesió de grup, intentar pues si hi ha un 

problema així en classe, solucionar-lo, buenu, és això”.  

 

La tutora comenta que “(...) intentem, estem seguint un programa, o sigui, 

així una cosa ideal així en plan de les activitats que hem de fer i tal, però per 

exemple, ara volem preparar el tema d’una sortida i la millor hora és la de 

tutoria, no? O sigui que això també pot, però a lo tonto també estàs 

treballant el tema de la cohesió de grup, i buenu, coses d’aquestes”.  

 

- Altres observacions:  

 Les dues professores teníem moltes ganes de dir el què pensaven i de que algú 

les escoltes.  

 

 Parlen molt d’experiències passades i d’exemples d’alumnes concrets. 

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 2-02-19       Durada: 1:08:28 

Entrevistat/ada: professora català i tutora de 2n d’ESO 

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: -   

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

La professora, en relació a la diversitat, expressa que “(...) tot som diferents, 

tots tenim d’una banda, maneres d’aprendre diferents, això dintre de l’alumne 

diguem estàndard, que tampoc crec que existeix l’estàndard, val? Dintre del, 

bueu, això eh, dic estàndard per no dir normal”, “I després també, diversitat 
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també tenim alumnes doncs que destaquen per la banda baixa i alumnes que 

destaquen per la banda alta els quals cal atendre’ls, però no només amb 

aquests sinó que també cal fer una atenció als alumnes estàndards amb 

diferents metodologies i estratègies per poder arribar a tots perquè cada 

alumna té la seva manera d’aprendre diferent”. Afegeix que “A un li arribarà 

més si li poses el suport escrit a la pissarra, l’altre ja en tindrà prou amb 

escoltar-ho, una mica això”.  

 

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, l’entrevistada exposa que “(...) arribar al 

màxim a tots, de vegades no es pot, però no deixar, no deixar descuidats 

aquests alumnes que van més avançats, doncs donar-los, que puguin avançar 

ells, que no s’avorreixin a la classe, tot i que és difícil perquè de vegades costa 

també, però que ells puguin tenir, per exemple al classroom (aplicatiu 

informàtic), més activitats, més recursos per poder anar avançant”. 

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

La professora comenta que “Clar, jo no puc, no hi sóc jo a les altres classes, fem 

el que podem, jo penso que fem el que podem, també és veritat que ara, 

l’equip de psicopedagogs de l’institut ens van dir que els alumnes que per 

exemple sortien i eren atesos a l’auleta petita de manera individual, han d’estar 

dins de la nostra aula (...)”.   

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 

L’entrevistada comenta que “(...) ara a 4t estem fent subordinades, hi ha 

alumnes que els hi costa molt, he d’estar per ells, ell utilitza un material a part, 

diferent, a la mesura del possible, (...), intento, procuro que sempre sigui el 

mateix material per a tots, no materials molt diferents perquè després se 

senten amb una realitat paral·lela i és molt difícil també que puguin seguir, de 

manera que quan fem les explicacions de vegades de grup, utilitzant aquests 

altres suports pots arribar a aquests alumnes que els hi costa més però si és un 

alumne que fa una cosa completament diferent i no pots estar per ell (...)”.  

A més, la professora expressa que “(...) el dia que el tinc, perquè hi ha dies que 

no, la meva atenció és zero, i jo em sento molt malament, perquè jo no puc 
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estar per ell, però no hi puc fer més”. També expressa que, “En canvi, hi ha 

dies, per exemple quan faig literatura universal, que es va apuntar a literatura 

universal, evidentment en aquest nen no li faig literatura universal, jo li faig 

català, suport de català, i aquest dia com que som menys alumnes a la classe, 

és el dia que l’agafo el poso al meu costat amb el quadern, i vinga va, fem, això 

s’entén, si, no....si?”.  

 “Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

La professora de català i tutora de 2n d’ESO, en aquest cas, parla dels 

recursos següents: del suport dins l’aula (de forma valorativa), dels 

desdoblaments, de les tutories en grup, de la programació d’aula que atén a 

tothom i de l’aula d’acollida.   

 

o Respecte als desdoblaments, la professora de català expressa que depenen 

“(...) de les dotacions del departament”. Afegeix que “Aquest any a primer 

no es fa i a quart tampoc perquè ja hi ha dos grups i tampoc són molt 

nombrosos, i a segon i tercer sí que es fa”. 

 

D’altra banda, la professora comenta que els desdoblaments “Es va 

començar a fer perquè arrel de les competències bàsiques, (...) la 

comprensió lectora sortia molt bé, però la comprensió escrita no sortia tan 

bé”, “Perquè és molt difícil escriure i poder atendre, fer-ho bé a tots els 

alumnes”. Afegeix que “Perquè una cosa és dir, feu un text i ja està i jo us el 

torno corregit, però clar, fer un text i us el torno corregit, això no serveix de 

res”, ja que “Se’ls ha de donar temps perquè ho puguin fer a classe, que tu 

puguis anar-los revisant amb ells, i després la correcció també ha de ser 

amb ells”, “I que vegin on s’han equivocat i tal”. La professora expressa que 

“Llavors per això hi ha aquests desdoblaments, perquè puguem, sobretot 

fer aquesta part”.   
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Respecte a quants alumnes hi ha a les classes desdoblades, l’entrevistada 

exposa que “A segon i tercer partim la classe per la meitat”.  

 

D’altra banda, la professora explica que “(...) aquest any hem provat de fer 

una cosa diferent”. L’entrevistada comenta que l’any passat, “La meitat que 

tenia una i la meitat que tenia l’altre, sempre era la mateixa mitat”, referint-

se a les dues professores que fan català, una el feia a una meitat de la 

classe, i l’altre a l’altra meitat. “Però els alumnes ens van dir que si us plau 

que tots poguessin tenir les dues profes perquè buenu, de vegades hi ha 

més que els hi agrada més una i altres l’altre”, “Llavors el que vam fer va 

ser, el taller de textos el fem amb una, i les altres classes amb l’altra 

professora”. Afegeix “Però clar després els alumnes també diuen, tu ho fas 

millor, o, saps? I d’aquí ha vingut el conflicte”. Expressa que “És molt difícil 

això dels desdoblaments, sembla fàcil però...”.  

 

La professora, també expressa que “Per exemple, de castellà, (...) jo penso 

que està molt malament que en català se’n facin i a castellà no”, “El que 

passa que les dotacions, l’any passat era un profe i mig de castellà i aquest 

any, perquè hi havia altres necessitats al centre, doncs ja no hi és aquest 

mig profe de castellà”. L’entrevistada comenta que “Jo em vaig enfadar, 

perquè vaig dir, a veure que sí que és veritat que jo sóc de català i ja em va 

bé que en fem de català, però penso que també se n’han de fer dels altres, 

perquè si d’anglès se’n fa, penso que castellà està en una situació, vull dir, 

que ara està en una situació desfavorida”. Expressa però, que “Tot i que 

clar, les estratègies que emprem per construir el text i tot això, també 

serveix, hi ha moltes estructures comunes a la nostra llengua”.  

 

En relació al pla curricular que segueixen els desdoblaments de català, la 

professora expressa que “Fem exactament el mateix, per exemple, 

adaptacions, doncs hi ha alumnes amb adaptació (ho mostra a l’aplicatiu 

informàtic), aquí els hi diem el que han de fer”. 

 

Pel que fa a com es treballen els continguts amb els desdoblaments de 

català, la professora explica que “Nosaltres dues (referint-se a ella i a l’altra 
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professora de català) ens organitzem, t’explico, i t’ho ensenyo perquè ho 

vegis (ho mostra a l’aplicatiu informàtic), (...) jo sóc la titular de 2n, també la 

de 4t i ella de 1r i 3r”. En relació als desdoblaments de 2n i 3r, “Llavors, com 

que no tenim temps de coordinar-nos gaire, (...)”, “(...) nosaltres dues, per 

organitzar-nos, a part, hem creat uns drives i anem posant la programació 

diària”, ”Tot el que se’ls hi ha de dir, tot el que s’ha anat fent”, 

“Setmanalment, el cap de setmana ho preparem i així l’altra persona pot 

veure el que ha de fer” ho mostra a l’aplicatiu informàtic. A més, la 

professora expressa que “(...) depèn del que fem” poden treballar en grup”.  

 

En relació a les tutories en grup, respecte a quants docents hi ha a la 

tutoria, l’entrevistada exposa que “Les dues a les dues tutories”, ja que “La 

tutoria en principi, tenim els alumnes dividits, com que som dues cotutores, 

tenim els alumnes dividits i una fa mig grup i l’altre, l’altre mig”, “(...) als 

pares, atenem mig grup una i mig grup l’altre”, “Així que a la tutoria entrem 

les dues (...)”. Afegeix que, “(...) i també ens organitzem de la mateixa 

manera”, “Tenim un classroom (aplicatiu informàtic) de tutoria i anem 

penjant el que hem d’anar parlant”.  

 

Pel que fa a què treballen a tutoria, “(...) per exemple de segon, es va 

tractant el dia a dia, i després també fem tècniques d’estudi (...)”.  

 

o En relació a la programació d’aula que atén a tothom, l’entrevistada 

expressa que “L’objectiu quan programo és fer-ho de manera, mirant el 

currículum, això sí, i després, que hi hagi una evolució lògica, coherent, no 

fer, no demanar el que va passar l’altre dia quan observaves que vam haver 

d’introduir un concepte, però a grosso modo s’intenta que tot tingui una 

lògica i una coherència i anar avançant de manera progressiva, el que passa 

que pot ser que surti una cosa puntual, però bé, t’ensenyo una mica” (ho 

mostra a l’aplicatiu informàtic).  

 

A més, l’entrevistada comenta que no treballen amb llibres, “(...) amb llibre 

no, tenim un quadern de suport però els apunts i això pel classroom” 

(l’aplicatiu informàtic).  
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o En relació a l’aula d’acollida, la professora expressa que “Quan uns alumnes 

són de nova incorporació, si són d’una llengua romànica, tenen dreta a aula 

d’acollida, aquí hi estava tres hores la psicopedagoga però ara està de 

baixa, i bé, ara hi van una hora i les altres hores estan a classe fent el 

programa que vas veure”.  

 

En relació a com influeixen els companys a l’aprenentatge de la llengua, la 

professora comenta que “Sí, però no et pensis eh, els hi parlen molt 

castellà, costa”.  

 Altres observacions: La professora de català ensenya l’aplicatiu d’internet on 

pengen els continguts de l’assignatura, els deures dels alumnes, les indicacions 

que els dóna, entre altres aspectes.  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb el prófessóràt  

Data: 12-02-19       Durada: 1:08:28 

Entrevistat/ada: professora socials  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: -  

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistada, referent al concepte de diversitat, que “No clar, diversitat som 

tots, vull dir, no té més”, “És moltes coses i evidentment que a nivell educatiu 

també, que a l’hora d’ensenyar, doncs hi hauran nens que entendran més bé 

una cosa d’una manera o d’un altre”.  

 

En relació a quan es demana per l’atenció a la diversitat, la professora respon 

com ella atén la diversitat a les classes que fa al centre educatiu.     

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

La professora de socials identifica “Amb els desdoblaments i altres professors a 

dintre l’aula”.  
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o “Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 

La professora de socials explica que “Com intento aplicar-ho a classe, clar, a 

vegades em funciona, hi ha nens que els hi va molt bé imatges, jo sóc 

professora de socials, per tant, els mapes, sí o sí, se’ls han de menjar (...)”.  

Expressa que “Normalment intento explicar-ho i si ho faig a la pissarra, llavors i 

han nens que sí que ho fan i ho copien”. Afegeix que “(...) quan agafo els 

dossiers, veig que hi ha nens que fan molts dibuixos”, “No els que demano jo, ni 

els que faig jo a la pissarra, sinó que fins i tot fan ells els dibuixos”, “I buenu, 

suposo que també estem en un moment en què totes les infografies i tot això 

estan molt de mode i llavors en ells doncs els hi agrada (...)”. 

Comenta que “(...) normalment tinc classes de 27, 30, i no tinc suport a l’aula, 

puntualment puc tenir eh, però esclar, si tingués classe partida potser, podria 

focalitzar-me més en alguns alumnes”. Explica que “Quan explico i després ells 

han de realitzar algun exercici o han d’escriure, llavors, intento acostar-me a 

aquells alumnes que sé que els hi costa més”, i que “Alhora, tampoc, si els hi 

dono alguna informació o, amb nens, ara parlo amb nens que han d’estar una 

mica més adaptats eh, intento que no ho percebin ni ells ni els seus companys 

per no sentir-los discriminats (...)”.  L’entrevistada argumenta que “Crec que ho 

faig perquè ells no se sentin tan insegurs”.  

La professora explica que “Jo crec molt en el fet de què si a un nen li surt bé, o 

creu que ho està fent bé o es veu igual que els altres, potencia i fa que ell 

treballi molt més”,  “I a vegades, (...), de vegades aquests nens que els hi costa 

tant, diuen coses brillants, precisament per la diversitat, eh, perquè hi ha coses 

que potser no, però aquell dia tenen una llum i diuen coses tan brillants, i llavor 

ho he de potenciar molt”. La professora de socials comenta que “Ho miro de 

potenciar-ho molt per l’autoestima del mateix alumne i egoistament, perquè 

després aquell alumne, quasi quasi, el tindré, com a mínim en la següent classe, 

un vint per cent més atent perquè dirà, “ostres, això m’agrada, això sé de què 

va, puc tornar-la a dir i puc quedar com el que en sap de la classe”.  
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D’altra banda, també comenta que “(...) s’ha d’entendre que els alumnes estan 

tres hores, cinc hores asseguts en una cadira, que només paren mitja hora, si jo 

de vegades vaig al cine a passar-m’ho bé i ja em costa, doncs imagino que amb 

ells, aguantar primer el de física, el de mates, la de socials, “ostres, ara aquesta 

ens ve amb rotllos de Persia”, doncs ha de ser pesat”.  

D’altra banda, la professora de socials comenta que “El que és una realitat és 

que la societat som plurals i tots som diversos i això és un poble i aquí no es 

nota, perquè si el teu veí té una síndrome de Down, saps que té una síndrome 

de Down i si un dia no el sents, aniràs a picar la porta a veure què passa. Però 

un síndrome de Down a Barcelona, és un altre cristo, i de vegades les lleis les 

fan a Barcelona”, “(...) doncs, a vegades les lleis es fan a Barcelona, i a 

Barcelona és veritat que això, crec que no deu ser tant, no? Crec que la inclusió 

no deu ser tant, crec, vaja”.     

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

L’entrevistada respon a aquesta pregunta en relació a la programació d’aula 

que atén a tothom, ja que és el recurs amb el qual ella treballa.  

La professora de socials comenta que l’objectiu de la seva programació d’aula 

és “(...) jo faig des de 1r a 4t, (...) em focalitzo amb quatre o cinc coses, amb 

l’objectiu essencial, intento, de formar uns alumnes amb esperit crític, com a 

professora de socials eh estic parlant, que vegin una mica la història, com hem 

anat evolucionant, perquè això, som fills de la història que hem tingut, ens 

agradi o no, i l’objectiu, és que sigui aquest, que quatre coses essencials les 

han d’aprendre, (...), quatre coses perquè ells puguin arribar a fer-ho 

significatiu”. Afegeix que “(...) aquest aprenentatge significatiu que es busca, 

els de socials potser ho tenim molt més fàcil perquè, ells viuen en una societat, 

i saben que, avui amb els de 3r ho deien “O és que Pedro Sánchez ara vol fer 

eleccions”, “Molt bé nois, i per què?”, llavors tirem enredera i a veure, i fem 
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una mica d’història, què ha passat a Espanya, o què pot arribar a passar, quins 

moviments...”. Comenta que “(...) a vegades ens passem hores parlant de la 

política actual, però és bo perquè llavors ho poden arribar a relacionar, i 

conceptes com la separació de poders, el poder judicial, la sobirania nacional, 

els hi acaben quedant més perquè veuen que també està passant (...)”. També 

expressa que “Més allò de l’aprenentatge significatiu que ara al segle XXI està 

tan de moda, que l’alumne ho vegi i això ajuda, perquè quan ho veuen, ostres, 

i és de la mateixa manera que a segon que faig feudal, intento lligar com puc, 

el poble i els pobles del voltant (...)”.  

 

D’altra banda, l’entrevistada, “Quan els de la USEE hem demanen, a vegades, 

continguts per aquests nens, jo els hi passo els continguts mínims, que jo faig o 

que haurien de saber, o ells em consulten, què et sembla això, tal o qual”. A 

més, comenta que “Ho fem una mica així a la par” i “Quan fem les avaluacions, 

amb algun tipu d’exàmens, també, ho mirem més, com ho podríem fer”. 

L’entrevistada expressa que hi ha alguns alumnes que fan reforç de social al 

SIEI, “(...) hi ha alguns nens, hi ha un cas d’una nena de 3r, que no porta aquest 

dossier que parlàvem, a classe, perquè la classe sabem que no li encaixa, és 

una nena que t’acostes amb ella a classe, per dir-li algo, i és com si casi casi, no 

vinguis no m’ajudis, que has d’anar voltejant els cinc del voltant per arribar 

amb ella, i els cinc del voltant, buenu, si que els atens, no? (...) Llavors clar, 

com que aquesta nena és així, quan estan a part, llavors allà sí que ho 

treballa”. La professora de socials explica que “Llavors ens hem de posar 

d’acord”, “(...) jo els hi passo aquell dossier, i elles tornen a fer més o menys el 

que hem fet a classe, ho tronen a fer, cosa que va molt bé perquè la nena, a 

l’hora de fer l’examen se’n surt prou bé”.  

 

En relació a com considera que afecta l’aprenentatge dels alumnes aquesta 

programació, l’entrevistada comenta que “Que es senten tots iguals dintre la 

diversitat, perquè tots saben que són diferents, perquè sempre hi ha un que 

despunta més a socials, a mates un altre”. Afegeix, “Perquè crec que la meva 

missió dintre, jo n’hi dic pedagogia invisible, (...), el fet de jo no mostrar que 
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són diferents, crec que ho dons com a normalitat, i ells ho han de percebre 

com a normalitzat”.  

 

D’altra banda, l’entrevista comenta, respecte al què funciona bé, que “Jo no és 

que ho cregui, ho creuen ells, jo no sé si va tan bé, els hi agrada molt que els hi 

expliqui, els hi fa molta mandra llegir”, Afegeix que “Amb ells els hi agrada 

això, i jo ja intento eh, (...) i jo ho entenc, perquè clar, llegir comporta un 

esforç”, “Però és que ho he de fer perquè s’han d’acostumar, però alhora, 

m’agrada molt explicar-los-hi, i amb un text els hi poso una anècdota i si faig 

una mica de teatre, és diferent, que em costa fer teatre, eh, però, vull dir no en 

sé gaire, però jo crec que és una professió per fer teatre i com més teatre facis, 

més atents, crec”.  

 

La professora de socials comenta que el que es podria millorar és que “Els nens 

sovint em diuen que no poso prou exercicis, i tenen raó, i m’ho diuen, eh”, 

“Ara amb un grup hem quedat que un dia a la setmana, que és el dia que 

troben ells més feixuc que jo els hi vagi clavant, que per a mi també perquè és 

l’última hora del dia i ja no tinc quasi ni veu, fem exercicis”. Afegeix que “Jo els 

hi poso exercicis però els hi poso exercicis normalment, a llarg plaç, els poden 

fer a casa, i tot plegat, i em diuen: no, fem-ho aquí i si tenim algun dubte t’ho 

demanem”. A més, expressa que “(...) jo normalment també, quan acabo cada 

curs, els hi envio una enquesta anònima perquè em diguin què els hi agrada i 

què no els hi agrada”, “Diuen que les classes els hi agraden però sempre em 

diuen això, que no els poso molts exercicis, i de vegades em falta una mica 

d’autoritat, tenen raó”. Afegeix que “Però això és una cosa que m’he d’anar 

treballant jo amb els anys”, “Ho estic treballant com puc, evito cridar, (...) 

aixeco el braç...És molt de primària eh, però ara hi ha nens que comencen a 

fer-ho ells, abans de què ho faci jo”. En aquest cas es refereix que quan hi ha 

molt soroll a la classe o els alumnes estan molt esverats, ella aixeca el braç i es 

queda en silenci, llavors els alumnes van fent la mateixa acció. També comenta 

que “(...) miro d’anar fent reforços”, i “Intento posar-ho perquè jo entenc que 

ha de ser molt pesat”. Respecte als punts positius que posa a “(...) els hi poso a 
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la nota, a l’actitud final (...)”, comenta que “(...) amb ells els fa regular, i a mi 

també em va bé”.  

 

- Altres observacions: -  

4.2.2 Entrevistes als membres de la CAD: 

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb els membres de là CAD  

Data: 29-01-19       Durada: 21:32 

Entrevistat/ada: educadora d’educació especial    

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents:  

L’entrevistada comenta, abans que es comenci amb les preguntes de l’entrevista, 

que “La meva figura, jo sóc educadora d’educació especial, és diguéssim, és un 

grup inferior, abans quan vaig fer les oposicions, això fa deu anys, et demanaven 

batxillerat, únicament amb batxillerat tu ja pots ser educador d’educació especial, 

crec que des de l’any passat, més o menys, van començar a demanar que els 

educadors tinguessin un gran superior d’integració social, clar, els que havien 

acabat ja oposicions, diguéssim que els hi fan una formació per obtenir el nivell”. 

Afegeix que “Jo estic treballant aquí des de l’any passat, i vaig tant a primària com 

aquí a secundària. Clar, la meva figura és, jo no sóc professora, ni psicopedagoga, 

no sóc MEE però tampoc sóc monitora, és com un entremig”.  

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistada comenta, en relació a la diversitat, que “(...) cadascú és d’una 

manera diferent, la diversitat es pot entendre des de diferents aspectes i 

buenu, això, de què cadascú té la seva peculiaritat, ni millor ni pitjor, sinó que 

diferent, i ja està. Afegeix que “Que cadascú té la seva forma d’aprendre, 

d’aprenentatge, d’adaptació, de diferents necessitats, o sigui tots tenim 

diferents maneres d’aprendre, no? És com, per exemple, jo per estudiar 
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necessito entendre-ho i tal, i un altra persona necessitarà repetir una paraula 

per aprendre-la”.  

 

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, expressa que “(...) és adaptar-se, és com 

ajudar a cada alumne perquè pugui aconseguir els mateixos objectius, pos 

tenint en compte la seva situació personal o d’aprenentatge”.  

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

L’entrevistada exposa que “Penso que s’atén de diferents maneres (...)”. I 

identifica els següents recursos, “Per exemple, hi ha el grup d’aula d’acollida, 

aula oberta, hi ha SIEI, que això hi crec molt eh, penso que cadascú té les seves 

necessitats i cadascú necessita una atenció diferent. A més, comenta que “(...) 

té diferents formes, ara hi ha el tema de la inclusió, que també està canviant 

moltes coses (...)”.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 

L’educadora d’educació especial expressa que “Sobretot, penso molt en el 

treball de l’autonomia personal, vale? Amb els objectius de tenir cura d’un 

mateix, i buenu, el tema de la higiene, l’autocura, consciència d’un mateix, 

també el tema de moure’s, d’ubicar-se en un lloc, treballar l’autoestima perquè 

a vegades ens trobem alumnes, que, doncs buenu, es veuen que amb les 

relacions socials costa, doncs mirar de capacitar no? Per relacionar-se, per 

sentir-se bé amb un mateix i amb els altres i la seguretat, sobretot el treball de 

la seguretat, confiança personal”.  

Més concretament, comenta que “(...) entro molt dins l’aula, miro que el 

suport, tampoc no m’agrada seure al costat de la persona que m’han assignat, 

sinó que miro d’anar fent-ho el més normalitzat possible, i dono suport a tots 

els alumnes, sempre tinc en compte, els meus assignats diguéssim, que estiguin 

coberts, necessitats cobertes, i quan veig que tiren sols doncs vaig a ajudar la 

resta”. Afegeix que “A mi és que no m’agrada etiquetar ni amb els professors ni 

de cara els seus companys, penso que no és bo”.  
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Respecte a quan fan suport individual, “(...) és com que incentivar a què pensin, 

a sentir-se bé amb ells mateixos i buenu, faig també això, un suport individual”. 

Expressa que “Faig un acompanyament, m’agrada, sí un acompanyament”.     

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

L’entrevistada respon aquesta pregunta en relació al SIEI i al suport dins l’aula, 

ja que són els recursos relacionats amb les seves tasques i funcions en el centre 

educatiu. 

Pel que fa al SIEI, l’entrevistada comenta, referent als alumnes del centre, que 

“Jo crec que els alumnes, ho tenen com un espai més, pel que jo veig, perquè jo 

què sé a vegades els alumnes companys acompanyen a l’alumne SIEI, ei que 

sortim al pati, com molt normalitzat, em vénen a buscar material, és com un 

lloc més.  

Respecte als alumnes de la SIEI, expressa que “(...) sobretot els més grans, 

només un, ens torbem que mostra més rebuig, com l’etiquetatge de com l’aula 

dels tontos, en algun moment ho ha dit”. Afegeix que “Però cada com ho va 

acceptant, no acceptant no, com seria, sí, que l’espai el veu més normalitzat”.  

En relació al suport dins l’aula, l’entrevistada comenta que “La professora o 

professor fa la classe i jo entro com a suport per a tots els alumnes”.  

Pel que fa a l’objectiu del recurs, l’entrevistada expressa que “Jo crec que és 

augmentar l’aprenentatge dels alumnes, que també alomillor, les inquietuds, hi 

ha alumnes que siguin de la SIEI o no ho siguin, en aquell moment necessiten 

un suport i el mateix professor no pot donar resposta, perquè clar, tens molts 

alumnes al teu càrrec, i si et poses amb un, a vegades no pots, i penso que està 

bé perquè els alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge o el tema 

de dificultats de relació, d’àmbit social o el que sigui, els hi dónes, o almenys 

autoestima, pots donar més cop de mà”.  
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- Altres observacions:  

 M’agradaria destacar un fet que em va explicar l’entrevistada: “Per un alumne, 

d’aquí de secundària, necessita treballar, un alumne, té síndrome de Down, té 

dificultats de comunicació i s’ha de fer amb un sistema alternatiu, i estem 

utilitzant per la seva autonomia i comunicació, pictogrames, i vam parlar amb 

la logopeda i ens va recomanar que al lavabo, poséssim uns pictogrames per 

treballar l’autonomia, perquè ella mateixa vagi veient la seqüència del que ha 

de fer quan ella ha d’anar al lavabo, i per treballar els temes dels pictogrames, 

no? La comunicació. Doncs vam posar els pictogrames, la mateixa setmana ens 

ho van treure, unes alumnes. I fins i tot ens vam trobar alumnes, noies, perquè 

era al lavabo de les noies, dient que què era això, que quina vergonya posar 

aquests pictogrames, i buenu clar, penso que l’important, no? El que volem 

proposar, és a través de la tutoria, què són els pictogrames, diguéssim acostar 

als alumnes aquesta manera de comunicar-se, com ens podem trobar 

nosaltres si ens passes això, i per això creiem que és important el tema de la 

tutoria, no? Treballar aquests aspectes, perquè que a la primera setmana 

treguin els pictogrames d’aquesta noia, doncs, sap greu”.  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb els membres de là CAD  

Data: 28-02-19     Durada: enviat per correu  

Entrevistat/ada: educadora social dels serveis socials de zona, tot i que com a 

formació també és pedagoga.  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions de l’entrevistat/ada: 

L’educadora social comenta que “(...) fins ara he participat a la CAD atès que al 

centre no es realitzaven Comissions socials. Però a priori, el meu paper com a 

professional no és habitual en aquest espai de treball”. A més, “En el transcurs del 

curs, s’havia posat sobre la taula el fet que al centre es realitzava CAD però no CAS 

(comissions socials). Aquest fet no suposava per serveis socials cap problema però 

es va qüestionar si calia mantenir aquest espai i utilitzar-lo pels dos objectius 

(proposar mesures per atendre a la diversitat i les necessitats educatives de 
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l’alumnat i proposar mesures per atendre les problemàtiques de caràcter social) o 

ve diferenciar-los per tal de ser més eficaços”, i que “(...) recentment s’ha acordat 

realitzar CAD i CAS i, com educadora de l’àrea bàsica de serveis socials només 

participar a les CAS”.  

 

- Durant l’entrevista: 

L’educadora social exposa que “intentaré respondre en la mesura que em sigui 

possible i des del meu humil parer”.  

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

Referent al concepte de diversitat, entén “ (...) allò que fa que siguem diferents 

entre els éssers humans (Característiques personals, entorn pròxim, etc.)”. 

Concretament en l’àmbit educatiu, comenta “ (...) com aquestes diferències 

repercuteixen o poden repercutir en l’adquisició dels aprenentatges”.  

 

En relació al concepte d’atenció a la diversitat, l’educadora social ho entén com 

“conèixer i reconèixer aquestes diferències per tal que sigui possible promoure 

els aprenentatges al conjunt dels i les alumnes siguin quines siguin les seves 

característiques personals, socials i familiars”.   

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

Respecta les maneres en com s’atén a la diversitat a l’institut, l’educadora 

social identifica que “Des del meu entendre estic quasi convençuda que des 

d’aquest centre es prenen les mesures que estan al seu abast per donar 

resposta a la diversitat d’aprenentatges dels alumenes”.  

 

En relació a les maneres concretes en què el centre atén la diversitat, comenta 

que “Contestar les següents preguntes se’m fa realment difícil ates que no estic 

a les aules ni als espais de coordinació entre professorat per poder conèixer de 

primera mà”.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

L’educadora social exposa que “la meva tasca en aquesta matèria concreta és 

molt limitada”. 
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En aquest cas, les següents tres preguntes, tampoc va creure oportú contestar 

perquè, com havia exposat abans, se li feia realment difícil perquè no està a les 

aules.  

 

o Opinió de com seria la millor manera d’atendre la diversitat a un centre 

d’educació secundària 

o Camí que creu que hauria de seguir l’institut per arribar-hi 

 

o Què troba a faltar en relació a l’atenció a la diversitat en aquest centre 

d’educació secundària  

 

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

En relació als recursos, l’educadora social va comentar que només 

participava a l’Aula oberta, recurs que va identificar com, “(...) projecte 

d’aprenentatge servei (APS) amb els alumnes”. Respecta aquest, va 

comentar que “La idea principal és prestar serveis a entitats del territori 

però també compaginem aquesta tasca amb la de reforçar les habilitats 

socials”.  

 Funcionament: 

L’entrevistada exposa que “El projecte, des dels seus inicis fins a la data 

actual s’ha anat redefinint i codificant per tal de donar resposta a les 

característiques dels i les joves, del municipi i del centre educatiu. El que 

permet és establir una relació individualitzada i en petit grup que permet 

treballar aspectes de tot tipus. Cal destacar que una part destacable dels i 

les alumnes que en formen part són de famílies que mantenim una relació 

estreta amb serveis socials. Amb lo qual, permet una intervenció 

d’aquestes mol més global”.  

- Altres observacions:  
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En aquest cas, les preguntes van ser enviades via correu per qüestions horàries, ja que 

l’educadora social tenia una agenda molt atapeïda però em va comentar que estava 

interessada i que tenia ganes de participar.  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb els membres de là CAD   

Data: 24-01-19       Durada: 17:92 

Entrevistat/ada: mestra d’educació especial (MEE) a primària, en la SIEI    

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents:  

La mestra d’educació especial va dir-me que ella forma part de la CAD però que no 

està a secundària, sinó que està al centre d’educació primària i que per això no 

sabia si em podria ajudar massa.  

 

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistada, per diversitat entén que “(...) tots els nens són diferents i cadascun 

d’ells té unes necessitats diferents que les altres, però tots, no només els nens 

amb dictàmens, o amb nens d’educació especial, sinó des del nen que se li acaben 

de separar els pares, a la nena que li costa moltíssim les mates, a l’altre que té 

problemes d’integració dins el grup-classe”.  

 

En relació a l’atenció a la diversitat, la MEE de primària, considera que es tracta de 

“(...) poder-los atendre com ells necessiten” i que “(...)tots fem atenció a la 

diversitat, o sigui, una cosa és els que anem a la CAD, però atenció a la diversitat, 

la fan els tutors i la fan els especialistes, ho fan tots”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

En aquest cas que fa referència directament a secundària, l’entrevistada em diu 

que “Sí, home, imagino que si eh, sí que és veritat que, bàsicament depèn 

moltíssim del mestre, de la persona, si tu tens una persona que t’involucres molt i 
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te’ls arribes a estimar i que tels fas teus i t’impliques, segur que atens la seva 

diversitat, les seves necessitats”, però que “(...) si ets una persona que ve a fer la 

feina i pim pam pum i cobro a final de mes, doncs no, i això passa des de llar 

d’infants fins a batxillerat o a la universitat”.  

 

En relació a la manera concreta d’atendre a la diversitat a l’institut, expressa que 

“Clar, per com parlem a les reunions i tot el que compartim a la CAD, és com 

m’arriba la informació de com es treballa a secundària, el psicopedagogs, els que 

estan allà, quan expliquen els casos i com ho resolen, doncs te n’enteres i és molt 

semblant del que fem aquí”, “De fet, la SIEI, com que està a primària i a secundària, 

i ens coordinem, doncs treballem exactament igual”.  

 

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

En aquest cas, m’explica com atén a la diversitat des de la SIEI d’educació primària 

del centre. Expressa que “(...) quan vaig arribar aquí, em van dir, ara seràs de la 

SIEI, suport intensiu a l’educació inclusiva, clar, educació inclusiva, llavors, 

automàticament dius, d’acord, doncs treure’l de l’aula, el mínim possible, només 

quan sigui súper important”, que “Vam fer cursos de formació que et fa el 

departament (...)” i que “(...) vam enfocar la meva atenció i de les altres noies de 

SIEI, sempre dins l’aula, llavors, sempre estem a dins l’aula, fent la mateixa 

activitat que fan els altres nens, adaptada, o si la pot fer, perfecte, agafem la 

mateixa feina i doncs, doncs va fem això nosaltres, i m’estic amb els nens que més 

ho necessiten, tampoc que es noti molt, però es nota eh”. En relació a aquest fet, 

afegeix que “(...) estàs una mica per tot, vetlles per tots els nens de l’aula, però 

clar, on estàs més estona i el que necessita més és aquell nen, de SIEI”. 

D’altra banda, comenta que “I llavors, en alguns moments puntuals, que dius, hi 

ha molt soroll a l’aula, o ara ja hem acabat i hauríem de fer una altra cosa, o ara 

estem perdent el temps, si que me’ls emporto algunes estones 10 minuts, un 

quart, venim aquí a l’aula (referint-se a on estem fent l’entrevista, la SIEI), i 

apuntem a la pissarra, reforcem el que s’hagi de reforçar i cap problema”. 

 Recursos d’atenció a la diversitat: 
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o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

Al començament l’entrevistada expressa que “Clar, no els conec del tot eh” i llavors 

mira el guió i llegeix els recursos que hi ha escrits.  

En relació a l’aula oberta, comenta que “(...) és el que fa el psicopedagog, i sí, són 

els nens que no poden estar dins l’aula (...)”. 

Respecta la SIEI, explica que “a secundària hi ha una mitja jornada, i és la Sandra, i 

aquí a primària hi ha una jornada completa amb l’educadora, que ens la repartim 

entre secundària i primària, que és la Ingrid. Llavors, depenent del número de nens 

que hi hagi, de SIEI, a secundària o a primària, doncs destinem més o menys hores 

de l’educadora” i que aquest any es destinen més hores a secundària.  

- Altres observacions: - 

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb els membres de là CAD   

Data: 24-01-19       Durada: 39:53 

Entrevistat/ada: coordinador psicopedagog 

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: - 

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 

o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

El psicopedagog respecte a la diversitat, entén que “La diversitat ve de la paraula 

divers i tot és divers”, afegeix que “(...) no hi ha una sola persona igual i per tant la 

diversitat és tot el conjunt de persones que són diverses”. Concretant en l’àmbit 

educatiu, “(...) quan parlem de diversitat parlem del mateix, de tots els alumnes”. 
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En relació a l’atenció a la diversitat, comenta que “Abans s’entenia per diversitat 

els alumnes amb dificultats, es deia l’atenció a la diversitat és atendre a aquells 

alumnes que tenen dificultats, mentida, l’atenció a la diversitat és l’atenció a tots 

els alumnes, perquè com he dit abans, tots els alumnes són diversos i per tant, 

tots, han de ser atesos”. Afegeix que “I això vindria a parlar sobre el principi 

d’equitat, és a dir, tots els mereixen les mateixes oportunitats, equitat no és el 

mateix que igualtat, i per tant s’ha d’atendre la diversitat que són tots”, i que “(...) 

tots els que treballem per atendre la diversitat, que som tots els professors, 

treballem per tots els alumnes”. A més, comenta que respecta aquesta atenció 

“(...) hi ha una petita coletilla que diu: i especialment als que tenen més 

dificultats”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

El psicopedagog identifica que “(...) al ser tan pocs professors és molt fàcil que els 

professors treballin amb pinya, que s’engresquin i que vulguin fer”, i que “a la que 

comences a predicar una mica sobre el tema, com que són poquets, doncs basta 

que tinguis a cinc de la teva part, que els tens perquè hi ha molt bon rollo, que la 

resta ja suma”. A més, comenta que “(...) apliquem el que diu el departament en 

relació a l’atenció a la diversitat” que “(...) és el que dic jo que ho fem, s’atenen, 

però hi ha coses que és cert que no s’atenen gaire bé”. 

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional 

El coordinador psicopedagog expressa que “(...) en el meu cas sóc tècnic, vol dir 

que, sé més com funciona i assessoro els altres i sé com fer-ho” i “(...) i sinó, tinc 

l’obligació de saber ho, m’haig d’informar”. A més, explica que “els psicopedagogs, 

en principi el que fan són assessorament, assessoren a les famílies, alumnes, 

professors, i equip directiu”.  

En relació a tasques més concretes, comenta que “(...) entro dins l’aula a fer un 

acompanyament, (...) quan jo entro a l’aula, el tipus d’acompanyament que fem 

no és de dos professors dins l’aula amb el mateix poder, és el mestre, el professor, 

i jo faig el que el professor diu, perquè tampoc tenim hores per coordinar-nos ni 

res, això els tècnics d’atenció a la diversitat”. Afegeix que “(...) quan veig un 
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alumne que està portant una pauta disruptiva, un alumne qualsevol que no té a 

veure amb els que jo porto, doncs aquest alumne, l’agafo i li dic si pot venir un 

moment a parlar amb mi i li faig una xerrada sobre com el veig a classe” i que “(...) 

també per exemple, jo entro dins l’aula, i estan dins l’aula ajudant a tots els 

alumnes, perquè jo ho faig, estic per a tots els alumnes, especialment pels que ho 

necessiten però estic per a tots, puc detectar alumnes amb dificultats que abans 

no sabien detectat, puc identificar alumnes amb un problema emocional que no se 

sabia, diguem que els estic ajudant en el seu desenvolupament”.  

 Recursos d’atenció a la diversitat:  

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

En relació a l’Aula Oberta, el psicopedagog em comenta que “Es diu programa 

de diversificació curricular, que hi ha dos tipus, que és l’aula oberta, o el 

projecte singular”, “La diferència és que l’aula oberta es fa tot dins el centre i el 

projecte singular, es fan coses fora del centre”, “Nosaltres com que l’estada a 

l’empresa la fem fora del centre, és projecte singular (...)”. Afegeix que 

“diversifica el currículum de l’alumne i moltes vegades l’horari, i consisteix en 

què hi ha una part que no fan els altres alumnes, que és l’àmbit pràctic, que és 

que fan coses pràctiques”.   

D’altra banda, comenta que “(...) és una mesura que es va prendre en el seu 

dia, per alumnes que estava molt clar que anaven cap al món laboral, (...) 

tampoc cal que hagin d’estar aquí sis hores al dia dins l’aula perquè igualment 

no les aguanten, perquè moltes vegades són alumnes conflictius, i van dir, fem 

aquesta opció que és que comencin a aprendre un ofici, perquè quan surtin, 

puguin tenir una bona integració laboral”, afegeix que “Bàsicament és això, 

acaben tenint l’ESO igualment, però no els envies en un batxillerat perquè els 

hi falta mig currículum”.   

 

A més, comenta que “Estic aconseguint que l’aula oberta desaparegui, és a dir, 

l’any que ve ja no tindrem ni un alumne que vagi a l’aula oberta, i si en tenim 
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potser serà un i per pressions de la família”. Explica que el primer pas va ser 

“(...) orientar els alumnes, és a dir, jo vaig arribar aquí i hi havia una sèrie 

d’alumnes que no havien d’estar a l’aula oberta perquè eren alumnes que 

estaven tan malament que no podien”, el segon pas va ser “(...) fem una aula 

oberta com toca (...)” i “(...) ara el següent pas és, aquesta aula oberta ja no 

existeix, tots dins l’aula, només sortireu quan aneu a empresa”, afegeix que 

després, “és treure l’empresa”, ja que “(...) aprenen un ofici però els estàs 

traient de la classe”. Expressa però que “estic preocupat per això, ho vull 

treure però em fa por que al treure-ho ens treguin el recurs”.  

 

En relació al SIEI, el psicopedagog comenta que “(...) fins fa poc es deia USEE, 

és un suport intensiu a l’educació inclusiva, és un suport que es fa perquè els 

alumnes amb una discapacitat clara, cada vegada fan que siguin alumnes amb 

més dificultats, puguin venir igualment als centres ordinaris però estan amb els 

seus companys”, afegeix que al que s’acostuma a fer és “(...) unes hores dins el 

grup classe, i unes hores dins la SIEI, que aquí li diem Auleta”. A més, expressa 

que “(...) tant l’aula oberta com el SIEI, tenen un referent psicopedagog”. 

Referent als alumnes del SIEI, també comenta que “(...) encara que no ha 

assolit les competències, se li pot donar”, referint-se a la titulació de l’ESO.   

 

Pel que fa a les tutories en grup, l’entrevistat expressa que “(...) és on es 

treballen tots els aspectes que serveixen per aprofundir l’atenció a la 

diversitat”, “Des del clima d’aula, fins l’acceptació de com són, identitat de 

gènere, etc.”.  

 

D’altra banda, en relació a les tutories individuals, exposa que és el “moment 

que tens per parlar amb l’alumne, fer vincles amb ell, veure com va”, i en les 

que “Treballes molt sobre el desenvolupament d’aquest alumne”. Aquestes 

“Les fa només el tutor, quan ho fem els psicopedagogs, en diem assistència 

individualitzada”. Explica que aquesta assistència individualitzada és “(...) quan 

el tutor et diu que tal alumne té tal problemàtica i te’l deriva.” Afegeix que “Els 

alumnes poden venir a parlar sempre que els hi faci falta”, “Però això és, 

problema, tutor, i després psicopedagog, directament amb mi venen però jo 
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m’estimo més que passin pel tutor, perquè si són temes que el tutor pot 

solucionar, doncs que els solucioni el tutor, perquè si m’ho diuen en a mi, 

igualment hauré d’informar el tutor.” 

 

En relació al suport dins l’aula, el psicopedagog comenta que “(...) una 

professora entra dins l’aula on ja hi ha una professora i un grup classe”, i 

afegeix que “Llavors el que fa és ajudar en aquest professor i als alumnes”. A 

més, explica que hi ha dos tipus “(...) dins la mateixa assignatura, per exemple 

quan fem matemàtiques, hi ha dos professors de matemàtiques dins l’aula, 

llavors tens dos experts dins l’aula que fan la classe al mateix nivell, i moltes 

vegades se les programen junts i tot això” i quan “(...) entrem nosaltres que és 

simplement un suport”, “Que moltes vegades entrem quan hi ha alumnes amb 

moltes dificultats i estem una mica per tots també”.  

 

Pel que fa als desdoblaments, consisteixen a “Desdoblar la classe en dos 

perquè d’aquesta manera pots fer classe amb petit grup”.  

 

Per últim, en relació al que fa referència a la programació d’aula que atén a 

tothom, l’entrevistat expressa que “(...) tu dissenyes i programes ja d’una 

manera que atén a tothom” i afegeix que “Per tant quan programes ja has de 

tenir en compte que hi ha alumnes que, has de fer com 3 nivells (...)”.  

 

- Altres observacions:  

 El psicopedagog del centre de secundària es va mostrar molt disposat i 

col·laborador en ajudar en la realització del treball.  

Anà lisi descriptivà de l’entrevistà àmb els membres de là CAD  

Data: 24-01-19       Durada: 22:43 

Entrevistat/ada: director del centre educatiu i professor de música a secundària  

- Presentació entrevista: 

 Verbalitzacions dels assistents: -  

- Durant l’entrevista: 

 Diversitat i atenció a la diversitat: 
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o Coneixement dels conceptes que reben el nom de ”diversitat” i “atenció a 

la diversitat” 

L’entrevistat expressa que per diversitat considera “(...) tots els factors que fan 

que els alumnes doncs tinguin, característiques diferents no?”, “I per tant, els 

hem de tractar de manera diferent. El tractament dels alumnes ha de ser el més 

específic possible quan a les seves característiques (...)”.  

 

Respecta l’atenció a la diversitat, el director va comentar que “Atendre a la 

diversitat seria, no fer de l’educació, un tema homogeni de manera que 

tractéssim a tothom igual. Això seria injust, no?, llavors hem de tractar a 

cadascú com es mereix, com necessita, tal com ha de ser”. Tot destacant que 

“(...) s’ha de fer molta comunicació entre família i escola, entre els diferents 

agents educatius que treballen el centre, etc.”.  

 

o Identificació de la manera en què s’atén a la diversitat a l’institut. 

Considera, referint-se als alumnes, que “Els hem de conèixer molt bé per 

poder-los tractar amb totes les seves necessitats”. A més, “(...) nosaltres tenim 

una quantitat tan gran d’alumnes, amb diferents matisos, per dir-ho així, que 

hem d’establir tota unes dinàmiques, unes estratègies, unes trobades, per 

poder-los atendre de manera adequada. És molt important”.  

D’altra banda, el director va comentar que “Clar, estem parlant de diversitat, de 

necessitats, després buenu, el tema de si els alumnes es porten millor o es 

porten pitjor, és un altra cosa per a mi”.  

o Forma d’atenció a la diversitat des de la seva figura professional: 

En aquest cas, el director fa docència a secundària, música concretament, i 

m’explica que “El primer que has de fer és conèixer els alumnes, tu ja ho veus, 

clar, quan portes molts anys, moltes vegades ja de seguida captes coses, no?”, 

“Has de deixar que el grup vagi fent, fins que es va establint una dinàmica. 

Llavors, el primer de tot és tenir un bon traspàs de la informació (...)”. Expressa 

que “Tu has de saber quin són els diferents diagnòstics dels alumnes, si és que 

els tenen, i d’altres, doncs simplement la informació que et dóna el tutor 
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anterior”, esmenta que “Aquest traspàs nosaltres li donem molta importància 

(...)”.  

A més, explica que “(...) el propi professor ha de tenir els seus recursos per anar 

tractant amb aquests nanos i en la seva assignatura ha de tenir els mecanismes 

necessaris perquè arribi l’àrea, si més no, en quant a les competències 

bàsiques, de la seva àrea”, i que ell, concretament a música, “la veritat és que 

ho tinc bastant fàcil, perquè hi ha moltes maneres de treballar la música amb 

els alumnes, molts mecanismes, molts recursos, és una àrea que és molt 

atractiva, els alumnes ja d’entrada, ja entren bé a l’àrea”. També comenta que 

“Sí que diagnostico, de vegades, alumnes amb dificultats, però aprofito la meva 

àrea, precisament, no per posar més handicap, perquè jo el que no vull és que 

els nanos agafin mania a la música, sinó perquè sigui una àrea on es puguin 

relaxar una mica. Per mi això seria una atenció a la diversitat”.  

 

Més endavant, em comenta que ell treballa “(...) molt per grups petits de 

treball, que poden anar a diferents ritmes, això és molt important, jo penso que 

es fa a moltes àrees ja, això és una cosa bastant habitual, treball cooperatiu, 

treball en grup, treball per projectes, per centres d’interès, etc., i això fa que la 

diversitat estigui atesa”.  

 

També expressa que “Fas una mica, a vegades, el que pots, perquè quan tens 

un grup amb 30 o 31 alumnes, adolescents, és molt difícil, estàs sol”. Tot i que 

comenta que la música “penso que és una àrea que ajuda molt al clima de la 

comunitat, al clima de l’escola, perquè clar, fem les festes, fem balls, fem tot 

tipus d’activitats que després donen una dinàmica molt alegre al centre”.  

 

 Recursos d’atenció a la diversitat: 

o Relacionat amb el funcionament, coneixement i mancances de: Aula 

oberta/SIEI/ Desdoblament/ Tutoria grupal/ Tutoria individual/ Suport 

dins l’aula/ Programació d’aula que atén a tothom/ Aula d’acollida 

Primerament, dir que el director va expressar que “(...) tenir més 

recursos, així amb aquest nom, un SIEI, AO, o les tutories, o les tutories 

individuals, etc., el que fa es que nosaltres tinguem més personal (...)”.  
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A més, va comentar que “(...) no utilitzem aquest recurs, és per treure els 

nens de l’aula, sinó que intentem que sigui inclusiu (...)”.  

Concretament, sobre l’Aula oberta, el director expressa que “(...) jo 

penso, en aquest poble (...)” “Molt de llengua catalana, famílies, més o 

menys benestants, vull dir que, però buenu, també hi ha alumnes doncs 

que no acaben d’encaixar en el sistema educatiu, i aquests s’han 

d’atendre d’alguna manera, llavors doncs, tenim l’Aula Oberta que ens 

permet aquesta atenció a alumnes que no entren del tot al sistema 

educatiu tal com està entès i doncs hi ha aquesta part d’empresa i que els 

va situant, doncs perquè no tinguin fracàs escolar”.  

Respecta la SIEI, comenta que “(...) són alumnes amb necessitats 

educatives especials bastant acusades i que per tant, tenen un dictamen, 

que ara es diu d’un altre manera”.  

També expressa que “(...) hi ha professionals específics per aquest tema 

que estan treballant d’una manera, molt bé, molt eficaç”, i que “(...) les 

tutories individuals, els desdoblaments, doncs clar, tot això nosaltres, 

amb el personal que tenim, doncs intentem, ajudar al màxim possible els 

grups, sobretot als que tenen més alumnes, als que tenen alumnes amb 

més dificultats però que no estan ni al SIEI ni a l’AO, llavors no deixen de 

ser suports per tot arreu.” Expressa que “Posem molta atenció a aquest 

horari perquè els alumnes estiguin el màxim d’atesos possible (...)”.   

- Altres observacions:  

 El director es va mostrar molt disposat en ajudar-me per la realització del 

treball.  

 

 L’entrevista amb el director em va permetre conèixer al centre de manera més 

global, ja que algunes de les seves respostes s’emmarcaven en una mirada a 

nivell de centre. 

 

 



 

132 
 

4.3 Observacions: 

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  à là Cómissió  d'Atenció  à là 
Diversitàt (CAD) 

Sessió: 1       Data: 28-01-19   

- Context observació:  

 Hora de la reunió: 11:30 – 12:30 

 

 Professionals assistents: una representant de l’EAP de zona, una representant 

del SIEI de secundària, una representant del SIEI de primària, l’educadora 

social de zona, el psicopedagog de l’institut i el director del centre educatiu.   

 

 Distribució espaial dels assistents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Començament de la reunió: 

 Verbalitzacions dels/les assistents: els assistents, mentre van arribant la resta, 

estan parlant de la seva disponibilitat horària i tota la feina que tenen. 

   

 Relacions que s’estableixen entre els assistents:  

o Al començament de la reunió no hi ha el director, ja que arriba més tard.  

o A la reunió falta un membre que no hi pot assistir.  

o El psicopedagog de l’institut dirigeix la sessió.  

o Entre els membres hi ha escolta activa i molt contacte visual. 

o Tots els membres intervenen en algun moment de la reunió.  

o Un membre pren acta, tot i que algun considera que això “no és gaire útil”.  

Educadora 

social  

Representant 

SIEI primària  

Representant 

SIEI secundària  

Psicopedagog 

de l’institut   

Director    

EAP    

Observadora    
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- Durant la reunió: 

 Activitat 1:  

o Tipus d’activitat: coordinació entre professionals del centre educatiu, dels 

serveis socials de zona i de la professional de l’EAP de zona.  

 

o Presentació de l’activitat: l’educadora social proposa que es parli i s’acordi la 

periodicitat de la seva presencia a les comissions, i que es decideixi si ha 

d’assistir a totes o només a les Comissions socials (CS).  

 

o Com s’estructura l’activitat: l’educadora social reparteix un document 

informatiu sobre les comissions socials. En aquest hi ha una introducció que 

explica què és la comissió social, les funcions dels membres que en formen 

part, i s’esmenta un punt, a construir entre els assistents, respecte al “circuit 

d’intervenció en relació a situacions de risc detectades”, i s’hi adjunten dos 

annexos. D’aquesta manera, l’educadora social va llegint i comentant cada 

punt, deixant que els altres membres intervinguin i opinin al respecte, i al 

final, exposa que haurien d’establir la seva participació en les CAD i en les CS i 

la periodicitat d’aquestes.  

 

L’educadora social comenten que actualment, l’educadora social assisteix a 

totes les CAD i les CS i expressa que en altres centres on va no ho fan 

d’aquesta manera. A més, comenta que a les CAD, es parla d’algunes 

informacions que per ella no són d’interès.   

 

Els altres membres hi estan d’acord i comenten que la seva presència es 

podria reduir a les CS i que si en alguna CAD es parlava d’alguna informació 

rellevant per ella, l’avisarien amb antelació per tal que hi pogués assistir.   

 

o Tipus d’agrupament per la tasca: debat entre els membres de la comissió 

 

o Interacció triangle interactiu:  

 Ajudes: en algunes ocasions algun membre ajuda algun altre membre a 

expressar-se quan s’encalla en el seu discurs.  
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 Demandes: la majoria de membres no fan demandes. Els membres que 

en fan però, dos o tres, van dirigides al psicopedagog o a l’educadora 

social, les quals són contestades directament o algunes el psicopedagog 

comenta que ho ha de consultar.   

 

o Relacions que s’estableixen entre els assistents: l’educadora social lidera 

l’activitat i majoritàriament intervenen ella i el psicopedagog. La resta de 

membres escolten i intervenen en moments puntuals. 

 

o Verbalitzacions dels assistents: -  

 

 Activitat 2: 

o Tipus d’activitat: coordinació entre professionals del centre educatiu, dels 

serveis socials de zona i de la professional de l’EAP de zona.  

 

o Presentació de l’activitat: encara no ha arribat el director, i comenten que 

per concloure amb l’activitat anterior, per prendre la decisió el director hi ha 

de ser present. D’aquesta manera, es decideix parlar de diferents alumnes.  

 

o Com s’estructura l’activitat: comencen per l’alumne que consideren 

prioritari. En aquest cas, la representant del SIEI comença a parlar de la 

situació de l’alumne. A continuació, l’educadora social comenta la informació 

que ella té de l’alumne i es parla d’una derivació al Pediatre.   

 

 

o Tipus d’agrupament per la tasca: discussió entre els membres de la comissió 

 

o Interacció triangle interactiu:  

 

 Ajudes: en algunes ocasions algun membre ajuda algun altre membre a 

identificar algun alumne del què s’està parlant.  

 

 Demandes: els membres es fan demandes entre ells per aclarir 

informacions passades o aspectes que no s’entenen del que es parla. 

Totes són contestades al moment. En un moment concret, el 

psicopedagog fa una demanda a la professional de l’EAP, la qual li 

contesta i s’acorda un fet.  
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o Relacions que s’estableixen entre els assistents: la que adopta un paper de 

líder aquest cop és la representant del SIEI, ja que coneix més el cas d’aquest 

alumne.  

Hi ha un moment en què dues membres de la reunió tenen una conversa 

entre elles, al mateix temps que els altres assistents estan parlant del cas.    

 

o Verbalitzacions dels assistents: -  

 

- Final de la reunió:  

 Com és la cloenda: l’observadora no ha estat present a la cloenda de la reunió, 

ja que es comença a parlar d’un cas en concret i volen parlar amb més llibertat 

i profunditat del tema, i es dirigeixen a l’observadora per expressar, que a 

causa de la privacitat de la qüestió, era millor que s’acabés l’observació en 

aquell moment. 

 

 Verbalitzacions dels assistents: -  

 

 Relacions que s’estableixen entre els assistents: -  

 

- Interacció amb l’observadora: 
 

 Quan l’educadora social reparteix un document informatiu, també el dóna a 

l’observadora. 

 

 Al finalitzar la sessió quan el psicopedagog es dirigeix a l’observadora per 

avisar-la que podia marxar, ja que havien de parlar de temes confidencials.  

 

- Estructura que ha seguit la reunió: 

En primer lloc, l’educadora social comenta que s’ha de parlar de la seva assistència a 

les CAD i a les CS, i quan acaben de parlar d’aquest tema, comencen a parlar de casos 

d’alumnes en concret.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

L’educadora social reparteix unes fotocòpies, als membres de la reunió, que havia 

redactat amb informació sobre les CS.  

- Altres observacions: 
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Tot i que qui dirigeix la reunió és el psicopedagog, la veu cantant, en aquest cas, la 

porta l’educadora social. A més, segons quines decisions o acords s’han pres, el 

psicopedagog, quan encara no hi era present el director, verbalitza que això ho hauran 

de parlar ell i el director.  

Anàlisi descriptivà de l’óbservàció del grup-clàsse d’àlguns dels àlumnes de 
l’Aulà Obertà (PDC) 

Sessió: 2 

Data: 29-01-19 

Classe: 4r B 

Assignatura: 

matemàtiques   

Nois: 6 (AO - 1) 

Noies: 9 (AO - 1)

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: aquesta és la primera classe després 

del pati.   

 

o Distribució de taules: els alumnes estan assentats de forma individual, i hi ha 3 

grups de taules de dos.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora de matemàtiques i el psicopedagog    

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: la professora 

demana silenci per començar a treballar.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan esverats i fan molt xivarri. 

Mentre treuen la feina a fer, xerren entre ells.  

 

o Altres observacions: el psicopedagog al començament de la classe es dirigeix 

cap als alumnes de l’aula oberta i els diu que treguin la feina.  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat:  

 

1  
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1. Correcció d’exercicis d’unes proves de les competències bàsiques de 

matemàtiques (60 min.) 

 

o Activitat 1: Correcció d’exercicis d’unes proves de les competències bàsiques 

de matemàtiques  

 

 Tipus d’activitat: la professora corregeix a la pissarra i demana les respostes 

als alumnes, dels exercicis que els alumnes van fer en una simulació de les 

competències bàsiques de matemàtiques.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora els explica que tenen els exercicis 

corregits i que no han anat massa bé, tret d’algun exercici, i que ara els 

corregiran tots. La professora va exercici per exercici, demana la resposta 

als alumnes, i seguidament apunta el procediment a la pissarra.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes xerren molt entre ells i la 

professora ha d’anar parant l’explicació i ha d’anar demanant silenci i 

“ordre”.  

 

El psicopedagog va passant pel costat dels alumnes de l’Aula oberta i quan 

passa pel costat d’una alumne, que no és de l’aula oberta, veu que no té 

sobre la taula el full de les competències bàsiques i li fa treure. La noia però, 

només el treu i no apunta ni escriu en cap moment de la classe. ni la 

professora de matemàtiques ni el psicopedagog es dirigeixen més a ella.  

 

La professora va explicant i demanant als alumnes. A vegades fa preguntes 

obertes a tota la classe i majoritàriament sempre responen els mateixos. 

Tot i això, quasi sempre fa preguntes directes a certs alumnes, i la majoria 

d’aquestes van dirigides a dos alumnes en concret. En un exercici concret, 

s’adreça a un alumne dient-li “Va, explica a la classe com ho has fet que 

segur que la tens bé tu”.   

 

Entre els companys, hi ha algun que es demanen aspectes relacionats amb 

els exercicis entre ells, sobretot els que estan assentats de dos en dos. 

Destacar que una alumne va ajuntar la seva taula amb la d’un altre alumne 
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durant la classe, ja que li estava demanant varies coses dels exercicis, i la 

professora ho va veure i els va dir que es separessin. Els companys van fer 

bromes sobre que podien quedar després per “estudiar” i la professora va 

dir que en les biblioteques “sorgeixen molts amors”.   

 

La professora quan acaba algun exercici expressa “Tothom ho veu?”, alguns 

alumnes diuen que sí, i ella segueix. En un exercici concret, la professora 

demana la resposta, una alumne la diu, i un company li explica que no és 

correcta i li argumenta perquè i li explica com hauria de fer-ho. La 

professora els deixa fer, demana silenci a la resta de la classe.  

 

D’altra banda, la professora expressa a un alumne que “Si tornes a 

interrompre la classe te’n vas fora”.   

 

Entre els companys, els que estan assentats de dos en dos s’ajuden entre 

ells i parlen de la feina. En general hi ha molt soroll a l’aula i bastants 

alumnes s’aixequen durant la classe a tirar alguna cosa a la paperera o a 

buscar alguna cosa dels penjadors.  

 

El psicopedagog a mitja classe marxa i no torna fins al final. Quan hi es 

s’acosta als de l’aula oberta i els hi diu que corregeixin i que segueixin la 

classe. els alumnes, a la que marxa ell del seu costat continuen sense fer la 

feina.  

 

Destacar que la professora quan explica, es dirigeix amb la mirada a un 

grupet concret d’alumnes.   

 

Quan falten 5 minuts perquè la classe s’acabi, hi ha un noi que fa un soroll i 

la professora li diu “Marxa de la classe”. L’alumne li diu “Perquè? Si avui he 

estat tota la classe callat i atent i corregint els exercicis! No he fet res dolent 

en tota la classe!”. La professora li contesta “El Lobo auyador”. L’alumne 

marxa de la classe, i el psicopedagog i va al redera.  

 

D’altra banda, hi va haver una alumne que no havia fet bé un exercici i un 

company va dir “tonta, que no ho has fet bé” i alguns més si sumen i diuen 

coses semblants.  
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Toca el timbre i els alumnes recullen tranquil·lament mentre la professora 

els reparteix uns fulls.  

 

Hi ha un alumne de l’Aula oberta que expressa “Ara anglès, quin rotllo”.   

 

 Altres observacions: la professora ha de demanar molts cops als alumnes 

que facin silenci.   

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: la 

professora diu que seguiran corregint el pròxim dia.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes endrecen i es preparen per l’altre 

classe mentre xerren entre ells i fan algunes bromes.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Interacció amb l’observadora:  

Algun mira a l’observadora al començament de la classe.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Les fotocopies de les competències bàsiques que van fer els alumnes, cadascú les 

seves i la pissarra.  

- Altres observacions: - 

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  à l’Aulà Obertà (PDC) 

Sessió: 1 

Data: 25-01-19 

Classe: alumnes de 4t 

Assignatura: Aula 

oberta (PDC)  

Nois: 2 

Noies: 1

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: matemàtiques  
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o Distribució de taules: els tres alumnes seuen com volen a l’aula en la que estan. 

En aquet cas, s’han assentat els dos nois de cotat a un grup de taules, i la noia al 

grup de taules de davant.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: psicopedagog del centre i educadora social dels 

serveis socials de la zona. 

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: el psicopedagog 

presenta a l’observadora, l’educadora social i als alumnes. A més, el 

psicopedagog prepara uns enllaços a l’ordinador i engega el projector.   

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan assentats als llocs on han 

volgut i estan en silenci. Els dos nois parlen entre ells alguna vegada.  

 

o Altres observacions: aquesta classe té lloc a la biblioteca de l’institut.  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat:  

 

 

1. Explicació educadora social als alumnes i al psicopedagog de perquè no 

participen en una activitat que es fa al municipi (15 min.) 

 

2. Explicació de l’activitat per part del psicopedagog (2 min.) 

 

3. Activitat relacionada amb el ciberassetjament (38 min.) 

 

4. Avaluació (5 min.) – Final de la classe  

 

o Activitat 1: Explicació educadora social als alumnes i al psicopedagog de perquè 

no participen en una activitat que es fa al municipi 

 

 Tipus d’activitat: l’educadora social els explica el per què aquest any no 

participaran ajudant en una activitat esportiva i on es recauden aliments, 

del municipal.  

 

1  2 3 
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 Estructura de l’activitat: l’educadora social explica la informació que 

l’ajuntament li ha donar i els alumnes l’escolten. El psicopedagog fa 

memòria als alumnes, de la seva participació de l’any passat i els alumnes 

poden intervenir quan vulguin.  

 

 Interacció triangle interactiu: Hi ha un alumne que diu, referenciant l’any 

anterior, que ajudar en aquesta activitat li va agradar i expressa que 

“Buenu, doncs res”. El psicopedagog expressa que “Em sap greu nois, ja 

mirarem de saber què ha passat ben bé”. I l’educadora social expressa que 

“A mi és el que m’han dit, ho sento”.  

 

Els alumnes estan assentats en silenci i responen breument, en el cas que el 

psicopedagog o l’educadora social els hi preguntin sobre algun aspecte. 

 

D’altra banda, els dos nois parlen entre ells, ja que un l’any passat no estava 

a l’Aula oberta i no va anar a ajudar en aquesta activitat i l’altre li estava 

explicant alguna anècdota. D’altra banda, la noia pregunta, “Què farem 

avui?”.  

 

 Altres observacions: l’educadora social seu a sobre el grup de taules on 

l’alumna està assentada amb una cadira.  

 

o Activitat 2: Explicació de l’activitat per part del psicopedagog  

 Tipus d’activitat: explicació per part del psicopedagog als alumnes, del que 

tractarà l’activitat que faran.   

 

 Estructura de l’activitat: el psicopedagog explica que parlaran de 

ciberassetjament i els demana si saben què és. Els posa algun exemple 

basat en la realitat de l’institut i fa referència a aspectes personals d’ell 

mateix.  

 

El psicopedagog explica als alumnes que projectarà un vídeo a la pantalla de 

l’aula i que al finalitzar-lo en parlaran.  

 

 Interacció triangle interactiu: l’alumna, després de l’explicació demana si es 

pot posar a l’ordinador per ajudar-lo a passar els vídeos. El psicopedagog li 
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diu que si, i que “Quedes d’encarregada de posar els vídeos quan jo et 

digui”.  

 

Els alumnes escolten les explicacions del psicopedagog en silenci i quan els 

demanda sobre el ciberassetjament, la noia expressa un cas d’una noia de 

l’institut, que no sabia si es podia relacionar amb el ciberassetjament o no. 

En parlen entre tots i algun dels nois fa algun comentari per riures d’alguna 

de les coses que estan dient. Majoritàriament però, quan algú parlar, tant si 

és alumne com el psicopedagog o l’educadora socials, a la classe hi ha 

silenci i es respecta el torn de paraula.  

 

 Altres observacions: -  

 

o Activitat 3: Activitat relacionada amb el ciberassetjament 

 Tipus d’activitat: visionat de vídeos i debat en relació al ciberassetjament  

 

 Estructura de l’activitat: visionat d’un vídeo, i a continuació, el 

psicopedagog demana als alumnes que expliquin el vídeo oralment, 

contesta l’alumne que vol, directament oral i sense aixecar el braç. Després,  

els fa diferents preguntes, també en veu alta, al respecte. Aquest 

procediment es repeteix dues vegades, ja que es visionen dos vídeos. 

 

 Interacció triangle interactiu: el psicopedagog demana a la noia que posi el 

primer vídeo, i li indica en quin link el trobarà, aquesta el troba i posa el 

primer vídeo.  

 

Durant els visionats, els alumnes es mantenen en silenci i miren el vídeo. En 

el primer cas, el vídeo parla de què és el ciberassetjament. Quan aquest 

acaba, el psicopedagog els demana si han entès el que el vídeo deia. Els 

alumnes responen que sí i seguidament els demana “Hem podeu dir què 

faríeu en cas de trobar-vos en una situació de ciberassetjament?”. En 

aquest moment, l’educadora posa algun exemple en què els alumnes es 

poguessin trobar a la realitat.  

 

El segon vídeo tracta sobre el sexting. I es segueix el mateix procediment 

descrit anteriorment.   
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En els dos casos, els alumnes contesten, després que el psicopedagog o 

insisteixi fent més preguntes o explicant experiències personals. Llavors  

expressen diferents dubtes i opinions al respecte. Hi ha un alumne però, 

que nomes intervé quan el psicopedagog li demana directament què en 

pensa.  

 

Pel que l’educadora, aquesta intervé en alguns moments destacant als 

alumnes informacions importants respecte als temes tractats en el vídeo i 

posant algun exemple en referencia a l’institut. El que lidera la classe, és el 

psicopedagog.  

 

 Altres observacions: falten 8 minuts perquè s’acabi la classe i l’alumna es 

posa la motxilla i un alumne seu sobre de la taula. Ni el psicopedagog ni 

l’educadora diuen res al respecte.  

 

- Activitat 4: Avaluació - Final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: el 

psicopedagog expressa que han de fer l’avaluació mentre els alumnes ja s’estan 

aixecant de les cadires. “D’acord, molt bé nois, espereu-vos que hem de fer 

l’avaluació, com cada dia”. L’educadora comenta “Sí, es veritat, va que es un 

moment”.  

 

o Interacció triangle interactiu: el psicopedagog comenta que “Avui, de 

puntualitat tots tres bé”, que entre ells “també molt bé, que “l’activitat de 

reflexió també ha anat molt bé, no?”. I afegeix que “No hi ha hagut problemes i 

tot molt bé”. L’educadora contesta que sí al que diu el psicopedagog i els dos 

demanen als alumnes si creuen que tant ell com ella ho han fet bé. Els alumnes 

expressen que sí i marxen.  

 

o Altres observacions: els tres alumnes han acabat assentats sobre les taules.  

 

- Interacció amb l’observadora:  

Els alumnes se la miren quan el psicopedagog la presenta i un d’ells la saluda amb la 

mà.  
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- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Un ordinador, la pantalla i un projector.   

- Altres observacions: -  

Anàlisi descriptivà de l’óbservàció à unà àulà àmb supórt del psicópedàgóg  

Sessió: 1 

Data: 30-01-19 

Classe: 3r 

Assignatura: castellà  

Nois: 14 

Noies: 9

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: castellà és la segona classe del dia, 

abans havien fet matemàtiques  

 

o Distribució de taules: els alumnes estan assentats d’un a un amb dos columnes 

una a una banda de la classe i l’altre a l’altra banda de la classe. Al mig de l’aula 

hi ha dos grups de tres alumnes amb les taules ajuntades de costat, i al seu 

darrera quatre alumnes amb taules individuals.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora castellà i psicopedagog  

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: -  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan parlant entre ells i cada un 

assentat a la seva cadira. La majoria no han tret cap material sobre la taula.  

 

o Altres observacions: els alumnes parlen amb un to de veu molt elevat.  

 

- Durant la classe:  

o vMapa d’interactivitat: 

 

 
1  2 
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1. Repàs de continguts anteriors (15 min.) 

2. Explicació de teoria seguint una fotocopia (45 min.)  

o Activitat 1: Repàs de continguts anteriors 

 Tipus d’activitat: la professora repassa continguts anteriors, en aquets cas 

el sintagma nominal, els noms i els determinants, i el sintagma verbal, i fa 

preguntes en relació a aquestes informacions als alumnes.   

 

 Estructura de l’activitat: la professora explica i de tant en tant pregunta als 

alumnes aspectes relacionats amb el contingut que està recordant. La 

professora pregunta directament a alumnes concrets dient el seu nom.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes parlen molt entre ells i la 

professora demana, molt sovint, que es faci silenci. Hi ha molt xivarri a la 

classe, i els alumnes parlen amb alumnes de l’altre punta de la classe 

cridant.  

 

Quan la professora formula una pregunta, la formula amb el nom de 

l’alumne en què aquesta va dirigida. La professora va dirigir més d’una 

pregunta a certs alumnes, i hi ha alumnes que no han rebut cap pregunta. 

Quan els alumnes responen les preguntes correctament la professora 

expressa “Muy bien” i quan s’equivoquen, la professora els diu que no i 

dirigeix la pregunta a un altre persona. A més, mentre ella va explicant els 

continguts ja treballats i va fent preguntes, està repartint unes fotocopies 

als alumnes.  

 

D’altra banda, el psicopedagog va voltant pel final de la classe i s’atura amb 

alguns alumnes en concret i els demana com estan, i mira si tenen la 

fotocopia que reparteix la professora sobre la taula i si la taula està “neta”.  

 

Destacar que en algun moment, la professora expressa en veu alta que 

“Estic donant la classe per poques persones”. Referint-se a que la majoria 

d’alumnes estan parlant entre ells i no l’escolten.   
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 Altres observacions: hi ha molt soroll a la classe i quan la professora 

demana silenci els alumnes no en fan cas. A vegades el psicopedagog també 

en demana i diu que escoltin a la professora però els alumnes segueixen 

parlant entre ells.  

 

o Activitat 2: Explicació de teoria seguint una fotocopia    

 Tipus d’activitat: la professora, conjuntament amb els alumnes segueixen el 

contingut de la fotocopia repartida en l’activitat anterior.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora va demanant a certs alumnes que 

llegeixin la fotocopia i ho intercala amb explicacions seves i preguntes als 

alumnes.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora va demanat a certs alumnes 

que vagin llegint. En un moment, ella li demana a una alumna que llegeixi i 

aquesta li diu que no. La professora li diu “Va, que sempre et deixo molt bé 

en els informes”, i la noia llegeix”.  

 

Continua havent-hi molt soroll a la classe, ja que els alumnes parlen molt 

entre ells i quan la professora fa una pregunta dirigida a algú en concret, 

altres alumnes contesten en veu alta. La professora, els cops que passa 

sempre expressa “Vaja, si que tenim (nom de l’alumne a qui es dirigeix la 

pregunta) a la classe!”.  

 

En un moment concret, el psicopedagog marxa i torna amb unes fotocopies, 

les quals reparteix als alumne que estan situats al mig de la classe. el 

psicopedagog s’acosta a l’observadora i li explica que aquests alumnes tiren 

molts, que un d’ells té altes capacitats, i que a vegades els hi dóna aquestes 

fitxes per si s’avorreixen a la classe. Aquests alumnes que els hi ha repartit 

les fotocopies, no es posen a fer aquestes fitxes.  

 

D’altra banda, el psicopedagog torna a acostar-se a alguns alumnes 

concrets els quals estan parlant entre ells o amb algun company de l’altre 

costat de la classe, i els hi diu que treballin i que escoltin el que diu la 

professora.  
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La professora va seguint la fotocopia i va fent participar als mateixos 

alumnes. En un moment concret que parlen de refranys, els alumnes, en 

veu alta, sense aixecar la mà ni respectar els torns entre ells, en comencen a 

dir. La professora els va dient “Molt bé” o “No, això no és un refrany”. En un 

alumne concret que li diu, aquest verbalitza “Joder, és que sóc un inútil!”, al 

cap d’uns moments en torna a dir un altre i la professora li diu “Molt bé, 

aquest sí que ho és”, i l’alumne expressa “Ja no em sento un inútil”. El 

psicopedagog també participa posant exemples de refranys en veu alta.  

 

En alguna ocasió, aquests alumnes que estan assentats de costat s’ajuden 

entre ells si el seu company/a ho demana. S’ajuden amb quelcom relacionat 

a trobar la pagina o la línia en que està llegint algun company/a seva. Els 

alumnes que seuen individualment, si no saben per on estan llegint els 

companys/es, es giren per demanar-li al del seu darrera i la professora els 

crida l’atenció.  

 

D’altra banda, els alumnes no fan demandes d’ajuda cap a la professora ni 

cap al psicopedagog.  

 

 Altres observacions: la professora demana als mateixos alumnes que a 

l’activitat anterior.  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: sona el 

timbre mentre estan en una part de la fotocòpia.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes endrecen la fotocopia de seguida i 

marxen de la classe. La professora expressa que seguiran el pròxim dia i que per 

tant, no es descuidin de portar la fotocopia, però els alumnes van marxant de la 

classe.  

 

El psicopedagog havia marxat feia uns 10 minuts.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Interacció amb l’observadora: 
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Al començament, alguns alumnes miraven a l’observadora o feien algun comentari de 

broma en veu alta i miraven a l’observadora a veure si ho havia sentit i què feia.   

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

La professora utilitza un llibre i els alumnes unes fotocopies.  

- Altres observacions:  

o La professora fa les explicacions amb un to de veu molt elevat durant tota la 

classe. 

 

o Hi ha dos alumnes al final de la classe, que estan repetint aquell curs, els quals 

no intervenen en veu alta en cap moment de la classe, parlen entre ells o amb 

algun company del seu voltant.  

  

Anà lisi descriptivà d’óbservàció  àulà sense supórt  

Sessió: 2 

Data: 06-02-19 

Classe: 2n  

Assignatura: socials   

Nois: 16 

Noies: 12

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: anglès  

o Distribució de taules: les taules situades als laterals de la classe  estan ajuntades 

de dos en dos, i les que estan situades al mig de la classe, estan agrupades de 

tres en tres.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora socials   

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: la professora entra 

i expressa en veu alta “Va nois, tothom a lloc, que començo passat llista”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan distribuïts per la classe i xerren 

entre ells. Hi ha molt xivarri a la classe. Quan senten la professora, es van 

assentant als seus llocs però continuen parlant amb els companys/es.  
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o Altres observacions: -  

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat: 

 

 

1. Demanda d’assistència a la classe (10 min.)  

2. Repàs de continguts tractats a la classe anterior (10 min.) 

3. Explicació teòrica de continguts (40 min. ) 

 

o Activitat 1: Demanda d’assistència a la classe 

 Tipus d’activitat: la professora passa llista d’assistència als/les alumnes. 

 Estructura de l’activitat: la professora seu a la seva taula i va dient els noms 

dels alumnes, amb ordre alfabètic, amb veu alta, i aquests contesten sí, en 

el cas que estigui a l’aula.  

 

 Interacció triangle interactiu la professora va esmentant els noms dels 

alumnes en veu alta i aquests responen “Sí”, si estan a la classe.  

 

Hi ha molt xivarri a la classe i la professora expressa “Va nois, ja sé que no 

us he deixat temps per descansar, però heu de fer silenci”. Al cap d’una 

estona, els alumnes continuen parlant molt entre ells així que la professora 

es queda en silenci i aixeca el braç. Els alumnes ho van fent i alguns d’ells 

criden a la classe “Calleu!”. Poc a poc tots tenen el braç aixecat i estan en 

silenci. La professora comenta “Gràcies” i continua amb la llista de noms.  

 

 Altres observacions: -  

 

o Activitat 2: Repàs de continguts tractats a la classe anterior 

 Tipus d’activitat: la professora recorda alguns continguts tractats 

anteriorment, i en demana algun aspecte relacionat als alumnes.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora demana als alumnes si algú vol 

explicar el que van fer l’últim dia, un alumne contesta.  

1 2 3 
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 Interacció triangle interactiu: la professora expressa als alumnes que 

treguin el dossier de l’altre dia i demana qui vol explicar algun aspecte dels 

que van parlar a l’última classe. Un alumne ho explica i quan acaba, aquets 

expressa “Hem poses un positiu oi?”, la professora li contesta que “Ja sabeu 

que si participeu sí”.  

 

D’altra banda, la professora fa algunes preguntes respecte el contingut 

tractat l’últim dia. Un dels alumnes que no parla bé català respon i a més, 

relaciona el contingut amb un aspecte del seu país. Llavors, estan una 

estona reflexionant sobre aquest tema.   

 

D’altra banda, un altre alumne contesta una de les preguntes i la professora 

li respon “Molt bé, te n’has enrecordat, i aquest contingut és important”.  

 

 Altres observacions: reforça positivament a tots els alumnes que 

intervenen.  

 

o Activitat 3: Explicació teòrica de continguts 

 Tipus d’activitat: la professora explica continguts teòrics oralment als 

alumnes, i aquests intervenen quan consideren. 

 

 Estructura de l’activitat: : la professora explica la teoria, seguint l’estructura 

de la presentació que hi ha projectada. De tant en tant demana aspectes als 

alumnes, i aquests, a més, intervenen quan no entenen alguna cosa.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora aquesta vegada fa copiar el que 

hi ha al power als alumnes. Mentre els alumnes copien ella està explicant i 

els alumnes li fan demandes en relació al que estan copiant. Llavors, la 

professora expressa “Molt bé, copieu i llavors ho explico perquè no m’està 

escoltant ningú”.  

 

Mentre els alumnes estan copiant, parlen molt entre ells, i la professora s’hi 

afegeix. Quan intenta parar i tornar amb l’explicació, demana silenci però 

els alumnes no li fan cas. Al final, aixeca al braç i espera que tots ho facin i 

facin silenci. Quan ho fan, comença a explicar el que els alumnes han copiat.  

 



 

151 
 

Aquesta dinàmica, és a dir, que els alumnes copiïn el que hi ha a la 

presentació i llavors la professora ho expliqui, és al que segueix la resta de 

la classe amb els diferents continguts. Destacar que el que demanen alguns 

dels alumnes quan la professora passa la diapositiva de la presentació és 

“Això també ho hem de copiar?”, la professora els respon que “Sí, l’últim 

dia ja us ho vaig portar jo, per tant avui toca copiar”.   

 

Els alumnes es mostren participatius, i si no entenen alguna cosa demanen 

a la professora. Entre els alumnes, es comuniquen per parlar d’altres coses 

o fer bromes. En alguna ocasió hi ha alumnes que es falten el respecte entre 

ells. La professora demana silenci o els diu “Ja no teniu edat de fer aquests 

comentaris”.  

 

Destacar que quan la professora els pregunta, si ningú aixeca el braç per 

contestar, els anima expressant “Va, que ho sabeu, que això ho hem fet!”.   

 

 Altres observacions: -  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: quan 

sona al timbre la professora crida “Fins demà!”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes porten uns minuts fent molt xivarri a 

la classe i quan sona al timbre recullen molt ràpid i marxen de la classe.  

 

o Altres observacions: -  

- Interacció amb l’observadora:  

Al començament de la classe alguns alumnes es giren i saluden a l’observadora.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

La professora ha utilitzat la pissarra, l’ordinador, una presentació projectada a la 

pantalla, i un dossier fotocopiat que també tenen els/les alumnes.  

- Altres observacions: 

o Els/les alumnes es mostren més moguts i parlen més a l’aula, que en l’altre 

observació realitzada a la mateixa classe.  
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o La professora expressa bastants reforços positius als alumnes durant la classe.  

 

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de desdóblàment   

Sessió: 1 

Data: 01-02-19 

Classe: 2n  

Assignatura: català  

Nois: 11 

Noies: 3

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: català és la classe que tenen abans 

d’anar al pati, i abans han fet castellà.  

 

o Distribució de taules: la professora els diu que no té veu i que faran la classe 

formant un semicercle amb les cadires.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora català   

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: la professora 

comenta als alumnes, “Nois avui no tinc veu, què us sembla si porteu les cadires 

aquí davant i fem un semicercle?”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan parlant i rient entre ells, 

mentre agafen les cadires i els estotjos i els porten al davant de la classe per 

posar-les en semicercle com els hi ha dit la mestre. Ho fan tots els alumnes 

menys dos, que es queden al final de la classe, un al costat de l’altre, assentats 

amb l’ordinador al davant.  

 

o Altres observacions: els dos alumnes del final de la classe porten auriculars i 

estan fen alguna cosa a l’ordinador. La professora no es dirigeix a ells.  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat  

 

1  2 
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1. Demanda als alumnes respecte el contingut tractat a la classe de català 

anterior (15 min.) 

2. Repàs del contingut tractat a l’anterior classe de català (45 min.) 

 

o Activitat 1: Demanda als alumnes respecte el contingut tractat a la classe de 

català anterior 

 Tipus d’activitat: la professora demana als alumnes què van fer a la classe 

anterior de català, ja que les fan totes desdoblades i l’última, aquest grup, la 

van tenir amb l’altre professora.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora demana als alumnes què van 

treballar a la classe anterior i aquests li contesten.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora demana als alumnes si recorden 

que havien treballat amb l’altre professora. Alguns alumnes expressen en 

veu alta alguns continguts que recorden. Davant d’això, la professora els 

ensenya una fotocopia i els demana que la treguin i els fa preguntes 

respecta aquesta.  

 

La professora realitza les preguntes directament dirigint-se a alumnes en 

concret. Demana varies qüestions i els alumnes responen erròniament. La 

professora, llavors, els demana si els hi van explicar la fitxa l’altre classe. Dls 

alumnes comenten que “Es que no ho hem fet”. La professora contesta “No 

devíeu estar atents”.  Els alumnes li contesten que “L a(nom de l’altre 

professora) no ens ho va explicar, només va llegir la fotocopia”.  

 

A continuació, la professora comença a explicar el contingut de la fotocopia.  

 

D’altra banda, respecte els dos nois del final, ells continuen treballant amb 

l’ordinador de forma individual i la professora no es dirigeix a ells en cap 

moment.  

 

 Altres observacions: -  

o Activitat 2: Repàs del contingut tractat a l’anterior classe de català 
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 Tipus d’activitat: la professora explica el contingut de la fotocopia que 

tenen tots els alumnes, que en principi, van tractar l’últim dia de classe de 

català. Aquesta tractava sobre ortografia, concretament, els signes de 

puntuació.  

  

 Estructura de l’activitat: la professora explica el contingut de la fotocopia 

seguint l’ordre d’aquesta i va formulant preguntes dirigides a alumnes 

concrets.   

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes es mostren molt participatius a 

les preguntes de la professora. Aquestes van dirigides a alumnes concrets, 

tot i així, els companys/es, majoritàriament aixequen el braç.  

 

D’altra banda, la professora quan explica un signe de puntuació, després 

d’esmentar-ne les normes i quan s’utilitza, verbalitza i apunta a la pissarra 

un exemple. Després, expressa i/o escriu a la pissarra algunes oracions i 

demana a algun alumne que posi el signe de puntuació que acaba 

d’explicar, on consideri.   

 

La professora quan els alumnes contesten bé a les seves preguntes, els 

expressa “Molt bé”, si fan algun fallo, en alguna ocasió diu “vas per bon 

camí però t’has deixat alguna cosa” i passa a demanar a un altre alumne o 

torna a deixar que contesti el mateix alumne.    

 

Quan acaba les explicacions expressa “Ho veieu?” i majoritàriament els 

alumnes responen que sí, però en algun cas hi ha algun que diu “Jo m’he 

perdut”, “no ho acabo de veure”, o expressen alguna cosa que no ha 

quedat clara. La professora ho torna a explicar, i quan ho fa, posa exemples 

diferents i fa preguntes dirigides a l’alumne que ha fet la pregunta. En un 

moment, la professora, referint-se a l’última classe de català, els diu “Si no 

ho enteneu, heu de fer com ara, demanar, preguntar”.  

 

Hi ha una alumne que contesta a la professora que no entén el signe punt i 

coma i la professora ho torna a explicar. Al cap d’una estona, quan la 

professora ja està explicant un altre signe de puntuació, a la frase que tenen 
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com a exemple a la fotocopia, hi surt un punt i coma, la noia torna a fer 

referència a la professora sobre l punt i coma, expressant que no entén 

perquè en aquesta frase hi ha aquest signe i no una coma. La professora li 

torna a explicar i li escriu una oració a la pissarra, li demana que digui on 

aniria el punt i coma. L’alumna li diu correctament.  

 

D’altra banda, la professora esmenta que als alumnes que participin, “va, 

que ja sabeu que si participeu teniu un positiu”.  

 

En relació als alumnes que treballen amb l’ordinador, segueixen 

individualment treballant al darrera de la classe. La professora no es dirigeix 

a ells en cap moment, i els alumnes tampoc.  

 

En relació als alumnes, mantenen bastant silenci i en alguna ocasió algun 

company demana ajuda a un altre company referent al contingut que 

expressa la professora. En alguna ocasió, hi ha dos alumnes que es 

molesten entre ells, i la professora els crida l’atenció i aquests paren i 

tornen a escoltar el que la professora està explicant.  

 

 Altres observacions: les alumnes participen menys que els alumnes.  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: la 

professora, quan falten cinc minuts, mira el rellotge, els diu que s’acaba el 

temps i que la resta els hi penjarà a l’aplicatiu virtual.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes parlen entre ells mentre posen les 

cadires al seu lloc habitual. A més, la majoria d’alumne es dirigeixen cap als dos 

alumnes del final de la classe, i s’interessen pel que feien a l’ordinador i parlen 

amb ells. A continuació agafen les jaquetes i els esmorzars i marxen cap al pati.  

 

o Altres observacions: la professora recull les seves coses i marxa de la classe.  

 

- Interacció amb l’observadora: 

L’observadora es va posar en un lateral darrera del semicercle i els alumnes no es van 

girar ni dirigir a ella.  
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- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Les fotocopies que tenien els alumnes, i dos ordinadors.  

 

- Altres observacions:  

La professora no s’ha dirigit en cap moment als dos alumnes que feien feina a 

l’ordinador, situats al final de la classe.  

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de desdóblàment  

Sessió: 2 

Data: 08-02-19 

Classe: 3r  

Assignatura: català  

Nois: 6 

Noies: 5

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: matemàtiques  

o Distribució de taules: els alumnes estan assentats d’un a un amb dos columnes 

una a una banda de la classe i l’altre a l’altra banda de la classe. Al mig de l’aula 

hi ha dos grups de tres alumnes amb les taules ajuntades de costat, i al seu 

darrera quatre alumnes amb taules individuals. 

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professora català   

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: la professora entra 

i expressa “Hola, anem fent silenci”.  

  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan assentats parlant entre ells. 

Alguns comencen a treure llibretes i un llibre de lectura. La professora està al 

seu lloc i treu una llibreta i el mateix llibre de lectura. Els diu que facin silenci 

que començaran la classe.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Durant la classe:  
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o Mapa d’interactivitat: 

 

 

1. Demanda d’assistència a la classe (10 min.) 

2. Lectura d’un llibre de micro-relats (30 min.)  

3. Correcció exercicis (20 min.) 

 

o Activitat 1: Demanda d’assistència a la classe 

 Tipus d’activitat: la professora passa llista d’assistència als/les alumnes.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora seu a la seva taula i va dient els noms 

dels alumnes, amb ordre alfabètic, amb veu alta, i aquests contesten sí, en 

el cas que estigui a l’aula.  

 

 Interacció triangle interactiu: mentre la professora està dient els noms dels 

alumnes en veu alta, els alumnes estan parlant entre ells. La professora de 

tant en tant, va expressant “Silenci”, “Aneu traient les coses”.  

 

 Altres observacions: la professora després de dir el nom de l’alumne aixeca 

la vista i mira als alumnes.   

 

o Activitat 2: Lectura d’un llibre de micro-relats  

 Tipus d’activitat: la professora demana a alguns alumnes que llegeixin un 

tros del capítol del llibre de micro-relats.  

 

 Estructura de l’activitat: varis alumnes llegeixen en veu alta, per trossos, 

dos capítols del llibre de micro-relats, i al final la professora els demana 

algunes qüestions respecte el que han llegit.  

 

 Interacció triangle interactiu: hi ha tres alumnes a l’aula que no porten el 

llibre, dos d’aquestes, s’acosten, per elles mateixes al company/a que tenen 

més a prop per compartir el llibre. L’altre alumne no es mou. Passa un quart 

d’hora i la professora li diu que comparteixi llibre amb el company de 

davant.  

 

1  2  3  
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Destacar que a la que un dels alumnes comença a llegir, la resta estan en 

silenci.  

 

D’altra banda, quan un alumne acaba de llegir, hi ha molts que demanen a 

la professora si ara poden llegir ells.  

 

En un cas, la professora li diu a un alumne, “Llegeix tu ara que ho fas bé”, i 

l’alumne li respon “Molt bé ho faig”. 

Quan acaben el capítol, la professora demana a una alumna que expliqui el 

que han llegit. Aquesta ho explica i la professora, quan la noia acaba, 

comença a explicar el capítol. La noia s’enfada i diu “Es que no em 

contestes, expliques el que acabo de dir jo”.  

   

Quan llegeixen el segon capítol, aquest tracta sobre els àtoms, els alumnes 

continuen demanant a la professora que volen llegir un tros, i quan un dels 

alumnes llegeix, continuen mantenint-se en silenci.   

 

 Altres observacions: la majoria d’alumnes han llegit amb veu alta.  

o Activitat 3: Correcció exercicis 

 Tipus d’activitat: els alumnes corregeixen a la pissarra uns exercicis de 

sintaxi d’un dossier que tenen cadascun d’ells.  

 

 Estructura de l’activitat: la professora demana a alguns alumnes la 

correcció dels exercicis. És a dir, cada alumne corregeix un exercici, 

majoritàriament, la professora els fa sortir a la pissarra a escriure la 

resolució que han fet.  

 

 Interacció triangle interactiu: la professora expressa que es van quedar en 

un exercici, i una alumna li diu que “Jo ho vaig apuntar tot i aquest que dius 

ja el vam corregir”. La professora li diu que no i demana a un alumne que 

surti a la pissarra a corregir-lo. L’alumna comenta “Qui l’entengui que la 

compri!”.  

 

Durant les correccions, els alumnes parlen entre ells i la professora va 

demanant silenci però els alumnes segueixen parlant. Només uns quants 
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apunten les correccions de la pissarra als seus exercicis. Quan la professora 

crida l’atenció d’alguns alumnes pel seu nom, aquests si que paren de 

parlar.  

 

Hi ha un alumne que fa varies demandes a la professora en relació a sortir a 

la pissarra a corregir un exercici. La professora no li respon fins a la tercera 

demanda i li diu “A la següent surts tu”. Un cop corregeixen l’exercici que 

estaven fent, llavors li dóna permís per corregir l’exercici.  

D’altra banda, hi ha un grup de quatre alumnes que mentre es corregeixen 

uns exercicis, estan jugant al penjat. La professora, quan ho veu, renya a un 

d’ells. Llavors aquest es queixa de que no és l’únic i els alumnes s’esveren.  

 

Hi ha una alumna que participa molt i que la professora sempre li demana a 

ella quan algun alumne li ha contestat malament una pregunta.  

 

 Altres observacions: durant la correcció hi ha molt xivarri a la classe i la 

majoria d’alumnes no estan atents.  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: la 

professora expressa els deures que hauran de fer els alumnes.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan parlant entre ells i amb la 

professora. Hi ha molt xivarri a la classe, i la majoria ja recullen. Alguns marxen 

de la classe abans que soni el timbre. Alhora, la professora està dient els deures 

en veu alta.  

 

o Altres observacions: -  

- Interacció amb l’observadora:  

Hi ha un moment de la classe que la professora es dirigeix a l’observadora i llavors tots 

els alumnes es giren i es miren a l’observadora.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe: 

Els llibres de lectura, els dossiers dels alumnes, i la pissarra.    

- Altres observacions: -  
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Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de tutórià  

Sessió: 1 

Data: 30-01-19 

Classe: 4t A 

Assignatura: tutoria 

Nois: 8 

Noies: 9

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: l’assignatura és l’última del matí i 

abans els alumnes han fet optatives.  

 

o Distribució de taules: els alumnes seuen als seus llocs, i les taules estan 

distribuïdes de dos en dos.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: tutora i psicopedagog    

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: el psicopedagog 

demana silenci.  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes parlen entre ells mentre el 

psicopedagog engega l’ordinador i projecta una presentació a la pantalla de la 

classe, i la tutora seu a la seva taula.  

 

o Altres observacions: -  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat  

 

1. Explicació del què faran (5 min.) 

2. Explicació sobre l’orientació acadèmica (25 min.) 

o Activitat 1: Explicació del què faran 

1  2  
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 Tipus d’activitat: el psicopedagog explica als alumnes el què es tractarà a 

les tutories dels següents dies.  

 

 Estructura de l’activitat: el psicopedagog esmenta els temes dels quals 

parlarà a les pròximes tutories i els alumnes l’escolten i intervenen quan 

consideren.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes estan en silenci i escolten el que 

el psicopedagog els explica.   

 

El psicopedagog expressa “Demaneu-me quan vulgueu, no us quedeu amb 

l’angoixa”.   

 

 Altres observacions: la professora continua assentada a la seva taula i no 

intervé en cap moment.   

 

o Activitat 2: Explicació sobre l’orientació acadèmica 

 Tipus d’activitat: el psicopedagog explica aspectes relacionats amb 

l’orientació acadèmica, seguint l’estructura d’una presentació projectada.  

 

 Estructura de l’activitat: el psicopedagog explica el contingut i els alumnes 

escolten i intervenen quan consideren. 

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes es mostren, majoritàriament 

participatius, escolten el psicopedagog en silenci, i quan algun vol 

intervenir, aixequen la mà i esperen que el psicopedagog els doni la 

paraula.  

 

El psicopedagog comença explicant què vol dir orientar i expressa que “és 

ajudar a trobar un camí”. Destaca, diverses vegades, que “orientar no és 

decidir per vosaltres, perquè els que decidireu sereu vosaltres”. També els 

comenta que hi ha molts camins diferents i que hi ha la possibilitat “d’anar 

a treballar”.  

  

A més, acompanya aquesta explicació i les altres, acompanyades 

d’exemples variats de caire personal o referint-se a la situació d’algun 
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alumne en concret, és a dir, opcions que alguns alumnes ja li han expressat 

prèviament a ell individualment.    

 

D’altra banda, el psicopedagog explica als alumnes que han de tenir en 

compte les seves habilitats, els que valoren d’una feina, entre altres 

aspectes, i que per això és important que es coneguin a ells mateixos.  

 

En un moment concret, el psicopedagog fa referència als seus estudis i 

demana a la tutora què va fer ella, en aquest moment, el psicopedagog fa 

una broma a la tutora, ja que ell és de “lletres” i ella de “números”. Una 

alumne si afegeix i falta el respecta a la tutora. Aquesta, contesta a 

l’alumne. A la classe es sent “Uo” i els companys es miren entre ells. El 

psicopedagog expressa “Va” i continua explicant, parlant de que la família 

dels alumnes pot ser que influeixi en la seva decisió, però que l’última 

paraula la tenen els alumnes.  

 

Passats uns minuts, la tutora s’acosta a l’alumne que li havia faltat el 

respecte. S’ajup al costat de la cadira on la noia estava assentada i parlen 

una estona. Llavors la tutora torna a la seva taula.  

 

 Altres observacions: -  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: sona el 

timbre i el psicopedagog expressa “Continuem el pròxim dia”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes parlen entre ells i alguns s’acosten al 

psicopedagog i li demanen algunes qüestions. La resta va recollint 

tranquil·lament i marxen de la classe.  

- Interacció amb l’observadora:  

Molts pocs alumnes miren en algun moment a l’observadora.  

 

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:  

L’ordinador i el projector per la presentació.   

- Altres observacions: - 
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Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  à tutórià  

Sessió: 2 

Data: 6-02-19 

Classe: 4t A 

Assignatura: tutoria 

Nois: 9 

Noies: 9

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: és l’última hora del dia i els alumnes 

abans han fet optatives.  

 

o Distribució de taules: els alumnes seuen als seus llocs, i les taules estan 

distribuïdes de dos en dos.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: tutora i psicopedagog    

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: el psicopedagog 

prepara la presentació, demana silenci i comença a explicar quelcom relacionat 

amb el batxillerat i els graus. 

  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes parlen entre ells formant diferents 

grupets a l’aula, mentre la tutora està assentada al seu lloc i el psicopedagog 

està dret davant la classe demanant silenci.  

 

o Altres observacions: hi ha molt xivarri a la classe.  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat  

 

 

1. Explicació sobre l’orientació acadèmica (30 min.) 

 

o Activitat 1: Explicació sobre l’orientació acadèmica 

1  
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 Tipus d’activitat: el psicopedagog explica aspectes relacionats amb 

l’orientació acadèmica, seguint l’estructura d’una presentació projectada.  

 

 Estructura de l’activitat: el psicopedagog explica el contingut i els alumnes 

escolten i intervenen quan consideren. 

 

 Interacció triangle interactiu: el psicopedagog està explicant que hi ha 

diferents possibilitats i que una d’elles és el batxillerat i l’altre els mòduls. El 

psicopedagog expressa que “Aquests dos varien en exigència, no en tontos i 

llestos”.  

 

Mentre el psicopedagog parla, hi ha un grup de quatre alumnes que estan 

parlant entre ells. Al cap d’una estona, la tutora els crida l’atenció i dos 

d’ells deixen de parlar, però els altres segueixen. Els companys/es es 

dirigeixen als alumnes que parlen i es hi diuen “Calleu ja!”. Llavors el 

psicopedagog també els demana que facin silenci. Els alumnes es mantenen 

callats durant una estona però de seguida tornen a parlar entre ells. Hi ha 

un moment que la tutora s’aixeca i seu al seu costat.  

 

El psicopedagog continua explicant i alguns alumnes intervenen per 

expressar dubtes personals en relació a la tria que han de fer. El 

psicopedagog respon de manera genèrica als dubtes i els diu que si són 

qüestions més personals el poden anar a veure quan vulguin i els atendrà.  

 

 Altres observacions: -  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: està 

apunt de sonar el timbre i els alumnes ja s’han aixecat de la cadira per marxar. 

La tutora els comenta “Ja n’hem parlat, fins que no soni el timbre no sortiu”.  

 

o Interacció triangle interactiu: els alumnes recullen molt ràpid i es preparen per 

marxar de la classe abans que soni el timbre. Estan parlant entre ells, tot i que el 

psicopedagog encara està explicant. Sona el timbre i marxen ràpidament.  

 

- Interacció amb l’observadora: 
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Molts pocs alumnes miren en algun moment a l’observadora.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

L’ordinador i el projector per la presentació.     

- Altres observacions: -  

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de trebàll per prójecte àmb 
dóce ncià cómpàrtidà 

Sessió: 1 

Data: 01-02-19 

Classe: 2n  

Assignatura: projecte 

científic   

Nois: 16 

Noies: 13

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: el projecte científic el fan a segona 

hora, i primer fan matemàtiques. 

 

o Distribució de taules: els alumnes seuen per grups distribuïts per l’aula.  

o Professionals que hi ha a l’aula: professora física i química i professora biologia     

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: -  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes estan assentats i parlen entre ells, 

fins que les professores comencen a parlar.  

 

o Altres observacions: les dues professores, abans de començar a parlar al grup 

d’alumnes, parlen entre elles mirant l’ordinador.  

 

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat: 

 

 
1  2  
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1. Les professores expliquen qüestions organitzatives i què hauran de fer avui 

(10 min.) 

2. Els alumnes comencen a treballar (50 min.) 

o Activitat 1: Les professores expliquen qüestions organitzatives i què hauran de 

fer avui 

 Tipus d’activitat: les professores expliquen aspectes organitzatius i 

comenten el que haurien de fer els alumnes en aquella classe.  

 

 Estructura de l’activitat: les professores exposen en veu alta que al 

calendari de l’aplicatiu online, tenen les diferents tasques que hauran de fer 

al llarg de les setmanes i quin dia les hauran d’entregar i que allà trobaran 

que hauran de fer avui. A continuació els diuen que per avui hi havia deures 

i que només un grup els hi ha enviat.    

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes escolten les professores i quan 

aquestes parlen dels deures que hi havia, els alumnes es miren entre els 

membres del seu grup i demanen de quins deures estan parlant. Hi ha un 

alumne, de l‘únic grup que va enviar els deures, que els diu als seus 

companys de grup que aquest cop ho va fer ell però que a la pròxima si ho 

havia de fer sol no posarà els noms dels seus companys.  

 

Els alumnes de la majoria de grups els diuen a les professores que no ho van 

dir que eren per avui. Una d’elles els diu “Ho vam dir varis cops i a més ho 

teniu penjat al calendari, i el grup del (nom de l’alumne), ens ho ha enviat, 

així que ho sabíeu”.  

 

Després, una professora els diu que ja poden començar a treballar, cada 

grup amb el que ha de fer.  

 

 Altres observacions: la professora de biologia només intervé un cop amb 

tota l’explicació i no respon a les demandes dels alumnes respecte els 

deures.  

 

o Activitat 2: Els alumnes comencen a treballar 

 Tipus d’activitat: cada grup es posa a realitzar les tasques que ha de fer.  
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 Estructura de l’activitat: les professores estan a la classe i responen a les 

demandes dels alumnes. Aquests, van treballant amb el que ells decideixen 

en relació a les tasques que han de fer.  

 

 Interacció triangle interactiu: cada grup s’organitza a la seva manera i 

alguns d’ells treballen a la mateixa aula, d’altres van a l’aula de tecnologia, 

uns altres surten al pati per recollir unes plantes que necessiten, uns altres 

van a penjar uns cartells que ja havien creat pels passadissos de l’institut, 

entre altres, i entren i surten de la classe quan convé.  

 

Les professores estan dins l’aula, menys la de biologia que en un moment 

marxa i fins al cap de mitja hora no torna. Tot i que després torna a marxar i 

ja no torna a entrar a la classe.  

 

Hi ha grups que decideixen l’ordre i quines tasques realitzaran primer a 

través d’un consens entre les opinions de tots els membres del grup. Hi ha 

altres grups que cada membre esta amb l’ordinador i no interaccionen en 

cap moment entre ells. També hi ha grups que el que decideixen és partir-

se les tasques, i dos membres fan una i dos una altre.  

 

D’altra banda, la majoria de grups es queda treballant a l’aula, només un 

està tota l’estona a l’aula de tecnologia, ja que havia de construir una 

estructura per guardar anelles de plàstic.  

 

Els alumnes no fan masses demandes a les professores però si que se’n fan 

entre els membres del grup. Hi ha algun grup que entre ells parlen de temes 

que no tenen a veure amb el treball, fins que un dels membres talla la 

conversa i “Va nois, fem feina que sinó ho haurem de fer a casa, com ho 

voleu fer?”. I els seus companys responen i comencen a decidir com faran la 

feina.    

 

La professora de física i química, s’acosta a ajudar a un grup concret sens 

que aquest li demani, ja que els hi ha de donar unes instruccions diferents 

als altres grups. “és el grup de divulgació del projecte i fan una feina una 

mica diferent a tots els altres grups”.   
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D’altra banda, la professora de física i química, de tant en tant, demana 

silenci a la classe, ja que a vegades el to de veu dels alumnes va pujant i es 

fa molt xivarri. Els alumnes responen abaixant el to de veu i segueixen 

treballant. 

 

 Altres observacions: hi ha alumnes que no interaccionen massa amb els 

seus companys de grup i els seus companys tampoc els demanen opinió. A 

vegades la professora de física i química s’acosta als grups per veure si 

necessiten ajuda i no presta atenció a aquests alumne que no participen o 

que segueixen als altres membres sense opinar al respecte.  

 

Com s’ha dit anteriorment, una de les professores no intervé en el grup-

classe i no està massa estona present a l’aula. La professora de física i 

química és la que està a l’aula i ajuda als alumnes amb les tasques.  

 

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: les 

professores no donen cap consigna. A més, no hi han les dues a la classe quan 

sona el timbre, i tampoc tots els grups d’alumnes estan a la classe.  

  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes que hi ha a la classe segueixen 

treballant i van arribant els alumnes que estaven en altres aules o espais de 

l’institut.  

- Interacció amb l’observadora: 

Quan els membres dels equips s’aixecaven per marxar de la classe i anar a l’aula o al 

lloc que necessitessin, alguns miraven a l’observadora o es dirigien a ella preguntant-li 

sobre què escrivia.  

 

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Cada equip el que necessitava, per exemple, ordinadors, papers, estructures de fusta, 

plantes, entre altres.  

- Altres observacions: 

La professora de física i química és la que lidera la classe. L’altre professora només 

intervé en un moment de l’explicació inicial.  
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Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de trebàll per prójectes i supórt 
dins l’àulà 

Sessió: 1 

Data: 24-01-19 

Classe: 1r B 

Assignatura: 

matemàtiques   

Nois: 11 

Noies: 7

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: l’assignatura de matemàtiques és 

l’última del dia, i abans han fet naturals.  

 

o Distribució de taules: els alumnes estan posats en grups de treballs i tenen les 

taules ajuntades en forma “U”. Hi ha quatre grups de quatre i un grup de dos 

perquè dos alumnes no han vingut a classe.    

 

o Professionals que hi ha a l’aula: professor de matemàtiques i psicopedagog 

 

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe:  

 

 “Vinga nois, comencem, posem les taules bé per treballar”.  

 “Va que ja haurien d’estar posades”.  

o Interacció triangle interactiu: la majoria dels alumnes s’ajuden entre ells per 

posar bé les taules. Alguns alumnes parlen entre ells però no es distingeix de 

què parlen pel soroll que fan al moure les taules.  

 

A més, alguns alumnes molesten als altres a través de pessigades o movent-los 

la cadira de lloc. Altres alumnes col·loquen les taules i s’asseuen.  

 

o Altres observacions: el professor de matemàtiques i el psicopedagog, mentre 

els alumnes mouen les taules, parlen entre ells. L’observadora no distingeix de 

què parlen.  

 

- Durant la classe:  
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o Mapa d’interactivitat:  

 

 

 

1. Repàs dels continguts anteriors (10 min.) 

2. Explicació de l’activitat que han de realitzar a la classe (5 min.) 

3. Realització de l’activitat de classe (40 min.) 

4. Tancament de l’activitat (5 min.) – Final de la classe   

 

o Activitat 1: Repàs dels continguts anteriors 

 Tipus d’activitat: el professor repassa informacions anteriors i fa preguntes 

respecte aquestes, als alumnes.  

 

 Estructura de l’activitat: el professor explica i de tant en tant pregunta als 

alumnes. Aquests, ja estan en grups de treball i aixequen el braç, esperen a 

que el professor els hi digui el nom i responen.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes es mostren, majoritàriament, 

participatius i molts d’ells aixequen les mans per respondre. El professor fa 

unes quatre o cinc preguntes i permet participar a una persona diferent a 

cada pregunta. Els alumnes responen correctament la majoria de 

preguntes. Una en qüestió, no la saben i el professor fa una petita 

explicació.  

 

El professor, sempre que demana als alumnes, ho fa acompanyant la 

pregunta d’una introducció teòrica, de contingut ja tractat.   

 

 Altres observacions: el psicopedagog està dret al costat d’un alumne.  

 

o Activitat 2: Explicació de l’activitat que han de realitzar a la classe 

 Tipus d’activitat: el professor explica als alumnes l’activitat que hauran de 

fer a la classe i els dóna una sèrie d’instruccions per poder realitzar-la.   

 

 Estructura de l’activitat: el professor explica i els alumnes escolten 

assentats en els grups de treball. Si algun alumne no entén alguna cosa de 

1  2
.  

4
.  

3
.  
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l’explicació, aixeca el braç i espera que el professor li doni el tron de paraula 

per parlar.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes que no han entès alguna cosa 

que ha explicat el professor pregunten al respecte. Es mantenen en silenci 

durant l’explicació de l’activitat i quan el professor acaba de parlar, 

comencen a realitzar les indicacions que els hi ha donat.  

 

 Altres observacions: el psicopedagog segueix dret al costat d’un alumne.  

 

o Activitat 3: Realització de l’activitat de classe 

 Tipus d’activitat: els alumnes, individualment, realitzen les preguntes de 

l’enquesta que estan construint en treball en equip per un estudi estadístic.  

 

 Presentació de l’activitat: els alumnes, primerament, van a buscar els 

ordinadors. Alguns alumnes el tenen sense bateria i l’han de carregar a la 

corrent per treballar. El professor els diu que l’ordinador és la seva eina de 

treball i que l’haurien de portar carregat, expressa que “És la vostra 

responsabilitat”. A més, hi ha un alumne que no porta l’ordinador i el 

psicopedagog li deixa un de l’institut.  

 

A continuació, cada membre de l’equip tria un tipus de refresc, ja que 

l’estudi estadístic que fan és sobre el consum de refrescos a l’institut. 

Després, cada membre del grup busca a internet marques del tipus de 

refresc que han triat i crear unes pregunta que facin referència al consum 

d’aquell tipus de refresc, per l’enquesta que estan construint grupalment.  

 

 Interacció triangle interactiu: el professor va passant pels grups per 

resoldre dubtes que puguin tenir i respon a les demandes d’ajuda dels 

alumnes. Aquestes demandes, els alumnes les fan en veu alta sense aixecar 

el braç ni esperar a que el professor els hi doni la paraula, sinó que criden el 

seu nom en veu alta.  

 

Pel que fa a demandes entre els alumnes, la majoria són entre membres del 

grup i totes dirigides al mateix alumne, però a vegades, alguns alumnes 
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s’aixequen i demanen a membres d’altres grups. D’altra banda, hi ha 

alumnes que els costa respondre a les demandes d’ajuda dels seus 

companys. 

 

En relació a la interacció entre alumnes, la majoria d’alumnes, es 

comuniquen amb respecte i fent demandes sobre la tasca. Alguns membres 

d’alguns equips però, es molesten entre ells i fan molt xivarri. 

 

En un equip en concret, el qual el psicopedagog comenta a l’observadora 

que hi ha un alumne del SIEI i que té PI, i una alumna “que està en projecte 

de PI”, l’alumne que té el PI fa una feina diferent a la resta de la classe, que 

li ha repartit el psicopedagog. Aquesta tracta una temàtica diferent, en 

aquets cas el futbol, però també consisteix en construir un estudi estadístic.  

 

El psicopedagog s’acosta sovint en aquest alumne, i li ofereix ajuda. 

L’alumne per si sol, no fa demandes ni al psicopedagog ni al professor de 

matemàtiques. L’alumne però, interacciona i busca interaccionar amb les 

seves companyes d’equip. A més, en diferents moments, aquest alumne 

deixa la seva feina i ajuda a alguna companya del seu equip a buscar 

exemples del tipus de refresc que ella fa. Destacar que el professor de 

matemàtiques no s’ha acostat en cap moment a aquest alumne, només en 

un moment per dir-li que no pot estar amb el mòbil.  

 

D’altra banda, el professor de matemàtiques i el psicopedagog, en bastants 

moments demanen silenci. A més, el professor de matemàtiques, de tant 

en tant, expressa en veu alta algun dubte que ha formulat algun company o 

expressa que demanin els dubtes als seus companys/es d’equip.  

 

En relació al psicopedagog, aquest va donant voltes per la classe i respon a 

les demandes d’alguns alumnes, i recorda, en veu alta, aspectes que ha dit 

el professor a la classe.  

 

 Altres observacions: en relació als equips de treball, el professor explica a 

l’observadora que els va fer triar parelles i ell va ajuntar dues parelles per 

formar els grups. Afegeix que, en els grups, cada alumne té un rol, els quals 
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estan escrits en un paper davant de cada membre. Aquests són, 

coordinador, controlador, portaveu i secretari. Tot i així, els alumnes no 

realitzen les funcions del seu rol i el professor no recorda als alumnes ni 

n’exigeix que les desenvolupin.  

 

- Activitat 5: tancament de l’activitat - final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: quan 

queden cinc minuts perquè s’acabi la classe, el professor els comenta als 

alumnes que han de fer diari i que li han d’entregar (via online) la feina que 

acaben de fer.  

 

o Interacció triangle interactiu: el professor respon a les demandes dels alumnes 

que no han acabat la tasca. Els ajuda amb el contingut que els falta per acabar-

la. A més,  diu en veu alta els noms dels alumnes a mesura que va rebent les 

seves tasques.   

 

Els alumnes van abaixant el to de veu però l’observadora no veu que facin diari. 

A més, alguns tanquen els ordinadors i els van a endreçar. Torna a haver-hi 

soroll i rebombori a la classe, però el professor no demana silenci i el 

psicopedagog en aquest moment no hi és.   

- Interacció amb l’observadora: 

Al començament alguns alumnes, quan s’han aixecat per agafar l’ordinador, han 

demanat algunes preguntes a l’observadora.  

 

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Els ordinadors i, un alumne, un dossier.  

 

- Altres observacions: 

El psicopedagog ha marxat en varies ocasions de la classe, i ha tornat a entrar al cap 

d’uns 5 o 10 minuts.  
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Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  de trebàll per prójectes i supórt 
dins l’àulà 

Sessió: 2 

Data: 30-01-19 

Classe: 1r B 

Assignatura: 

matemàtiques   

Nois: 11 

Noies: 7

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: 

o Distribució de taules: 

o Professionals que hi ha a l’aula: professor de matemàtiques i professora de 

física i química   

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: -  

o Interacció triangle interactiu: els alumnes preparen les taules per treballar amb 

grup sense que el professor els hi digui. Ho fan mentre parlen entre ells.  

 

o Altres observacions: el professor i la professora, abans de parlar amb el grup 

d’alumnes parlen entre ells.  

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat:  

 

1. Posada en comú d’una tasca realitzada a l’última classe de matemàtiques (25 

min.) 

2. Realització per equips de l’enquesta (35 min.) 

 

o Activitat 1: Posada en comú d’una tasca realitzada a l’última classe de 

matemàtiques 

 Tipus d’activitat: els alumnes posen comparteixen amb l’equip, una 

activitat individual que van fer l’últim dia de classe. A continuació, el 

1  2 
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portaveu de cada equip ho expressa en veu alta quan tots els equips ho 

posen en comú amb la classe.  

 

 Estructura de l’activitat: el professor explica que ara hauran de compartir 

amb la resta del grup el que ells van pensar l’últim dia que havia de tenir 

una bona enquesta, que hauran de triar 5 característiques per compartir-les 

amb la classe i que els deixa 10 minuts. El professor posa el cronòmetre i els 

alumnes comencen a treballar amb equip. 

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes estan en silenci escoltant 

l’explicació del professor i quan tenen algun dubte aixequen el braç i 

esperen a que el professor els doni la paraula. Un cop acaba l’explicació, 

alguns alumnes s’aixequen a buscar els cartells en els quals diu el seu rol. 

Molts d’ells no el troben i dediquen molt temps a buscar-los. El professor 

els diu que ell ja els va dir que se’l guardessin a la carpeta i que no li van fer 

cas i per això ara no els trobaven, però “Va torneu a lloc i feu la feina que 

s’acaba el temps, ja els buscarem en un altre moment, tothom s’ha 

d’enrecordar de quin rol tenia”.    

 

D’altra banda, la professora de suport i el professor estan assentats a la 

taula del professor parlant entre ells.  

 

En relació al treball en equip, la majoria de grups el que fan és dir-li al 

portaveu el que van apuntar a l’activitat i el portaveu s’ho apunta per dir-

ho. Només en dos grups cada alumne diu el que va apuntar i reflexionen al 

voltant de si és el mateix que ja ha dit un membre o de si és important o no 

per l’enquesta. En aquests dos grups, ho fan així perquè un dels membres 

lidera aquest procés. D’altra banda, hi ha grups que no han parlat de 

l’activitat en qüestió i simplement han donat els fulls de cada un al portaveu 

perquè els llegeixi després.  

 

Sona el cronòmetre, és a dir, s’acaba el temps, i el professor demana silenci 

i es dirigeix a un dels equips perquè diguin què creuen que és el que ha de 

tenir una bona enquesta. La portaveu expressa en veu alta el que han 

decidit el seu grup i la professora de física i química ho apunta 
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resumidament a la pissarra. Així van fent fins que han participat tots els 

grups.   

 

Els alumnes respecten els torns de paraula dels grups i estan en silenci 

escoltant. Si un grup repeteix alguna cosa que ja s’ha dit o diuen alguna 

característica que no hi estan d’acord, els alumnes ho expressen en veu 

alta.  

 

En acabar de participar tots es equips, el professor els demana que ho 

copiïn i la professora de física i química va passant pels equips a veure si 

tenen algun dubte del que s’ha dit. Algun alumne li demana quelcom 

relacionat amb una de les característiques i la professora respon a la 

demanda explicant-li el que volia dir.  

 

 Altres observacions: -  

 

o Activitat 2: Realització per equips de l’enquesta 

 Tipus d’activitat: els alumnes han d’ajuntar les preguntes que van fer 

individualment un dia a una classe de mates per tal de construir l’enquesta 

que faran pel seu estudi estadístic.  

 

 Estructura de l’activitat: el professor els explica a on han d’anar de 

l’aplicatiu online per fer l’enquesta i que l’encarregat de redactar-la és el 

coordinador de l’equip. A més, els diu a quin curs de l’institut anirà cada 

grup a fer l’enquesta.  

 

 Interacció triangle interactiu: els alumnes quan el professor els diu quin 

curs aniran a fer l’enquesta, parlen molt entre ells i es fa xivarri a la classe. 

Hi ha alumnes que es queixen en veu alta de la classe que els hi ha tocat i 

d’altres que estan molt contents. Hi ha varis equips que no estan d’acord 

amb la classe que els hi ha tocat i al manifestar-ho en veu alta, comencen a 

parlar entre ells per canviar-ho. Ho demanen al professor i després d’una 

negociació tots els equips acaben contents amb la classe assignada, ja que 

el professor els permet canviar-se. 
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Llavors el professor de matemàtiques els demana silenci i els diu que 

comencin a fer l’enquesta. Seguidament el professor i la professora passen 

grup per grup i els expliquen el que han de fer.  

 

D’altra banda, hi ha un grup que encara està parlant de la classe que els hi 

ha tocat i no saben on han d’entrar de l’aplicatiu de l’ordinador per 

començar a fer la feina. La professora els crida l’atenció i els hi explica com 

ho han de fer, cridant. A més, el professor s’acosta al grup quan ho sent i 

també els crida.  

 

Els alumnes expressen dubtes en veu alta cridant al professor. Hi ha varis 

alumnes que expressen el mateix “Com posem un quadre perquè la gent 

marqui la resposta?”. I el professor de matemàtiques passa equip per equip 

a explicar-ho.  

 

En relació al treball en equip, en la majoria de grups fa la feina un o dos i els 

altres parlen entre ells. Només un grup parla entre tots els membres i van 

prenen decisions entre tots. Aquestes decisions es corresponen en 

reparticions de tasques, és a dir, cada alumne fa una tasca individualment. 

Ente els membres del grup fan bastantes demandes d’ajuda entre ells.   

 

Respecte els professors, van passant pels grups i van resolent dubtes. El 

professor, quan respon a una demanda d’un grup, no es dirigeix a tots els 

alumnes, sinó a alguns membres del grup. En algun moment, fa algunes 

aportacions en veu alta, quan ve que “veig que això m’ho demaneu més 

d’un, explico per tothom què heu de fer aquí...”.  

 

 Altres observacions: hi ha hagut un bon clima de treball a l’aula i els 

alumnes han anat fent la feina i reben ajuda dels professors.  

- Al final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: sona el 

timbre de final de classe i el professor els diu que “Pel proper dia no hi ha 

deures, ho acabarem aquí a classe”.  
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o Interacció triangle interactiu: quan sona el timbre els alumnes continuen fent la 

feina i al cap d’uns moments tanquen els ordinadors i comencen a recollir 

tranquil·lament i parlant entre ells/es. Els professors acaben de respondre el 

que els alumnes els hi demanen.  

 

o Altres observacions: -  

- Interacció amb l’observadora: 

Els alumnes no s’han dirigit a l’observadora, en algun moment del començament de la 

classe l’han mirat.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:   

Els ordinadors i la pissarra.  

- Altres observacions:  

o Els alumnes estaven majoritàriament en silenci i hi havia un bon clima per 

treballar a l’aula.  

o En aquest cas, la professora de física i química ha donat més ajuda a nivell de 

contingut als equips, que el psicopedagog a la sessió anterior observada.  

 

Anà lisi descriptivà de l’óbservàció  à  l’àulà SIEI  

Sessió: 1 

Data: 28-01-19 

Classe: SIEI 

Assignatura: català  

Nois: 1 

Noies: 2

Recurs d’atenció de la diversitat: 

- Context de l’observació: 

o Classe que han fet abans els/les alumnes: és la primera classe del dia.  

o Distribució de taules: en un grup de quatre taules, hi ha dos alumnes de costat, 

la professora al costat d’una d’elles i a l’altre costat de la professora, un alumne.  

 

o Professionals que hi ha a l’aula: l’educadora d’educació especial   

- Començament de la classe: 

o Verbalitzacions del/la docent al començament de la classe: l’observadora entra 

10 minuts després de què comenci la classe, ja que l’educadora social preferia 
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explicar-los als alumnes que hi aniria una persona més a la classe, abans que hi 

entrés l’observadora. Els volia anticipar aquesta entrada.  

o Altres observacions: -  

- Durant la classe:  

o Mapa d’interactivitat:  

 

 

1. Realització d’exercicis d’una fitxa (50 min.) 

2. Tancament activitat (5 min.) – Final de la classe  
 

o Activitat 1: Realització d’exercicis d’una fitxa 

 Tipus d’activitat: l’educadora, conjuntament amb els alumnes, estan 

resolent els exercicis de la fixa.    

 

 Estructura de l’activitat: els tres alumnes tenen la mateixa fitxa que tracta 

sobre les estacions de l’any, i estan resolent-ne els exercicis amb l’ajuda de 

l’educadora.  

 

El procediment que es segueix és el següent, l’educadora demana a un dels 

alumnes que llegeixi l’anunciat fins al punt, després demana als altres que 

llegeixin fins a un punt, i així fins a acabar de llegir tot l’anunciat de l’exercici 

i llavors va ajudant a cada un a fer l’exercici. Bastantes vegades fa 

comentaris dels exercicis en veu alta per tots els alumnes.  

 

 Interacció triangle interactiu: hi ha una alumne que no escolta a la seva 

companya quan llegeix, i l’educadora li diu “Ara això que m’ensenyes no, 

ara hem d’escoltar el que llegeix ella, perquè així podrem fer l’exercici”.  

 

Quan algun alumne s’encalla quan llegeix, l’educadora els pronuncia la 

paraula i llavors espera que l’alumne la troni a dir. Van exercici per exercici i 

intenta està per tots tres alumnes. L’educadora expressa a l’observadora 

que “Es tracta d’anar fent per allà on vagi cadascun”.  

 

D’altre banda, l’educadora respon a les demandes individuals de cada 

alumne. En una d’elles, si està al costat ajudant-la a fer els exercicis, a un 

1  2  
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altre, sense anar al seu costat, li demana que llegeixi el que ha escrit i 

l’ajuda a reflexionar sobre allò concret. Per exemple, “Molt bé, van abrigats 

per no passar fred, oi?”.  

 

Hi ha una alumna en concret, que si l’educadora no està al seu costat, 

aquesta no fa els exercicis i s’aixeca a fer punta al llapis, o li demana una 

goma a l’educadora. D’altra banda, hi ha un alumne que té moltes ganes de 

parlar d’aspectes relacionats amb quelcom relacionat amb algunes classes 

que amb el seu grup-classe, i l’educadora li diu que parli mentre està fent la 

feina.  

 

Cada alumne va fent la feina individualment i quan l’educadora demana en 

veu alta, per exemple, en unes fotografies que havien de descriure el que 

veien, l’educadora diu “Com estan els carrers en aquesta foto?”. Un alumne 

respon i una companya riu. Entre ells no intercanvien paraules, en excepció 

d’un moment que un alumne li demana a una companya si sap si un 

company seu del grup-classe ha vingut.   

 Altres observacions: -  

 

- Activitat 2: Tancament activitat - Final de la classe: 

o Consignes que dóna la/el docent per tancar l’activitat que estan fent: quan 

queden 5 minuts l’educadora els demana que guardin la fitxa a la carpeta, i que 

l’acabaran el pròxim dia.  

 

o Interacció triangle interactiu: les dues alumnes s’ho guarden a la carpeta, una 

ho fa en silenci i l’altre demanant a l’educadora que li digui què li toca ara. 

L’educadora respon, mira l’agenda i li ensenya i li diu verbalment la classe que li 

toca. D’altra banda, l’alumne no guarda la fitxa a la carpeta, li fa la professora 

mentre el crida que hi vagi, ja que aquest s’ha aixecat, ha obert la finestra i s’ha 

posat a cridar a un company de la classe del costat.  

- Interacció amb l’observadora: Alguns cops, mentre estan fent la fita, els alumnes 

miren a l’observadora.  

- Material que s’ha utilitzat durant la classe:  Les fitxes dels alumnes.  

- Altres observacions: -  
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Annex 5: Resultats interpretatius  

Taula 3. Resultats interpretatius 

Concepte teòric Pregunta Resposta 

FACTORS INTRAPSICOLÒGICS 

Cognitius  

Coneixements 
previs 

(esquemes 

mentals) 

- El professor proposta estats inicials 

per saber què saben els alumnes? 
 

- El professor dedica un temps a classe a 

comentar els estats inicials per tal 

d’aprofundir en allò que saben els 

nens? 

Docents: 

- Professora socials: 

“(...) intento començar les classes sempre igual, he agafat una rutina, sóc molt de rutines, 

primer passo llista, buenu, primer els deixo una estona que es desvariegin, passo llista, que 

això, buenu, és una manera, que a l’hora de la veritat es van tranquil·litzant, tot i que a 

vegades em costa horrors, perquè són molts, clar quan hem començat el primer, fins que 

no arriba l’últim”, “Quan he passat llista, llavors els dic “a veure, qui vol fer el repàs de 

l’últim dia què vam dir?” llavors em diuen quatre coses, em solen dir les anècdotes, i 

tonteries varies, però buenu, també va bé que els hi quedi, però buenu, llavors ja, com que 

l’anècdota ha nascut d’alguna cosa, la repesco”. L’entrevista considera que “Crec que això, 

espero i desitjo que vagi bé, crec que no m’equivoco perquè a mi quan m’ho feien quan jo 

estudiava, ho recordo, t’activa una mica, si has estat tot el cap de setmana sense mirar res 

de socials, que recordis una mica el que havíem fet”. Afegeix que “Va bé per a ells, i em va 

bé per a mi també, jo et dic la veritat, però llavors em va bé per a mi, i també veig, més o 

menys, qui estava més atent o menys, els dic que ho poden llegir tranquil·lament de la 

llibreta, que per això són els apunts, llegiu i contesteu, ja ho sabeu i els hi poso un positiu”.  

- Professora matemàtiques: 

“(...) osea, jo vaig més lenta, perquè clar, quan comences dius va, conceptes previs, i te 

n’adones que la gent no sap les coses”.  

Intel·ligència - El professor planteja activitats Docent: 
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diverses? 
 

- El professor planteja activitats 

relacionades amb la vida 

quotidiana? 

- Professor de matemàtiques: 

“Funciona bé això, que li dóna un sentit, a aquesta pregunta de per a què serveix (...)”. 

 Observacions: 

A la majoria de les assignatures quan han fet activitats, ha sigut una mateixa activitat, és a 

dir, exercicis de resolució a través de l’escriptura. Amb excepció a l’assignatura de Projecte 

científic en la qual cada equip s’organitza les tasques i activitats diferents que han de 

realitzar, i a una classe de català, en la qual van llegir i després van corregir uns exercicis a 

la pissarra.  

En l’assignatura de matemàtiques, en la que treballen per projectes, l’estudi estadístic que 

estan fent, tracta de les begudes que veuen els estudiants de l’institut.   

Estratègies 

d’aprenentatge 

- El professor ensenya a fer resums, 

esquemes, mapes conceptuals als 

alumnes, partint d’un contingut 

concret? 
 

- El professor planteja activitats 

complexes als alumnes sobre diferents 

continguts que es puguin resoldre 

mitjançant estratègies diferents? 

Docents: 

- Tutora català: 

En relació a les tutories, l’entrevistada explica que “(...) també fem tècniques d’estudi, 

perquè tècniques d’estudi estava fet com una matèria optativa per la qual no hi passaven 

tots els alumnes, i es va veure que la necessitat de tots els alumnes passessin per la 

matèria de tècniques d’estudi”. La professora expressa que “Al classroom (aplicatiu 

informàtic) tenim uns documents, que seria un punt de partida, (...)”, “I llavors ells tenen 

enllaços diferents, i alguns són per fer treball en grup també”. Afegeix que “I ho hem anat 

fent, el que passa que clar, no cada dia perquè clar, aquí anem incorporant xerrades, etc.”, 

“Però almenys un dia a la setmana sí que es procura fer les tècniques d’estudi i l’altre dia 

les altres qüestions, el que sigui”. 

Observacions: 

En la mateixa assignatura, les tasques que es plantegen corresponen a les mateixes 

estratègies de resolució. Per exemple, a socials, estructurar a informació explicada 

mentalment i resumir-la a través de l’escriptura. A català, respondre oralment els signes de 
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puntuació correctes d’una frase escrita a la pissarra.   

Capacitat 

metacognitiva 

- El professor elabora esquemes 

conjuntament amb els alumnes per 

saber què saben i què no? 

Observacions: 

En les dos classes de socials observades, la professora en algun moment de l’explicació 

realitza esquemes, relacionats amb el contingut, a la pissarra. Els alumnes ho copien.  

Afectius, emocionals, motivacionals, relacionals  

Representacions 

mútues i 

expectatives 

mútues 

- El professor transmet als seus 

alumnes l’expectativa que té d’ells 

davant d’un contingut o activitat? 

 

Docents: 

- Professora de català:  

“Els alumnes tenen apuntat al model, al començament de cada unitat, els objectius que 

hauran d’assolir, cada alumne depenen de l’adaptació, això ells ho saben”.  

FACTORS INTERPSICOLÒGICS 

Interacció professor alumne al voltant d’un contingut – aspectes de caràcter pedagògic  

Concreció dels 

objectiu i 

continguts 

1. El professor explica la utilitat de les 

activitats als alumnes? 
 

2. El professor explica l’objectiu de les 

activitats als alumnes? 
 

3. Hi ha marques al llarg de l’explicació 

del professor, amb les que l’alumne pot 

identificar la importància o rellevància 

d’alguns continguts. 
 

4. Hi ha un equilibri de contingut i 

activitat a l’aula? 
 

5. Al final de la classe el professor 

planteja la realització d’un resum del 

que s’ha treballat amb els alumnes? 

Docents: 

- Professora física i química: 

4. “(...) i sempre intentes pos això, ostres ara portem moltes setmanes de massa tal doncs 

poses una activitat i intentes que respiri una miqueta, intentes ficar respiros entre mig”. 

Observacions: 

1/2. La majoria de docents expliquen al començament de l’activitat el que faran i en què 

consistirà, però no especifiquen els objectius que es persegueix amb aquesta.  

3. No hi ha marques al llarg de l’explicació del professor, amb les que l’alumne pot 

identificar la importància o rellevància d’alguns continguts, exceptuant la professora de 

socials, que si que en el seu discurs varia l’entonació i remarca d’alguna manera allò més 

rellevant del contingut que explica.  

5. Només en el cas de matemàtiques, en una sessió observada, el professor els demana 

que resumeixin el que han fet de manera escrita en un diari que tenen els alumnes 

individualment.  
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Organització i la 

seqüenciació dels 

continguts 

1. Els continguts tenen una lògica 

seqüencial? 
 

2. Hi ha espais que permetin recuperar i 

reelaborar determinats aspectes 

passats que potser no van ser ben 

apressos? 
 

3. Els alumnes participen en la selecció 

de temes per treballar? 
 

4. El professor busca exemples de 

vivències o experiències compartides o 

quotidianes i els utilitza per explicar un 

concepte? 
 

5. El professor utilitza exemples 

observables o aplicats a l’aula per tal de 

fer l’explicació més representativa als 

alumnes? 

Docents: 

- Professora física i química: 

4. “(...) si ho haig de fer amb exemples poc científics, doncs ho faig amb exemples poc 

científics, no? Però que entenguin més o menys el concepte”. 

- Professora català: 

1. “Jo els hi vaig passar amb ells un pla de treball a principi de curs, que diu exactament 

què és el que farem a cada unitat (...)”, “Llavors fem una cosa que ja sigui significativa i que 

ells els hi resulti útil”.  

- Professor matemàtiques: 

3. “Doncs tindre un banc alomillor de dir, doncs per a treballar això tinc aquests tres, i que 

tu poguessis triar, val? Donar-los també una mica a escollir a l’alumnat però clar, per això 

necessites molts de recursos, moltes hores, val?. Doncs mica en mica jo vaig fent, i això, el 

meu repte seria tenir-ho tot amb projectes i no solament un projecte per a cada 

coneixement, sinó que l’alumnat pogués escollir”. 

Observacions: 

1. En les sessions observades, els continguts exposats tenen una lògica seqüencial.  

2. En una sessió de català amb la classe de 2n, la professora va demanar als alumnes què 

havien fet amb l’altre professora i va veure que no havien quedat els clars els conceptes. 

D’aquesta manera, la professora va explicar els continguts qeu no havien quedat ben 

apresos en una classe anterior. 

3. En les sessions observades, en cap classe, els alumnes van participar en la selecció de 

temes per treballar. En el cas de l’assignatura del Projecte científic els diferents equips 

escullen l’ordre de realització de les tasques que han de fer. 

4. La professora de socials relaciona els continguts amb el context i aspectes del municipi 

de l’institut. 
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Activitats 

d’ensenyament 

aprenentatge 

1. Hi ha una diversificació d’activitats? 
 

2. El professor explica un concepte de 

diferents maneres per fer-lo mes 

entenedor als alumnes? 
 

3. El professor utilitza diversos recursos 

o materials per explicar un mateix 

contingut als alumnes? 
 

4. Les pràctiques educatives estan 

dirigides a afavorir l’equiparació 

d’oportunitats de l’alumnat que estigui 

en una situació de desavantatge? 
 

5. El professor dóna la possibilitat de 

participar a tots els alumnes per igual? 

És a dir, estimula específicament la 

participació d’aquells que tenen menys 

tendència a intervenir? 
 

6. El professor proporciona materials de 

suport diversos, en diferents formats i 

de diferents nivells de dificultat als 

alumnes? 

Docents: 

- Director: 

1. “(...) dintre de la mateixa àrea, durant l’hora de classe, jo crec que s’ha de canviar una 

mica, les metodologies que es fan servir” i que té la sort de què “(...) la música em dóna 

moltes opcions per això, audicions, cançons, ball (...)”.  

- Professor matemàtiques: 

4/ 5. A més, referint-se a certs alumnes,  “Jo sóc partidari de, d’integrar-los, buenu, i 

d’incloure’ls, sóc partidari però crec que amb recursos. Perquè també he vist centres que 

vale, estan dintre però donal-s’hi un dossier que facin una cosa a part tampoc crec que és 

la solució”.    

- Professora socials: 
3/6. “A vegades he d’explicar alguna altra cosa i poso algunes imatges, quan parlo dels reis 

els hi poso alguna corona i quan a 3r parlo de la sobirania nacional, doncs, dibuixo un 

parlament, o una, perquè ells se’ls hi faci més clar”.   

- Professora física i química: 

3. “Per exemple, jo poso la teoria a un lloc que ho tenen a internet, però a 2n i 3r si que els 

faig copiar la teoria encara que ho tinguin, però és perquè la interioritzin i tal, en 4t, aquest 

és un curs molt nombrós, (...) i aleshores, pues, a vegades prefereixo que ho escoltin i ho 

tenen allí, jo dic, mira jo us poso lo mínim a la pissarra perquè va millor, mira, diversitat, hi 

ha gent que vol escoltar i no vol copiar i ja es mirarà la teoria, ja gent que mentres copia no 

escolta, hi ha gent que si no ho té allí escrit es mareja (...)”. 

5. “Sobretot jo, a mi el que m’agrada és el parlar amb ells, no? i que, no sé, que es creï, que 

siguin participatius la classe”.  

Respecte les tutories, afegeix, “(...) que tots parlen, jo el que et deia de la tutoria és que la 

gent parli, i si hi ha algun debat o hi ha alguna cosa que passa, que tothom doni la seva 

opinió”. 

 



     

 

186 
 

- Professora català: 

6. “(...) a la classe, utilitzar diferents metodologies”, “(...) per exemple, utilitzar els 

ordinadors un dia, no fer-ho tot per exemple per ordinador, utilitzar la pissarra, les 

fotocopies, per exemple, si un alumne té dificultats d’oïda, mirar-los sempre a la cara, no 

parlar d’esquena perquè també et pugui llegir bé els llavis, els alumnes que tenen 

dificultats o que els hi costa més veure doncs posar-los més a prop de la pissarra, i si un 

alumne li costa molt, doncs posar-lo al teu costat (...)”.  
 

Observacions: 

1. En les classes observades, no hi ha diversificació d’activitats, ja que només se’n proposa 

una.  

2. Quan els alumnes no entenen un concepte i ho manifesten en veu alta, els professor 

intenten explicar-lo d’un altre manera. Molts d’ells/es, si ho han explicat oralment, 

busquen el suport escrit a la pissarra.  
 

5. Els professors estimulen la participació dels alumnes mitjançant positius que tenen un 

pes a la nota final. D’altra banda, els professors que estimulen esmentant oralment els 

noms dels alumnes que volen que participin a la classe, majoritàriament expressen els 

mateixos noms dels alumnes, i no són els que tenen més dificultats.  

Formes 

d’organització de 

les activitats 

1. Es treballa amb parelles o petits 

grups? 
 

2. El professor promou discussió de 

diferents punts de vista, intercanvis, 

reflexions, etc. als alumnes? 
 

3. El professor promou que els alumnes 

planifiquin i desenvolupin ells mateixos 

les tasques? 

Docents: 

- Tutora 4t: 

2. En relació a la tutoria grupal, “(...) per exemple aquest 4t d’aquest any, és un 4t que 

parla molt, saps? En el tema del debatre i tal, aleshores quan traiem algun tema, d’algo 

que passa aquí, o algun altre tema, sí, a mi m’agrada més el debat, més que una activitat 

concreta, en 4t de l’ESO, en altres cursos alomillor no”. 

4. En relació a les tutories grupals, “(...) jo ho considero important perquè no és, perquè tu 

que encara que els tinguis cinc hores a la classe, vale que sí que els coneixes i tal, però 

aquell espai de més parlar de coses, d’altres coses que no siguin de matèria en si, jo penso 
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4. Podem observar vinculacions 

afectives entre el professor i els 

alumnes? 

que és una manera de conèixer el tutor als alumnes”. 

- Tutora 2n: 

4. En relació a la tutoria, “(...) penso que va molt bé, crear aquest vincle que no sigui 

només l’acadèmic, perquè ells t’agafin confiança, per fer activitats de cohesió grupal, no 

sé, l’any passat vam treballar moltes coses”. La professora expressa que “Hi havia un 

alumne que estava molt abandonat pobre, i vam treballar com afrontar i resoldre 

conflictes a través de la simulació de casos, no? Ells es van, buenu vam presentar una sèrie 

de supòsits, de situacions, i vam acabar tots plorant, plorant i expressant-se i dient, no? I al 

final, buenu no sé, aquell nen ha estat molt millor”.  

Alumnes: 

Al final, respecte a què millorarien de l’institut o què troben a faltar, els alumnes em van 

dir que “(...) arriba un moment que vas a una classe, i et diuen, vale fem això, la següent, el 

mateix, i al final del dia es fa avorrit, potser fer el mateix però amb un altre tipu de que 

t’ensenyin, perquè sinó acaba sent avorrit”, “més dinàmiques, tu has estat a castellà i has 

vist que era un coñazo, la profe cridant cada 3 minuts...”.  

Observacions: 

1. Els alumnes treballen en parelles o grups petits voluntàriament quan els docents els 

diuen que han de resoldre exercicis.  

2. En les classes de socials, la professora en algunes ocasions promou reflexions en els 

alumnes, respecte els continguts que es tracten.   

3. Només es promou en l’assignatura del Projecte científic.    

Interacció alumne alumne al voltant d’un contingut 

Tres situacions: 
 

 

1. L’alumne aprèn el contingut 

independentment dels seus companys? 

 
 

Alumnes: 

1. Un altre alumne més gran, exposava que “(...) m’expliquin la teoria i tal, i després jo, per 

exemple, fer uns exercicis, i eso i si tens dubtes...jo crec que és la manera en que ho entenc 
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1. Individualista 2. A l’aula s’observa que els alumnes 

verbalitzin els seus pensaments en veu 

alta?  

millor”.  

 

Observacions: 

1. A totes les assignatures l’alumne aprèn el contingut independentment dels seus 

companys, exceptuant matemàtiques, el contingut de l’estadística.  

2. A les classes, hi ha pocs alumnes que expressin els pensaments en veu alta, i els que ho 

expressen, acostumen a ser els mateixos alumnes en les diferents classes.   

2. Competitiva 

1. Hi ha alumnes que aprenen més, 

millor o més ràpid, i altres que aprenen 

menys, pitjor i més lents? 
 

2. A l’aula s’observa que els alumnes 

verbalitzin els seus pensaments en veu 

alta?  

Docents: 

- Professor de matemàtiques: 

1. Afegeix que els alumnes “(...) després juguen a aquell joc, faig un torneig, que estan fent 

moltes operacions, i ells no se n’adonen que estan fent operacions, ells estan jugant a 

cartes, però realment estan fent operacions matemàtiques”.   

 

Alumnes:  

1. Els alumnes de 1r comentaven que els hi agrada aprendre “amb jocs” com el Kahoot.   

 

Observacions: 

1. Sí  

2. A les classes, hi ha pocs alumnes que expressin els pensaments en veu alta, i els que ho 

expressen, acostumen a ser els mateixos alumnes en les diferents classes.   

3. Cooperativa 

1. Els alumnes ajuden a aprendre als 

seus companys? 
 

2. Els alumnes aprenen a cooperar com 

a contingut d’ensenyament 

aprenentatge?  

 
 

Observacions: 

1. Hi ha pocs alumnes a les classes que ajudin als seus companys en els processos 

d’ensenyament aprenentatge.  

2. No. 

3. No específicament.  

4. Quan treballen en equip, la majoria no s’escolten entre ells per arribar a un objectiu 

comú.  
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3. Els professors creen espais on, el 

petit grup, pugui debatre diferents 

conceptes/activitats tractades a classe? 
 

4. Entre ells escolten les diverses 

explicacions per tal d’arribar a un 

objectiu comú? 
 

5. Elaboren els treballs de manera 

conjunta o es reparteixen les tasques? 
 

6. A l’aula s’observa que els alumnes 

verbalitzin els seus pensaments en veu 

alta?  

5. En algun moment, alguns grups elaboren les tasques de manera conjunta però, 

majoritàriament, es reparteixen les tasques.  

6. A les classes, hi ha pocs alumnes que expressin els pensaments en veu alta, i els que ho 

expressen, acostumen a ser els mateixos alumnes en les diferents classes.  

APRENDRE – CONCEPTE APRENTATGE SIGNIFICATIU  

Tres condicions: 
1. El professor ha 
de presentar el 
contingut de 
manera 
estructurada, 
lògica i coherent 
als alumnes 

- El professor fa una explicació als 

alumnes, prèvies a les activitats per 

comentar com s’estructurarà la sessió? 
 

- El professor explica detalladament 

cada activitat als alumnes? 

Docents: 

- Professor matemàtiques: 

“(...) és tan important el que donés com a l’emboltori en què ho fiques, aleshores també li 

dono importància en crear aquest, caldo base que dic jo, no? Per a poder donar, jo 

sobretot busco la necessitat, que ells necessiten aprendre això perquè ho puguin aplicar, 

no? Crec que és bastant important, que tu presentés un repte i aleshores analitzar, doncs 

per a solucionar això necessito què?, Doncs anem a veure, necessito aquests coneixements 

matemàtics, doncs anem a treballar-ho, i a partir d’aquí, doncs ho utilitzem”. 

- Professora català: 

“(...) quan comencem una unitat els hi diem el que farem en aquesta unitat”. A més, 

l’entrevistada, expressa que “I jo, quan començo una classe sempre dic, avui farem tal”. 

 

Observacions: 

Només alguns professors, al començament de la classe exposen als alumnes l’estructura 
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que es seguirà i en què consistiran les activitats que es faran. Algun exemple d’aquests 

professors, són el de matemàtiques i en alguna sessió, la de català.  

2. El professor ha 
d’adaptar-se als 
coneixements 
previs de l’alumne 
per tal que hi hagi 
un contingut 
d’aprenentatge 
potencialment 
significatiu 

1. El professos relaciona els nous 

continguts amb els donants 

anteriorment? 
 

2. El professor fa preguntes directes 

sobre els continguts als alumnes? 

Observacions: 

1. La professora de socials en una ocasió els va recordar un contingut tractat anteriorment, 

ja que un alumne hi fa referència.  

2. Tots els professors fan preguntes directes sobre el continguts als alumnes.  

 

3. El professor ha 
de presentar el 
contingut 
d’aprenentatge de 
manera 
motivadora als 
alumnes 

1. El professor explica als alumnes per a 

què servirà el contingut que han 

d’aprendre? 
 

2. El professor utilitza suports 

complementaris per fer més atractiva 

l’activitat als alumnes? 

Alumnes: 

2. Fent referència a com ho feia el professor de dibuix, explica que “(...) explica, i llavors 

pos va en plan, a diferents persones i si a tu et costa més pos et dono aquest material i si 

t’agrada més i no et costa tant, pues et dono això, i llavors, et deixa com més lliure i 

llavors, això està molt bé”.  

 

Observacions:  

1. No.  

2. Els suports complementaris que fan servir els professors són, la pissarra, presentacions 

power point i fotocopies que donen als alumnes.  

ENSENYAR - CONCEPTE D’AJUDA 

Ajustada 
 

1. L’ajuda té en compte el NDR i el NDP 

dels alumnes? 
 

2. El professor treballa els continguts de 

forma progressiva des del més general i 

simple al més complex i detallat? 

Família: 

1. Expressen que els seus fills/es sempre els parlen “d’aquell mestre i sempre parla bé 

d’aquest mestre, i ha mestre que sempre ve i et diu, “és que quan m’explica no l’entenc i 

quan li dic, m’ho pots tornar a explicar?, la frase és, espavila”, clar, llavorens (...)”. 

 

Alumnes: 
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1. Respecte al professor de dibuix, “I ajuda a tothom, ell explica com ho tens que fer, si 

més fort, més fluix, o sinó, t’ho apunta amb fletxes, aquí més fort, més fluix”. 

Respecta l’ajuda que reben quan hi ha dos professors a l’aula, van comentar que els ajuden 

però que “ (...) ajuden als nens que tenen més problemes” i que no tots necessiten la 

“mateixa ajuda”. També que, tenir dos professors a l’aula els permetia “si jo no entenc una 

cosa, si no vull interrompre classe, perquè interrompre i no ajudaré, puc preguntar a l’altre 

professor que això no ho entenc, i que si m’ho pot explicar si us plau”. 

 

Observacions: 

1. Les ajudes observades no s’han ajusta al NDR dels alumnes.   

2. A les classes observades en les quals s’han tractat diferents continguts, han seguit una 

progressió de més general a més simple, per exemple a socials i castellà.   

Contingent 
 

1. L’ajuda és dóna i es retira en el 

moment adequat? 
 

2. El professorat adapta les activitats a 

les situacions que es van donant, encara 

que la planificació prèvia sigui diferent?  

Docents: 

- Professora català: 

2. “(...) jo penso que t’has d’anar adaptant una mica al dia a dia i no s’ha de ser rígid, s’ha 

de ser flexible, (...) i alguna cosa si està molt repetida a cada curs, potser no cal fer-la, al 

final t’has d’organitzar i cal fer-ho tot, però no cal repetir”. A més, l’entrevistada comenta 

que “Penso que si que, potser, de vegades anys enrere, si tocava tal dia l’examen doncs 

s’havia de fer sí o sí, i a mesura que ha anat passant el temps jo penso que no, que has de 

veure una mica el ritme dels alumnes, com ells van aprenent, i com que al final l’objectiu 

no és que suspenguin o aprovin, sinó que aprenguin, doncs et vas adaptant perquè, buenu, 

que ells puguin tenir temps a classe d’anar fent, de preguntar, de pair la informació...(...)”, 

“Fer les coses amb una mica de sentit comú i de coherència”.  

- Professora física i química: 

2. Afegeix que “(...) jo intento fer les classes així de flexibles eh i alomillor el que tenies 

plantejat en una classe, jo què sé, a física i química tenies plantejat una cosa en la 

programació però et surten a parlar de no sé què i dius, ai, que estan motivats per algo, i 
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comences a parlar d’això, i busqués coses d’això i (...) parlant dels protons, neutrons i tal i 

vam acabar veient fotos de Putin pujat a un os”, “Perquè vam anar enllaçant i això a mi em 

retrassa molt la programació però per l’altra part dic, ostres, però mira que estan motivats 

i és que es nota més, és que sinó també, perquè serveix saber quants protons i neutrons té 

un àtom si no saps que això també te una implicació, en les armes nuclears, entre altres”. 

Expressa que “Encara no ho sé unir tot jo”.  

 

Alumnes:  

1. Respecta l’ajuda que reben quan hi ha dos professors a l’aula, van comentar que els 

ajuden però que “ (...) ajuden als nens que tenen més problemes” i que no tots necessiten 

la “mateixa ajuda”. També que, tenir dos professors a l’aula els permetia “si jo no entenc 

una cosa, si no vull interrompre classe, perquè interrompre i no ajudaré, puc preguntar a 

l’altre professor que això no ho entenc, i que si m’ho pot explicar si us plau”. 

 

Observacions: 

1. En alguns casos l’ajuda sí que es dóna en el moment necessari i es retira en el moment 

adequat, sempre responen a demandes dels alumnes.  

2. Referent a aqueta característica, els professors/es es van adaptant a la dinàmica que 

adopten els alumnes envers el contingut. Van responent als dubtes o qüestions que alguns 

exposen i van explicant el contingut oralment, o corregint exercicis. A més, un exemple 

més clar d’adaptació és el d’una classe de català en la qual la professora va haver 

d’explicar continguts anteriors ja que no havien quedat entesos correctament pels 

alumnes.    

DIVERSITAT 

Atenció a la 

diversitat 

1. Valoració de com s’atén la diversitat a 

l’institut  

 

Docents: 

- Professora anglès:  

1. “(...) un professor de mates, sap donar mates, un professor d’angles sap donar angles, 
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2. Valoració de com seria la millor 

manera d’atendre la diversitat a un 

centre d’educació secundària 
 

3. Què troba a faltar en relació a 

l’atenció a la diversitat en aquest centre 

d’educació secundària  

un psicopedagog, no sap tractar tots els temes que ha de tractar”. Afegeix que “(...) 

s’intenta al màxim” atendre a la diversitat.  “Amb el que tenim deunidor el que estem fent, 

però evidentment no s’arriba a tot arreu”, afegeix que “Per mi no queda ben cobert”, i que 

“Hauríem de necessitar una psicopedagoga sencera i no mitja”.  

2. “(...) fent reforç a dintre de la classe, no treure’ls, això de treure’ls jo no hi crec gaire, 

perquè acaben perdent també, cohesió amb el grup, acaben també, fent les mateixes 

feines amb una persona que també acaba sent molt repetitiu, jo crec que és millor que 

estiguin dintre l’aula, però llavors, ha d’entrar algú”. 

Afegeix que el centre “(...) ja estem en aquesta línia, de fet aquí el coordinador pedagògic, 

que a més és psicopedagog, ja creu molt en aquesta línia (...)”.  

3. “Hores de personal que puguin entrar, perquè no només han de fer reforç els 

psicopedagogs, només que poguessin entrar altres professors també estaria bé, perquè 

donar reforç a un nen a una matèria, tots ho podem fer”.  

- Director: 

1. “(...) nosaltres tenim una tradició d’atenció a la diversitat que crec que és força correcta” 

i que “(...) els professionals que intervenen són molt eficaços i penso que estan molt ben 

preparats (...)”. A més, el director comenta que “(...) tot i que pot haver moments en els 

quals hem de fer bogeries per poder atendre, perquè buenu, clar, tenim alumnes, des de 

les dificultats més bàsiques fins a un síndrome de Down, dintre del centre”. 

A més, explica que a “l’equip directiu, ja hi ha una persona que es psicopedagoga, i llavors 

clar, nosaltres ja tenim des de l’equip directiu, aquesta branca de donar la importància a la 

diversitat, perquè si no seria molt difícil”. A més, em diu que “(...) en el projecte de 

direcció, l’atenció a la diversitat és el segon gran objectiu, el primer és la convivència de 

centre (...)”. El que creu doncs, és el que fa, que és “(...) crear una línia, una línia de centre, 

una línia pedagògica, convèncer a vegades, perquè no és fàcil, però vaia, es va entrant, es 

va entrant en la línia i a vegades són els mateixos professor que ja vas veient que et van 

retroalimentant amb el que tu demanes”.  
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2. “La millor manera és que els professors estiguin convençuts de què ha de ser així” i que 

“Jo penso que el millor és això, que els professors estiguin molt mentalitzats que quan 

venen aquí són educadors i després llicenciats”. 

3. “(...) els recursos no són mai suficients” i que “Però nosaltres sempre trobem mancança 

a què l’atenció sigui més individualitzada, i perquè l’atenció sigui més individualitzada has 

de tenir més personal i a vegades, el que fan no és donar-nos més personal sinó restar-nos 

personal cada any”, i que “amb la preocupació que nosaltres li posem, amb l’atenció que 

nosaltres li donem a aquest tema, si a més a més tinguéssim els recursos més, que pot 

tenir algun país més ric, doncs segurament seria bastant ideal”. A més comenta que “(...) 

amb el nou decret d’inclusió, que parla tant de la inclusió i que hem d’atendre a tots els 

alumnes dintre dels centres ordinaris, a mi em sembla molt bé, però llavors hi ha d’haver 

recursos suficients perquè clar, si tu comences a posar alumnes amb dificultats molt 

acusades, clar no pots, alguns no els pots deixar sols amb tot el dia (...)”. 

- Educadora d’educació especial: 

1. (...) atenció a la diversitat, entenc que és tota l’escola, tot el centre pot mostrar en algun 

moment una dificultat o el que sigui, i penso que és molt necessari que els alumnes que en 

aquell moment, tenen més necessitat de ser atesos, doncs crec que és important que 

tinguin el seu espai d’atenció a la diversitat, (...)”.Considera que “(...) sí que estem entrant 

molt a dins l’aula, que és molt xulo això, té una part molt bona, perquè atens als que tu 

tens assignats però atens a tots els que faci falta, o tema de problemàtiques dins l’aula 

també pots fer-ho, però sí que deixem de banda alguns alumnes que jo crec que és 

necessari que tinguin un seguiment individual”. 

2. “Jo crec que has de combinar, (...) el tema del decret d’inclusió, (...) jo crec que no cal 

encasellar-nos en un costat o en un altre, saps? Res bo, res dolent, jo crec que està bé fer 

una combinació de fer suport dins l’aula perquè pots treballar un tipu de coses, i fora de 

l’aula pots treballar-ne unes altres”. Afegeix que “Jo crec que és necessari, amb l’atenció a 

la diversitat, és necessari unes hores d’atenció individual, o sigui, mai ens hem d’oblidar 
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que necessiten una estoneta, un espai, que és seu, per poder donar suport al tema 

aprenentatges, inquietuds, el que sigui”.    

3. “En aquest centre, trobo a faltar les hores d’atenció individualitzades, i penso més, que 

falta creure en els projectes no? El projecte d’aula oberta, el projecte de SIEI, pues això, 

trobo a faltar aquestes coses”. Quan parla d’atenció individualitzades es refereix a “(...) 

veig que fa falta, faltarien més hores d’atenció a la diversitat individuals”. I expressa que 

treballaria “Sobretot, el que veig que hi ha molta manca, que he vist que hi ha més 

necessitat, és el tema de l’ordre”, és a dir, “El tema de tenir ordenada la carpeta, les 

assignatures, (...)”. Afegeix que “ Atencions individuals serien com un suport extra en 

aquelles matèries o aquelles coses que potser necessitin, com allò que dèiem, dies de la 

setmana, coses per la vida diària, la vida adulta necessitem, coses bàsiques que necessitem 

aprendre, tema organització, tema agenda, ordenar organitzar”.  

- Educadora social: 

“(...) com tot, aquesta atenció sempre es pot millorar”, i afegeix que “(...) per fer-ho cal 

una inversió de recursos important per part del mateix departament (econòmics, 

formatius, materials, etc.)”. 

- Professor matemàtiques: 

1. “(...) costa, perquè el professor a de fer, a banda del gruix de la classe, i després pues 

costa també, per això tenim el professor de suport també, perquè intent ajudar a la resta. 

Afegeix, en relació al professor de suport dins l’aula, que “Jo sóc partidari, lo que crec és 

que per això necessitem més recursos, crec que tant de bo totes les matèries poguéssim 

tindre dos professors dintre de l’aula. També crec que és una mica complicat en el sentit 

que si no t’avens bé amb el company que està dins l’aula, si no teniu la mateixa visió, és, 

vull dir a vegades pot ser que no sigui molt, que costa fer-ho, val?”.  

2. “(...) baixant la ràtio d’alumnes, dos professors per aula, tenint més hores de 

coordinació entre els professors que entrem dintre l’aula, per coordinació i després per 

preparar el material, val? Vull dir, val, sí, tu prepares el material per al gruix de la classe, 
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però després també, no sé, aquest material adaptar-lo a la gent que té més necessitats i 

això, doncs també requereix d’unes hores que no sé si tenim avui en dia. Respecte al que 

comenta de “dos professors per aula”, afegeix que “(...) jo faria docència compartida, no 

sé, jo fins ara tenia una companya que vull dir, no era, ningú dels dos era el titular, (...) 

cadascú intervenia quan considerava, i no sé, és el que et deia abans, com que hi havia 

comunicació i tenia la mateixa forma de veure les coses, era molt més fàcil”. 

3. “(...) que les ràtios fossin més petites, després alomillor també més orientació cap a 

nosaltres de com fer les coses, no? De, també penso jo no sé si el que estic adaptant és el 

que toca o m’estic passant, vull dir, també sé que és complicat trobar equilibri de, sé que li 

he de demanar fins aquí o fins aquí no? N’hi que vagi per sota de les seves possibilitats ni 

que estiga per sobre, i trobar aquest equilibri per a cada alumne és una mica complicat, jo 

crec que alomillor això, aquest assessorament al professorat, que bàsicament crec que és 

també el coordinar-se, tindre unes hores per a coordinar-se”.    

- Mestra educació especial a primària: 

3. “(...) recursos, gent, diners, personal, consciència, de tots els mestres i serveis, perquè 

sembla mentida però encara hi ha gent que no, que no ho veu, que no acaba de veure la 

inclusió, o que ells mateixos t’ho diuen, ah és que em costa molt, em costa molt, i dius, 

jolin, tampoc es tracta d’adaptar totes les feines, o fer-ho tot, però, has pensat que estàs 

fent una matèria i una cosa que aquests nens no ho agafaran mai i s’estan avorrint, i és 

super normal que es portin malament perquè és que estan en un lloc que és com si els hi 

estiguessin parlant xino, llavors ells aguanten 5 minuts i després desconnecten”. A més, 

expressa que “si tinguéssim recursos i hi haguessin dos o tres mestres per aula que 

poguessin atendre a tots, doncs potser aniria més bé”.  

A més, la MEE considera que li agradaria millorar “La coordinació amb els tutors, sempre 

sempre, falten hores” i que aquest suport que ella fa dins l’aula, “(...) ajuda en el tutor a 

treure feina de tutoria, no? són nens que reclamen molta atenció i molta coordinació amb 

la família, amb el logopeda, amb el psicòleg, amb molts serveis externs i tot això ho 
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entomo jo” i “(...) llavors, l’alumne, clar, també, buenu a ells se’ls hi nota a la cara, no? les 

hores que estàs allà amb ells, respiren, es deuen sentir ben atesos, i quan marxes de 

seguida, quan tornaràs”.  

- Psicopedagog: 

1. “(...) l’actitud del professorat en aquest centre és perfecte per atendre-la”. D’altra 

banda, expressa que “Ser un centre petit és una avantatge completament (...)”, ja que “(...) 

ho veig tot” i “(...) te n’adones de tot, de tot, vull dir, no es pot amagar pràcticament res”. 

Afegeix que “(...) el pitjor problema per un professor i més pels que treballem a l’atenció a 

la diversitat, als psicopedagogs el pitjor i lu més difícil, precisament és no veure els 

problemes dels alumnes, no veure’ls, els que són invisibles” però que “(...) al ser tot tan 

petit, familiar, hi ha molta comunicació”.  

L’entrevistat pensa que “(...) en aquest institut s’atén a la diversitat d’aprenentatge dels 

alumnes i també la diversitat a secas dels alumnes, perquè s’atenen moltes coses a part 

dels seus aprenentatges” i que “No s’atén tan bé com es podria atendre, això també, jo ho 

veig en el dia a dia, però puc dir, posant la mà al foc, que s’atén molt per sobre de la 

mitjana. 

D’altra banda, respecte a què s’hauria de millorar, considera que “(...) tenim algun 

professor, que tot i que és un bon professor, doncs no acaba de creure en el principi 

d’incisió”. Explica que “Són professors que sí que estan d’acord amb el que és l’atenció a la 

diversitat, tenen molta sensibilitat, i tot el que tu vulguis, però quan els hi dius que aquest 

alumne i aquest han d’entrar a la classe, ja diuen ep, hòstia! Saps què vull dir?”, i afegeix 

que “(...) hem descobert que és por al canvi, perquè a la que ho fan i ho proven, que és el 

que ens ha passat sobretot aquest any, encantats de la vida. A més, considera que “(...) 

l’altra cosa és la formació al professorat”. Opina que “(...) si un professor no es recicla, no 

sap ni què és la inclusió ni tot això, doncs és el que falla, no?”. Per últim, expressa que “I 

després hi ha altres temes d’altres alumnes i dins l’atenció a la diversitat, que és el que dic 

sempre, que és un tema que a mi m’agrada molt, és el tema de les altes capacitats” i 
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comenta que “Doncs ja m’està costant que facin unes coses, doncs per anar a sobre amb 

els d’altes capacitats, costa”.  

2. L’entrevistador expressa considerant que la millor manera d’atendre la diversitat a un 

centre de secundària, és en base a la inclusió. El psicopedagog comenta que “(...) 

funcionarà, però tal i com tenim el sistema educatiu, no es pot fer (...)”. Afegeix que “No 

ho pots aplicar a nivell general i a nivell d’aquest centre concretament, tal i com està la 

cosa, costa, perquè a nosaltres per exemple, ens han retallat ara, perquè si, mitja jornada 

de psicopedagogia, i dius ara ens traieu el decret d’educació inclusiva, (...) que és quan més 

falta em fa, i ara me’l treus”.  

Per últim, considera que “Per tant, jo si haig de dir si som un centre inclusiu, no, però és 

que no n’hi ha cap, tal i com hauria de ser, no n’hi ha cap”, “Però aquí, diga-li si no és 

inclusiu, diga-li si és integrador, ho som molt”. Afegeix “Doncs ostres, jo crec que si 

realment, es vol fer un sistema inclusiu, el que s’ha de fer és aportar professionals, aportar 

diners (...)”, “Tancar els centres d’educació especial d’una vegada, i portar tots els nanos i 

aquella gent cap aquí, i fer les aules que facin falta (...)”. 

3. “Jo el que trobo a faltar, jo, és formació per part dels meus companys”, “És a dir, jo vaig 

fer un màster d’educació inclusiva, i vulguis o no, doncs, et sensibilitzes”, afegeix que “No 

han de fer un màster, però sí que crec que d’alguna manera, tots els professionals, haurien 

de tenir aquesta basant”. 

- Psicopedagoga SIEI: 

1. “Jo penso que en general si, penso que és, a veure, és un institut molt petitó, és molt 

petit, però es respecte bastant la diversitat, sobretot per exemple en el meu cas, amb els 

alumnes SIEIs cosa que he estat en altres centres, també petits o més grans, en el qual és, 

“són els vostres alumnes, no són alumnes del centre”, i crec que això aquí no passa, que és 

positiu”. Afegeix que “El que si que cada classe i cada professor és un món. I a professors 

que encara veuen això no? Que són diferents i no són els meus alumnes, per això estàs tu, 

no? I penso que van pel bon camí però que encara queda camí per a recórrer”.     



     

 

199 
 

2. L’entrevistada, rient, comenta “Com si fos fàcil (...)” i afegeix que “(...) jo penso que tots 

els professors haurien de tenir una formació en pedagogia, un mínim, (...) o que part de 

l’equip docent fos més ampli amb psicopedagogia”. A més, expressa que “(...) el professor 

de secundària és molt especialista, no? I li falta aquesta basant més, no és humana, sinó 

més, buenu, pues un perfil més adequat per poder atendre la diversitat”. L’entrevistada 

considera que a l’institut cal per aconseguir-ho, “Més formació i també, buenu, crec que el 

departament està a la línia positiva de què per exemple, amb el decret de l’any passat de 

la inclusió, doncs amb empentes així, es va ajudant als centres a què s’ho creguin, no? Però 

si no hi ha una dotació de personal al darrera, tampoc serveix, no?”. 

3. L’entrevistada comenta, referint-se a l’equip de psicopedagoga, que “(...) crec que falta 

una mica de rodatge, primer perquè hi ha una professional que ha agafat la baixa, una 

persona, que és un contínuum, llavors això costa, no? I a més, un psicopedagog, per a mi 

és una figura molt important al centre, llavors si cada any hi ha una persona diferent, 

llavors, ara ha entrat una noia nova, i segur que anirà molt bé, però la plantilla estable, no? 

Hi ha el coordinador psicopedagog que també és nou, i recentment ha agafat el rol de 

coordinador, i clar, ara, penso que és això, que com equip encara falla, falla no, que s’ha 

d’aprendre molt i s’ha de formar un equip”, “I ha de ser estable (...)”. A més, expressa que 

també “(...) falten moltes hores d’orientació amb molts alumnes”, referint-se a una “(...) 

orientació acadèmica, personal, per exemple, a tercer no fan d’orientació d’itineraris que 

pots fer després, no hi ha una orientació personal, quan hi ha problemes hi ha com una 

petita, buenu, els mediadors que diguéssim, però és deixar un marge als alumnes, això està 

bé perquè els grans ajuden a resoldre problemes als petits, i això està molt bé, però clar, 

també hi ha d’haver un seguiment per part de l’adult no? I per exemple, amb tots aquests 

casos dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge, crec que se’ls agafa molt poques 

hores”. En relació a “se’ls agafa molt poques hores”, la psicopedagoga explica que es 

refereix a “(...) treure’ls per orientació personal i/o acadèmica, quan és ajudar-los a les 

classes, jo crec, jo sóc pro dos profes a l’aula, no? No només els psicopedagogs sinó que els 
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professors facin, treballin dos professors a l’aula o per projectes, però jo deia amb 

orientació personal o acadèmica”. Explica però, que (...) si hi ha un equip que ja està 

cohesionat i ja porta temps, cadascú fa la seva línia, i aquí què passa, que es va fent cada 

any com es pot”, “Hi ha molt bona voluntat, perquè el coordinador psicopedagog per a mi 

és un crak, en el sentit de què és veritat, té moltes ganes de fer les coses i molt bé, però 

clar, si no l’acompanya les circumstàncies...”.      

- Professora socials: 

1. “(...) de vegades, hi ha alumnes que sí que els hi he de donar un dossier a part, que són 

alumnes, en el cas de l’altre dia que tu vas assistir a la classe, no n’hi ha cap d’aquells, però 

hi ha altres alumnes que sí, que ells en són conscients, que els seus companys en són 

conscients, hi ha hores, en altres hores, que surten, fins i tot a vegades algun a l’hora de 

socials surt i se’n va a una aula externa a fer, a alguns cursos em passa, que em diuen, te 

l’agafo aquesta hora a socials, i dic, buenu si ha de ser pel bé de l’alumne”.  

En relació a què certs alumnes marxin de la classe, la professora de socials opina que “(...) 

crec que si que és una atenció a la diversitat, evidentment”, “I aquell nen ja sap que amb 

mi, jo el valoraré diferent i té un dossier diferent”. Afegeix, “Però és un nen, ja que surt i 

llavors ja sap que està en aquest entorn, i no ho porten com un trauma, crec jo”, “(...) 

necessiten un recurs, el fan servir”. Expressa que, “Si aquell nen que surt, es sentís 

malament, no sé què, es sentís exclòs, és com si ho haguéssim fet malament nosaltres, no? 

O sigui, suposo que aconseguim l’equilibri en què l’alumne se sent bé i va bé per, pel 

professorat i per l’objectiu final que és l’educació de l’alumne, no?”.          

2. L’entrevista exposa que “Jo crec que aquí ho fem prou bé”, “Aquest institut és molt 

petit, estem parlant que no sé si arribem als dos-cents alumnes, clar, llavors som molt 

pocs, a part que tenim el recurs de la SIEI que ens permet jugar a això i els psicopedagogs”. 

A més, explica que “Llavors hi ha aquests dos sistemes, gent que és més partidària de què 

entri un altre professor a l’aula o extreure aquells nens a fora, tots dos són bons”, “Potser 

en un moment va més bé un, i en un altre va més bé un altre”. Afegeix que “(...) jo crec que 
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s’hauria de fer un terme mig”.  

3. “L’institut és un reflex de la societat i hi ha com tot”. Comenta que ”(...) jo no he vist 

ningú que no, tots anem bastant en la mateixa...(...)”.   

- Professora física i química: 

1. La professora expressa que “Doncs jo penso que sí que s’atén, amb comparació amb 

altres instituts tenim un percentatge molt alt de persones que es preocupen per la 

diversitat”. D’altra banda, la professora comenta que “Sí que penso que alomillor els 

professors han de donar més recursos en el sentit de, si una persona té TDAH, jo em sé les 

normes bàsiques d’una persona amb TDAH, però clar, dins la meva matèria, alomillor, 

m’hauria, jo hauria de tenir més formació, que això també és cosa meva però també penso 

que els professors també ens hauríem de formar més com en plan institut i coses 

concretes”. Afegeix que “A mi em falten eines concretes, de vale, pos en aquest cas, això 

concret, concret, no allò de, pos mira, no l’asseguis al costat de la finestra, a primera fila, 

l’has de mirar als ulls, vale, sí, moltes coses, però en aquesta activitat concreta com la puc 

fer jo per a què ell me la pugui fer bé, no? Coses concretes”.  

2. La professora expressa que “Ni idea, o sigui jo què sé, clar, baixaria les ràtios, però clar, 

tampoc pots baixar molt les ràtios perquè el que faràs seran grupets i tu el que vols és que 

estiguin integrats a la classe” i “(...) més especialistes perquè per molt que, jo crec que a 

nivell d’institut, ho portem molt bé això de tenir dos professors i tal, però clar, a vegades 

no pots tenir dos especialistes”. D’altra banda, “(...) un avantatge però que té aquest 

institut, és que tots els professors coneixen a tots els alumnes”, “Aquí, et trobes algú 

plorant i com que el coneixes doncs i parles i a veure què li passa i tal, i crec que és una 

cosa molt bona”.  

3. “(...) que ens informen molt els professors però el que té dit abans, coses més concretes 

i tenir més hores per poder parlar d’aquests alumnes, i tot”, ja que “(...) per poder atendre 

a tots els alumnes, a vegades no tenim temps per poder reunir-nos, (...) aleshores falta un 

espai concret que només, només, sigui per parlar d’alumnes”. Afegeix que aquestes 
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reunions “(...) s’allarguen per totes aquestes informacions o perquè parlem de coses que 

han passat a certs alumnes, però no de com atendre a certs alumnes”. 

- Professora català: 

1. Valora que “(...) d’acord, hi ha moments que bé, que sí que es poden atendre, i hi ha 

moments que penso que es queden pitjor atesos, pitjor atesos perquè no pots estar per a 

tots, vull dir, jo et sóc sincera”. 

Afegeix que “(...) jo crec que abans estaven, quan podien sortir i podien estar amb un 

profe, clar, si tu tens tres alumnes, és a dir, els pots atendre molt millor”, “I per molt que tu 

vulguis eh, per molt que tu vulguis fer-ho, no pots, si és una cosa molt especifica, en casos 

de necessitats molt especifiques que estan en un nivell molt diferent (...)”. Afegeix, per 

exemplificar aquesta diferència de nivell, que un alumne en concret, “Quan va arribar aquí 

a l’institut ja ens van dir que no havia assolit ni el cicle mitjà ni el cicle superior, i va passar 

aquí a l’institut, va venir”, “Si a l’auleta el poguessin tenir, tres, un professor al seu costat, 

doncs vinga, ara fem frases curtes, fem, clar, si jo en tinc molts i amb els altres ja vaig...no 

puc”.  

2. Els alumnes “A la mesura del possible, si poden estar amb el grup-classe, penso que està 

bé, perquè hi ha alumnes que tenen dificultats i estan al grup-classe, i podem anar fent, es 

socialitzen també amb els companys, poden fer treballs amb grup, es poden emmirallar 

amb els altres, si veuen que els altres doncs, jo potser també puc”, “Clar, si el poses 

segregat totalment diu doncs mira, jo és que sóc tono i..(riu)”. Afegeix, “Però puntualment, 

penso que per assolir les competències bàsiques d’algunes matèries, si que penso que, 

haurien d’estar separats i en la mesura que fos possible anar-los incorporant al grup a 

mesura que es vagin posant al nivell”. La professora expressa que “(...) perquè per molt 

que tu l’integris a la classe, molt bé, el tens integrat a la classe, però si veu que no s’entera 

de res, i que a més a més, el profe el té abandonat, quin frustra per ell i per tu”, “Perquè tu 

et sents malament perquè no pots i ell deu dir, mira aquesta passa de mi”.  

3. Si han d’estar dins de l’aula doncs que hi pugui haver algú que, doncs que pugui estar 
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més per aquestes persones, amb necessitats més més, severes, si no ja, amb la resta ja ens 

ho anem fent eh. Vull dir, amb la resta d’alumnes doncs tu això, tu allò, has de vetllar una 

mica més per aquest o per l’altre, que no s’avorreixi, que pugui anar fent”.     

- Professora de matemàtiques: 

1. Jo el problema que trobo, (...) jo intento, l’adaptació que fas per a un que té dèficit 

d’atenció per exemple, osea, a tots els altres també els ve bé, o si per exemple tu mostrés 

un vídeo i el subtitules, també, buenu els que fas pels que necessiten coses especials, és 

unes coses que els altres també t’agraeixen”, “Jo el que trobo és això, que hi ha molts 

nivells molt diferenciats, i un únic professor, encara que jo preparo el material, osea, jo en 

una classe d’una hora, si estan cridant-me tres, jo no em puc dividir, i això que les classes 

de mates som dos a la classe eh, però hi ha tants nivells, tants nivells diferents, que és 

impossible atendre cada nivell com es mereixeria”.  

2. “(...) també afavoriria molt que les ràtios foren més petites”, ja que “(...) pots arribar 

millor a tots”. Afegeix que “(...) hi ha gent que tira molt, i aquesta gent que tira molt crec 

que es descuida (...)”. 

3. “Pues jo trobo per exemple, que canviessin les ràtios”. Afegeix, “(...) de peles no, peles 

haberlas hay, el que passa que no les volen invertir amb educació perquè com més tontos 

siguin, més manipulables, totalment”. Afegeix que “(...) un país, la riquesa que té, és la 

formació dels seus habitants, si això no els preocupa (...)”, “Jo crec que el nivell educatiu és 

molt important”.  

“Jo crec que es necessitaria més professorat de suport en aquest cas, jo crec que per aquí 

manca la cosa”, i “(...) que ens ajudessin també a preparar millor certs materials perquè jo 

hi ha un alumne, que no hi ha manera, que li estic adaptant des del principi però no hi ha 

manera”.     

Referint-se a la inclusió, que “No però, que està molt guai tot això, però jo crec que els 

recursos i les coses que tenien els col·legis d’educació especial, doncs ostres, porta-ho a la 

pública, no? (...)”. 
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- Professora castellà i francès: 

1. En el seu cas, “(...) castellà, estic sola, no hi ha desdoblament, (...) jo arribo menys, (...) 

no però és que a veure, és que a més a més, durant uns anys, la idea era anar passant curs, 

i a primària per exemple, pràcticament no repetien els nens, aleshores arribaven a 

secundària, (...) amb unes mancances que ja no es poden resoldre, m’entens? Si a tu a 

primer no aprens a sumar, que és quan toca, pues no passa res, repeteixes, alomillor 

sumar no ho saps fer, però de futbol ets molt bo i escrius molt bé o, buenu, si tu a primer 

no repeteixes i passes a segon, a segon els altres estan aprenent a restar o haurien d’estar 

aprenent a restar, d’acord, però com que tu no has après a sumar, difícilment has après a 

restar (...)”. 

A més, comenta que “(...) sé francès i sé castellà, (...) però no tinc ni idea de com fer-li 

classes amb una nena amb síndrome de Down (...)”. Explica que “(...) normalment entra 

una vetlladora amb mi, només quan hi ha la nena amb síndrome de Down, buenu pues la 

vetlladora fa el que pot, hi ha dies que la vetlladora no hi és i entra la nena (...)”. Després, 

la professora comenta, referint-se a aquesta alumna de qui parla, que , “(...) quan veig que 

es queixa una mica, li dic, que t’has cansat de dibuixar amb el verd? Li agafo el verd, li 

endreço, i té, ara escriu una miqueta amb el groc”, “Això és, aquest és l’objectiu? Això és el 

que hem de fer? Hem de tancar les escoles d’educació especial, tindrem els nens a l’aula i 

quan es cansin del verd o els notis una mica nerviosos els canvies el verd? Això és 

l’objectiu? És el que hem de fer? Realment algú es creu que això serveix per alguna cosa?”.  

D’altra banda, expressa que “(...) però a més passa una cosa, estem tenint als alumnes aquí 

fins als setze anys”, “(...) hi ha nens que no volen estudiar, no els interessa res, és igual el 

que els hi expliquis, el llibre que els hi donguis, el tema que es faci, no volen estar aquí”. La 

professora de matemàtiques i tutora, afegeix, “I dóna igual treball per projectes que classe 

magistral, dóna igual”. Les dues professores comenten que “(...) i aquests nanos, en tens 

un, en tens dos, i et rebenten una classe, però com que els hem de tenir aquí fins als setze, 

pues”.                
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2. “A veure, que els nens, independentment del seu nivell, han de conviure a l’hora del 

pati, i han de conviure a l’hora d’educació física, o música o jo què sé, però a castellà, tenir-

los a tots a la mateixa aula, és una bestiesa”. Afegeix que “Jo crec que tot nen, de tots els 

nivells, han de tenir dret a una bona educació, i jo estic disposada a fer classe a tots ells, 

però hi ha d’haver un desdoblament i amb uns fas unes coses i amb els altres unes altres”.  

3. La professora de castellà i francès, expressa que “L’educació igual que la sanitat estan 

aguantant per la gent que hi treballa, no pels recursos que tinguin o per les polítiques que 

s’estiguin fent (...)”. D’altra banda, expressa que “I després hi ha un altra cosa, els 

professors de l’ESO, fem de pares, fem de mares, fem d’amics i fem de tot, sembla 

mentida que en un poble com aquest, un poble que dius, home no sembla que hi hagin 

famílies especialment...tu no saps la de coses que hi ha, vale? A més, explica que “Pos amb 

trenta nens a la classe, no pots està pendent d’ells, veus que hi ha problemes, i veus que 

aquell avui porta una depre de cavall i que l’altre està plorant i que l’altre té un problema i 

dius, “a veure, espera, cap on corro?”, “No s’arriba, el problema està que no arribem, si ja 

et dic, si això és com la sanitat, això aguanta no per dalt, sinó pels professionals que estem 

aquí...”.  

 

Famílies:  

1. Hi ha una assistent que pensa que “justeja una mica, a nivell d’ensenyament aquest 

centre, buenu, perquè la meva gran tampoc ja no hi és, ara està fent primer de batxillerat, 

però m’explicava cada cosa de la classe que...que a vegades havia de fer veure que no ho 

sentia”. La resta d’assistents sí que penen que el centre atén correctament a les 

necessitats educatives dels seus fills/es. A més, una persona considera que “depèn del 

mestre, aquest any estan encantats amb un mestre, que ha vingut, fa unes classes amb 

coses molt diferents, els hi fa plantejaments molt diferents i estan encantats de la vida, i 

estan aprenen molt, i penso que si hi ha alguna història aquest, seria una persona amb la 

qual confiarien”. Llavors es va parlar dels dos plantejaments, ja que identifiquen uns 
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professors que volen que els alumnes els hi tinguin confiança i es preocupen per a ells, i 

uns altres professors/es que el sembla que “Venen a fer la feina i marxen”. També opinen, 

respecte als recursos personals, que n’hi ha pocs. Per exemple, “si a la classe del meu fill hi 

ha una persona amb autisme, una persona down, per tant, aquesta persona down ja 

necessita vetlladora sempre, per tant, o sigui, aquets recurs ja està destinat a una sola 

persona, què passa amb tota la resta?”.  

També expressen que “tots hem conegut gent que tenien nanos aquí amb altes capacitats i 

no se’ls hi ha fet cas, gens, penso que en aquest cas, no sé si és aquí només eh, per baix 

prepares materials, intentes pues això, que tinguin les Aules obertes, prepares moltes 

coses, però per alts, com que ja tiren”. 

RESPOSTA A LA DIVERSITAT 

Ensenyament adaptatiu 

Diversificació de 

les formes 

d’actuació 

educativa d’acord 

amb les 

característiques 

dels/les alumnes i 

mateixos objectius 

globals per a 

tots/es 

1. Hi ha alumnes que tenen PI? 
 

2. Hi ha alumnes que estan en un 

projecte de diversificació curricular? 

 

3. Hi ha alumnes que estan al SIEI? 
 

4. Es mantenen els mateixos objectius 

globals per la totalitat dels alumnes? 

Docents: 

- Professora anglès: 

1/3/4. Fent referència a alumnes que “(...) tenen PI, són els de SIEI, o nens que, pues 

buenu, tenen dificultat en l’aprenentatge, l’anglès, clar, jo tinc nens que ja poden parlar 

anglès i nens que encara no saben els colors i els números, i llavors clar, aquests nens és 

perquè tenen dificultat, llavors aquests nens, pos els tinc a davant, i fan un altre tipus de 

materials, que estan enfocats, més cap aquest tipus de nens que els hi costa i buenu, això, 

com que tenen un ordinador, pues van fent. 

- Professora socials: 

4. “(...) només que, que el seu nivell acadèmic és diferent, és la diversitat”,  “Treballen el 

mateix, amb el mateix currículum, amb menys contingut si ho hem de dir d’alguna manera 

més...els avaluo competencialment a un altre nivell, i en continguts potser també un 

altre”. Per exemple, la professora de socials explica que “(...) si en un text normal hi 

haurien textos més llargs o amb preguntes inferencials més concretes, aquí (referint-se als 

dossiers), els faig més preguntes literals, hi ha alguna inferencial però molt poquetes.” 
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- Professora català: 

4. “Després, els alumnes que els costa més, seleccionar-los molt allò que han de fer, de 

contingut, com a mínim per arribar al nivell, si el currículum està dividit sempre en els tres 

nivells (...), doncs qui pugui arribar al tres i qui només arribarà a l’un, doncs només arribarà 

a l’un, no passa res”. Respecte a com considera que els desdoblaments afecten 

l’aprenentatge dels alumnes, l’entrevistada comenta que “Pots estar molt més per 

cadascun, els alumnes es senten més reconeguts, pots estar més per ells, i clar, et tenen 

més propera i al tindre’t més propera això afecta positivament”. Afegeix que “També 

s’atreveix ell a preguntar, que a vegades quan estàs en gran grup no passa, i amb grup 

petit sí”. l’entrevistada considera que el que funciona bé dels desdoblaments és “(...) que 

estiguem així en petit grup, que puguem estar per ells”. I en relació a si hi ha hagut millores 

en l’escriptura dels alumnes, la professora expressa que “(...) hi ha qui li costa més, qui li 

costa menys, però sí, va millor”. Pel que fa al què considera que es podria millorar, 

l’entrevistada expressa que “No, jo crec que funcionen bé els desdoblaments, jo no 

milloraria res”.    

Hi ha diferents adaptacions pels alumnes, “(...) per exemple, els alumnes que tenen 

adaptació, això serien alumnes que tenen adaptació a la baixa, els alumnes que tenen 

adaptació a l’alça, aquests tindrien activitats de més o els apunts són diferent 

- Professora castellà i francès: 

“(...) tots estem treballant amb el Quaderno de actividades però ni ha uns que tenen 

marcat amb groc el que han de fer, i la resta no cal que ho faci”. Comenta que “Aquest 

nen, que no s’enentera d’absolutament res, no veig la necessitat d’explicar-li el què és un 

pronombre analítico o un diptongo o un hiato, perquè millor que intenti entendre primer 

un text i que sàpiga expressar-se en castellà, eh, però beunu”.  

 

Famílies: 

Van identificar que els professors haurien de saber “Quins són els que tiren, quins són els 
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que no, quins són els garrilleros, els que no, això són coses a saber” i “si n’hi ha amb altes 

capacitats que hagi de preparar potser altres coses”, referint-se als alumnes. 

 

Observacions: 

1. Sí. 

2. Sí. 

3. Sí. 

Inclusió 

Tots els alumnes 

s’hauran 

d‘escolaritzar en 

escoles ordinàries i 

les famílies 

- Valoracions  Docents: 

- Director:  

Quan parla de la SIEI, expressa que “Doncs clar també fa que hi hagi educació inclusiva 

perquè aquests alumnes no estan en una escola d’educació especial, sinó que estan en el 

nostre centre”. 

- Educadora d’educació especial: 

“Entenc que els alumnes, tots tenen el dret a la inclusió i estar dins la seva aula com tots 

els altres, però si que és veritat que per la seva diversitat, no sé com dir-ho, necessiten 

com una atenció personalitzada, no? Una atenció, doncs més atenció perquè ells puguin 

seguir còmodament l’aprenentatge escolar”. 

- Professora de castellà i francès: 

“(...) aquesta nena, si tu li preguntessis, ella no pot respondre però jo ho tinc claríssim, si 

amb ella li preguntéssim, tu què vols? Estar a la teva aula amb un o dos nens més i la 

professora? O estar aquí al mig? Ella vol estar a la seva aula amb una o dues nenes, no és 

feliç allà al mig”, “El soroll i tot el que li canviïn els hàbits i la rutina, la posa molt nerviosa”.             

 

Famílies: 

Apuntar que totes les persones assistents quan parlem d’atenció a la diversitat parlen de 

síndrome de Down, autisme i afegeixen (algunes persones) els alumnes provinents d’un 
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CRAE. En algun cas han parlat de TDAH, referint-se com “que no tenen un problema greu, 

per exemple que són, nanos amb TDAH” i que alguns dels seus fills en tenen.  

 

Alumnes: 

En aquest moment els vaig demanar si sabien que la Generalitat havia creat un Decret 

sobre la inclusió, i em van dir que “Ah és veritat això és el que estem fent nosaltres, o sigui 

ens ho han dit” i que “ens ho va explicar la professora de castellà, ens va dir que ara és 

inclusió de què hem de treballar tothom per igual, que ningú, o sigui, que a tothom se li 

dóna el mateix perquè...” “Ah sí”, “Perquè ningú és diferent, perquè ningú es senti 

discriminat, o algo així”. Un alumne, va expressar la seva opinió al respecte dient que un 

alumne, “(...) o sigui, no podria fer la mateixa classe normal que un de nosaltres, o sigui per 

lu tant, sí, ve al mateix institut que nosaltres però l’adaptació no l’està fent del tot, perquè 

estaria al mateix lloc que nosaltres però no estaria fent el mateix”. A més, van comentar 

que per aquests alumnes pot ser “dur” estar amb alumnes com ells perquè veu “que tots 

fem unes coses i ell fa unes altres de diferents”, en canvi, a la fundació, tots “fan el mateix i 

els tracten tots iguals i no han de separar-los dels altres alumnes”. També hi ha algun que 

opina que “a la classe de mates no podria estar amb nosaltres, o en altres matèries no 

podria estar amb nosaltres i hauria d’estar apartat”.  

“(...) la noia que té síndrome de Down, els seus pares van decidir no portar-la a una 

fundació, perquè, bàsicament, perquè clar, tu dius: com que té aquest problema, la posem 

amb els del seu problema, diguéssim...”Jo crec que això és lu normal”, “Aquest és el 

problema, si tu poses, em, gent amb discapacitat a treballar amb gent també amb 

discapacitat, potser no aprendran tant amb gent que no en té, per tant, potser és millor 

que aquesta gent també estigui amb nens que no tinguin aquesta capacitat i puguin, en 

plan, jo crec que aprendran més aquí.”  

Presència, la 

participació i el 

- Es garanteix sempre la presència, la 

participació i el progrés en 

Docents: 

- Professora anglès: 
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progrés en 

l’aprenentatge de 

tot l’alumnat 

l’aprenentatge de tot l’alumnat “(...) crec que s’ha d’anar per aquí, perquè està demostrat que treure’ls de l’aula no és el 

millor, home, hi ha casos molt extrems com aquesta nena de síndrome de Down, que sí 

que s’ha de treure no? Perquè clar, pot fer sorolls, hi ha nens que potser molesten no?”. 

Referint-se a la “l’ínia” de no treure els alumnes del grup-classe. Afegeix que hi ha alumnes 

que “La resta de nens, els hi costa, tenen dificultats, per motius diversos, han de poder 

estar dintre l’aula” i que “Això seria l’ideal”. 

- Director: 

“Nosaltres hem establert una línia inclusiva, no traiem quasi mai alumnes de l‘aula, sinó el 

que fem és que les persones que atenen a la diversitat entren a dintre de l’aula”. 

- Educadora d’educació especial: 

En relació a treure els alumnes de les aules, comenta que “Jo penso que els hi fas un favor 

en els alumnes, als alumnes SIEI, veig que necessiten i et demanen, unes hores d’atenció 

per ells estar com còmodes, tenen les seves necessitats, les seves preguntes, els seus 

dubtes, es troben amb coses que potser no saben com solucionar-ho, i si tenen una 

estoneta que ells poden sortir, perquè potser a vegades s’angoixen, estan angoixats, i si 

sempre estan dins l’aula, tu tampoc hi ha coses que no pots entomar dins l’aula, i per això 

crec que és important poder-los treure i que ells et treuen inquietuds, o pots treballar 

coses que potser dins no treballaràs, jo que sé, ara estàvem treballant els mesos de l’any, 

clar, com treballaré amb un alumne de 4t d’ESO els mesos de l’any dins l’aula, no? Cosa 

que ell no vol..algo així”.  

- Psicopedagog: 

El psicopedagog comenta que “(...) el que funciona molt bé, està sent aquest curs, la 

inclusió dels alumnes dins l’aula, i no parlo de participació encara no”, afegeix que “És a 

dir, els nens estan dins l’aula i aprenen, això segur, ara no participen tant”. En aquest cas 

està parlant d’alumnes de la SIEI i de l’Aula oberta. A més, expressa que “Clar jo tots 

aquests alumnes entren dins l’aula però els acompanyen, jo entro amb ells, llavors què 

passa, que ara ja, a poc a poc, ja començo a sortir algunes hores, i l’any que ve no penso 
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entrar”. Expressa que “(...) hi havia gent del nostre equip de psicopedagogs que no fotien 

res, amb l’excusa que tenien hores de despatx per fer assessorament i coses d’aquestes”, 

així que “(...) per aconseguir que la presència dels alumnes sigui afectiva, el que farem és 

que els psicopedagogs, en lloc de tenir hores de despatx, estarem dins l’aula amb els 

alumnes i el que fem són suports dins l’aula constantment”. 

En relació a com afecta a l’aprenentatge dels alumnes, el psicopedagog expressa que “El 

fet d’estar a l’aula oberta, afecta el seu aprenentatge perquè normalment aprenen més 

sobre en què a ells els interessa (...)”. Afegeix que “Ara que estan dins el grup-classe, doncs 

aprenen també coses més útils per a ells, no tenen tanta atenció a nivell individualitzat 

(...), però sí que tenen una atenció a nivell emocional més elevada, estan dins del grup”, i 

que “(...) hi havia una alumna que va quedar molt exclosa del grup el curs passat, que 

aquesta sí que va entrar a 3r d’ESO, però ara a 4t d’ESO torna a estar dins l’aula i torna a 

fer pinya amb el grup”. A més, comenta que “(...) aprenen coses més útils per a ells, no 

aprenen tant com els altres evidentment, i aprenen coses diferents que els altres, fan 

projectes i coses que els altres no faran (...)”. 

Respecte a què l’entrevistat considera que funciona bé del recurs, comenta que “(...) 

alumnes que no es podrien treure l’ESO amb el currículum ordinari, se la poden treure, (...) 

o sigui, hi ha alumnes que si no fos per aquest recurs, no se l’haguessin tret”, “Pel fet de 

poder anar a una empresa dos cops per setmana fa que descansin del centre, també és 

cert que el centre descansa d’ells, perquè és cert”. Afegeix que “I aprenen unes 

competències que els hi serveix sobretot pel món laboral, formació professional en principi 

també, però costa més perquè pel nivell de continguts a vegades no tenen prou nivell, a 

vegades, depèn del cas”.  

Per últim, pel que fa al què milloraria de l’aula oberta, el psicopedagog expressa que 

“Doncs es podria millorar el que ara estem fent aquest curs aquí, que és fer-ho 

íntegrament dins l’aula”. Afegeix “Jo reconec que com ho estem fent íntegrament dins 

l’aula, estic perdent la part de tutoria, és a dir, com que ho fas tot dins l’aula, els hi 
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comences a exigir més a nivell acadèmic i aquella hora que tinc amb ells, poc a poc l’estic 

perdent, però bé, no la perdré”.  

- Professora física i química: 

“(...) jo penso que a vegades, en casos concrets, o sigui, jo penso lo de dintre de la classe 

està molt bé”, “En casos concrets, sí que penso que a lo millor, l’altre professor, (...) vull 

dir, que l’altre professor sí que està més atenent, no? A certes persones més 

concretament, que això vulguis o no, és una mica com excloir-los”. Afegeix, “(...) si no és 

que és molt complicat, perquè tu el que dónes a tots, no ho dónes per a tots”, “Aleshores 

clar, aquestes persones necessiten una atenció individualitzada, el que passa és que 

aquesta atenció individualitzada, en comptes de ser fora de classe, és dintre”. A més, la 

professora expressa que “Jo crec que és barrejar-ho tot perquè hi ha coses que sí que ho 

fan tots, estan en grups i estan inclosos dins els grups, però hi ha coses que sí o sí, no ens 

hem d’enganyar, no podem”, “(...) per molt que ho vulguem fer-ho inclusiu, hi ha coses 

que, és que són totalment diferents del que fan certes persones del que fan les altres”. 

Afegeix que “Per tant, encara que hi hagi certes persones dintre la classe, són continguts 

diferents, són coses diferents, per molt que es vulgui fer”.  

 

- Professora català: 

En relació als alumnes, comenta que “han d’estar dins la nostra aula”.  

 

Alumnes: 

“(...) o sigui, poden aprendre com nosaltres encara que els hi costi una mica, perquè a 

tothom els hi costa, o que facin una cosa més fàcil”. Tot i això, més endavant acaben tots 

d’acord amb que “ (...) quan està sola amb la mestra, jo crec que per a ella és el millor 

perquè és la forma en què pot aprendre les coses més bé i per exemple, no estan a la 

classe que potser hi ha coses que li costen més d’aprendre que no pas quan està allà que 

l’atenció és especialment per a ella, saps què vull dir? allà li poden explicar tot molt 
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millor”, i un va expressar que “Llavors, quin punt de portar-la aquí, si estarà tota l’estona 

apartada amb una persona que li està explicant, especialment a ella...”, “Quan pot estar en 

un lloc on es pot relacionar amb més gent, en plan com ella, a veure, que no l’estic d’esto 

però...Que té una discapacitat. Que es pot relacionar amb nosaltres però tipu, és que no sé 

com explicar-me per no dir...”.  

A més, un alumne va comentar que, “Perquè en comptes d’apartar-la i ensenyar-li 

apartada no li poden ensenyar a la seva manera a la classe també?”, “Perquè llavors serien 

dos classes en una perquè clar, estaria un porfe explicant una cosa a la gent...I un altre 

profe explicant-li a ella”. A més, un alumne va dir que “No és el mateix que dos professors 

facin dos classes a la mateixa aula, que dos professors facin la mateixa classe”. 

 

Observacions: 

En la majoria de classes, exceptuant socials, s’ha observat que hi ha certs alumnes que fan 

unes tasques o tenen un material diferent a la resta de companys/es de la classe.  

Concepció del 

treball en xarxa 

per part dels 

centres i la 

comunitat 

educativa 

1. Hi ha treball en xarxa? 

 

2. Quins serveix externs hi participen? 

Famílies: 

1. D’altra banda, tots els assistents van coincidir en el fet que els falta informació tant del 

centre cap a les famílies, com entre el mateix professorat. Respecta del centre a les 

famílies, una persona va dir “jo tinc un cas, eh? i per exemple, aquest any me assabentat 

de coses que fa tres anys que ningú m’ho ha explicat, i dius, ah, gràcies”. A més, van 

expressar que “a les reunions d’inici de curs, si t’ho diuen, si tenim atenció a la diversitat, 

no et diuen, buenu, jo no he sentit mai els recursos que hi ha, els mestres que hi ha, les 

possibilitats que tenim, com a molt, si tu ets part interessada, vas a veure el tutor i tot 

plegat, però d’inici hi ha poca informació en general, o nul·la, vaja”.  

 

Observació: 

2. S’han observat els següents serveis externs, l’EAP i l’Educadora social de Serveis Socials 

de zona.  
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Personalització de 

l’aprenentatge en 

entorns flexibles i 

respostes 

ajustades 

- Hi ha recursos que responguin a 

aquesta característica? Quins? 

 

Docents: 

- Professora anglès: 

L’entrevistada, en relació a les classes d’anglès, expressa que “Buenu, bàsicament, quan 

tinc el grup sencer, els poso a davant, més a prop meu, i fan un altre tipus de feina”, i 

comenta que “Faig servir una plataforma digital, que està molt bé i els tinc allà fent 

aquesta feina, i de tant en tant els hi vaig dient, que com va i els intento seguir”. D’altra 

banda,  comenta “Però evidentment, no estic per ells, perquè llavors deixaria el grup aula, i 

no puc deixar el grup aula, se’m desmadra la classe”.  

- Professora socials: 
A més, l’entrevistada expressa que “(...) de vegades, hi ha alumnes que sí que els hi he de 

donar un dossier a part (...)”. Respecta aquest dossier, explica que “(...) jo quan estic 

explicant, ells saben perfectament que el que estic explicant, està allà (referint-se al 

dossier), fins i tot, de vegades, en aquest dossier, hi ha imatges que ells tenen al dossier, 

que les estic projectant, llavors, és que no t’hi vas trobar l’altre dia, però en altres classes 

dic els noms dels alumnes que tinguin aquest dossier i “mireu bé perquè ara, aquesta 

imatge la comentem”, la comentem tots i ells la tenen al seu dossier, i llavors, si veig que 

poden, perquè a vegades els hi faig comentar la imatge, (...), perquè això ho pot comentar 

qualsevol, i llavors que ho relacionin amb la història, no?”. 

- Professora castellà i francès: 

“És que a més a més, esclar, com que tens aquest grup que ha quedat tan enrere, tampoc 

pots fer trigonometria o en el meu cas tampoc pots fer El Cantar del Mío Cid, si els altres 

no entenen un text”, “Vull dir, (...) el que ha redactat això, o el que ha pensat amb això, 

com es diu això que fem? Inclusió, eh, jo no crec que hagin estat mai a la meva aula de 

tercer que també és la seva (referint-se a la de l’altra professora).      

 

Famílies: 

Un assistent va explicar que troba la necessitat de que els professors responguin a la 
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següent situació  “quan estàs a l’institut, teòricament tenen una edat que ja han de tenir 

autonomia, s’han d’espavilar, no han de fer com quan estan a primària que diuen, 

apunteuse això a l’agenda, els hi apunten a la pissarra heu de fer això, heu de fer allò, i en 

principi un nano d’institut, això ja ho ha de fer sol, però, està dit per metges i tot, que un 

nen amb TDA, poder necessita, no ven bé igual que primària però que l’empenyin una 

mica, que li diguin “tu has apuntat?, te’n recordes que has de fer això? o que has 

d’estudiar, o que tens un examen?””.  

 

Alumnes:  

Respecte les adaptacions que els professors/es fan a alguns alumnes en concret, 

majoritàriament expressen que “(...) ho trobo molt bé perquè cadascú se li dóna millor una 

cosa que un altre, no? vull dir, potser no li agrada estudiar i per això no se li dóna bé, però 

potser és millor treballant que per exemple jo, (...)”. Un alumne, comenta el nom d’una 

fundació dient el nom d’aquesta i “és per nens...Amb discapacitat? i que tenen problemes 

d’aprenentatge, i llavors allà pues els hi adapten tot, i ho fan millor per a ells, no?”. 

D’altra banda, una alumna comenta que (...) “fer-ho tots iguals és igual de dolent. Perquè 

la gent que va més avançada s’avorreix, la que no arriba pos també s’avorreix, i hi ha 

poques persones que sí que van al ritme i pos sí que ho pillen, però els altres...”. 

Treball en equip de 

tots els 

professionals 

1. Quins equips de treball s’han 

identificat en el centre? 
 

2. Què opinen de la comunicació i el 

treball en equip entre professionals? 

Docents: 

- Professor matemàtiques: 

2. Afegeix que per coordinar-se el que fan és “Com podem, com va sorgint, doncs mira 

anem a donar això, al pati, quan hi ha una estona abans, etc.”.  

- Professora català: 

2. En relació als desdoblaments de 2n i 3r, “Llavors, com que no tenim temps de coordinar-

nos gaire, (...)”, “(...) nosaltres dues, per organitzar-nos, a part, hem creat uns drives i anem 

posant la programació diària”. 
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Famílies: 

2. Una persona va insistir molt que trobava a faltar que els professors “s’han de passar la 

informació d’un any a un altre, d’un curs a un altre, d’un professor en un altre, al primer 

any de primària a primer, ja no n’hi va haver gens, i dius vale, de primària a primer hi ha un 

sal, és un altre edifici, el que vulguis, molt bé, però resulta que segueixen els altres cursos i 

més o menys passa igual, cada anys quan comencen, quan passen a l’altre curs, si han de 

tenir una atenció especial amb algunes coses o saber la problemàtica o el que sigui, resulta 

que, al cap d’un temps que ja hi ha bronques o ja hi ha queixes d’algun mestre o alguna 

cosa i parles amb ells, “ah, no sabia res”, no es passen cap informació de res, doncs això no 

és gaire normal”. Va explicar que el seu fill tenia TDAH, però pensava que això “deu passar 

amb aquest problema i amb altres problemes o trastorns o el que sigui, imagino que deu 

passar igual amb altres casos”.  

A més, la persona va expressar un possible recurs per millorar la situació, ja que “està 

assentat a l’última fila, quan normalment amb un cas així, jo tinc entès per metges i per 

molta gent, que per anar bé han d’estar a primera fila”. 

 

 

Observació: 

1. Equip de psicopedagogs  

2. Quan hi ha dos professionals a l’aula, els docents, en alguns casos, parlen uns moments 

abans de començar la classe.  

Mesures i suports  

CAD - Valoració 

Docents: 

- Mestra educació especial de primària: 

1. “(...) normalment establim un ordre, i l’anem variant”. Comenta que el varien segons si tenen un tema de més 

importància o al qual s’ha de respondre més de pressa, per exemple, “Que a vegades comencem la reunió i arriba 

l’Ismael i diu, tinc un tema molt important de secundària, doncs comencem per secundària”, “(...) el fet és que hem 
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d’acabar fent revisió de tots els cicles”. A més, expressa que “(..) jo ho veig molt adequat, perquè va molt bé per 

intercanviar dubtes entre professionals i a vegades un et dóna una altra visió, o se t’escapa algun recurs que no 

coneixies, i mira, hi ha això, hi ha allò”. També comenta que “Sí que una hora és curta, nosaltres fem una hora 

quinzenal i a vegades no ho atrapes, però buenu, si fa falta fer-ho més sovint, doncs es diu, ei, fem-ne un altre”.  

D’altra banda, respecta les CAD, tot i que troba que “(...) és una bona manera”, considera que “(...) a vegades estàs 

parlant d’unes coses que dius, ostres, aquí si hi hagués el tutor, aniria molt bé, però clar, és que llavors ja entrem en 

el tema de fer substitucions.”  

2. “Doncs així, com ho estem fent eh, a dins l’aula el màxim possible, i sempre pensant amb les coses que els hi 

aniran bé per la vida, pel dia a dia, no a nivell de continguts, sinó, a veure, els continguts bàsics, o sigui, tots els nens 

han d’acabar llegint i escrivint i entenen uns bàsics per poder viure, perquè no els hi prenguin el pèl i poder-se 

desenvolupar el mínim possible d’una manera pràctica i efectiva”.  

 

Observació: 

Les funcions de l’educadora social no estan clares dins el marc de la CAD i la CS.  

Durant l’observació no es van arribar a acords definits.  

 

 

Aula Oberta - Valoració 

Docents: 

- Director: 

Expressa que “(...) funciona molt bé (...)” i que “(...) hi ha alumnes que han pogut tirar per aquí i precisament, ara 

estan treballant o estan en vies així cap a la professió professional, gràcies a això”. 

- Educadora social: 

L’educadora social comenta que “sempre estem amb revisió constant per fer-ho”, referint-se a millorar, i que 

actualment, “Ens trobem en un moment en què, per les darreres modificacions del projecte d’aula oberta, caldrà 

redefinir el projecte d’APS. Així que serà una oportunitat de continuar millorant”.  

- Mestra educació especial de primària: 

“(...) jo ho trobo molt bé, que existeixi” i afegeix que “Sí que té un estigma no?, molt negatiu de, si són els nens 



     

 

218 
 

gamberros que molesten i que perjudiquen, això a nivell de pares eh, però aviam, aquests nens han d’estar algun 

lloc, o sigui que sí, que ho trobo molt bé que en tinguem d’aula oberta.”   

- Psicopedagog: 

Parlant de la inclusió, expressa que “(...) el que jo no trobo que ajudi gens, és l’aula oberta, o sigui, des del meu punt 

de vista el programa de diversificació curricular és zero inclusiu, i és un recurs que s’ha inventat perquè els alumnes 

no molestin a la classe”,  “(...) la necessitat no va ser, ajudem-los a buscar una feina, no, la necessitava ser, traiem-

los de les aules, que això és un rebombori”, per tant afegeix que “(...) inclusiu, zero”. 

 

Famílies: 

Respecte a quins alumnes va destinat aquest recurs, els assistents coincideixen en “nano d’aula oberta, entre 

cometes un gamberro, era el que muntava pollos a tota la classe”. I justificaven que aquests joves estaven dins les 

aules en comptes d’estar exclosos com altres anys, perquè “aquest any els nanos que van a l’aula oberta, no són 

nanos conflictius, i poden estar a la classe compartint amb els altres, però com que no van al ritme dels altres, tenen 

un professor que els entra a la classe i llavors per això moltes vegades, (...) tenen dos profes i els hi expliquen”.  

D’altra banda, respecte si consideren positiu pels alumnes que van a l’aula oberta i per la resta dels companys del 

grup-classe, que els alumnes de l’aula oberta estiguin més hores dins el grup-classe, hi ha assistents que diuen que 

no poden opinar perquè no ho saben, ja que els seus fills no tenen edat per estar més familiaritzats amb aquest 

recurs. Els assistents que sí que el coneixen més, opinen que “depèn dels nanos”, ja que actualment veu que el seu 

fill “no es queixa”, però “per exemple amb la meva filla, l’experiència d’abans, jo era fora tots, em sabia molt greu 

eh, però els que hi havia, era, fora, perquè eren nanos que agafaven una cadira damunt de la classe i volava fins a la 

pissarra, clar dius, distorsionaven a la classe”. Va continuar explicant-se i va expressar el següent, “Llavors dius, els 

exclous? si si, perquè no se saben comportar, jo eh, el primer que deies era que no se saben comportar, a veure els 

altres volem estudiar, o ens fan venir a estudiar i volem, hem de fer-ho, però clar, els altres no”. Tots van estar 

d’acord que “pel bon funcionament de tota la resta, si que és millor en aquest cas, fer-ho fora”, referint-se al bon 

funcionament de la classe i que els alumnes de l’Aula oberta estiguessin fora de la classe. En canvi però, algun 

assistent va destacar que si aquests alumnes estaven dins l’aula, entrava un professor de suport “i entre cometes 

també ens en podem beneficiar una mica els altres”. Quan una persona va dir això, un altre av afegir, “Que això de 
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fet seria l’atenció a la diversitat, no? que és un modelador, no és tot, o sigui una norma i s’ha de seguir la norma, 

sinó que depèn del tipus de criatures que tinguis, i del seu comportament i de les seves necessitats, utilitzes uns 

recursos o uns altres”. 

Tota aquesta informació de l’aula oberta, els hi van explicar el dia de la primera reunió del curs, tot i que hi havia 

assistents que se n’estaven assabentant en aquell moment del seu funcionament perquè en ells, a la reunió, no se’ls 

hi havia explicat.   

 

Alumnes: 

No tots sabien el que era. El que van comentar va ser “Que, un company fa a vegades, treballa amb el conserge” i 

que “ (...) una noia també fa classes a primària”. Tots van coincidir en que estava “(...) bé que ho facin” perquè “(...) 

si veuen que aquest tipu de noi i noia, no poden estar a classe, perquè o no poden pel que sigui, o no estan bé, o...” 

“O simplement que no els agrada estudiar” “O que no els agrada estudiar, jo ho veig bé que els hi facin algo...” “Que 

tinguin una alternativa” “Que facin algo de profit”.  

A més, expressen que “Això ho trobo perfecte, perquè en plan, si a tu no t’agrada estudiar, pues així et donen una 

alternativa i acabes l’ESO”. Respecte a quins alumnes hi van, opinen que els que “no els agrada estudiar”, els que “la 

lien més”, “els que tenen més dificultats” i “els que no deixen donar classe”. En relació al que fan els alumnes que 

van a aquest recurs, opinen que “Anar a empresa” i que “Fer pràctiques de treball”.    

Observació: 

Els alumnes que van a l’aula oberta, a les classes que he observat, no participen. Quan estan els tres alumnes, sols 

amb el psicopedagog i l’educadora social, en aquest cas sí que participen, tot i que hi ha un alumne que si no se li 

demana directament, no expressa oralment les seves reflexions o dubtes.  

SIEI - Valoració 

Docents: 

- Educadora d’educació especial: 

“(...) estic molt contenta, jo pertanyo a la SIEI, i m’agrada molt com s’atén els alumnes de secundària, per a mi és un 

model, que hi crec molt, com s’està fent”. 

- Educadora d’educació especial: 

“Jo crec que es veu bastant, un espai bastant normalitzat”. També exposa que “(...) hi ha un alumne que no entrava 
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tant a les aules, i al principi d’entrar veies com un rebuig, veies conductes que deies, en serio, estem parlant d’un 3r 

d’ESO, en serio que feu això? I conforme ella va entrant i anem xerrant amb ells i anem parlant, és com que hi ha 

major acostament, que cada cop hi ha més acostament a aquesta alumna”.  

- Mestra educació especial de primària: 

“(...) la trobo super necessària, perquè si, perquè encara que no hi hagin nens super super afectats, és que tots a les 

aules, totes les aules, tenen nens amb necessitats diferents”.  

- Psicopedagog: 

D’altra banda, expressa que “(...) jo imagino que la SIEI és temporal, perquè si estem parlant d’una escola inclusiva, 

la SIEI tampoc haurà d’existir (...)”. A més, comenta que els alumnes de la SIEI “Només surten unes hores molt 

puntuals per fer. Per exemple habilitats socials, educació emocional, o coses molt concretes, però la resta estan 

sempre dins l’aula. I això està molt bé”.  

- Psicopedagoga SIEI: 

Pel que fa a com considera que afecta l’aprenentatge dels alumnes el fet d’anar en aquest recurs, l’entrevistada 

expressa que “(...), hi ha alumnes que ho assumeixen molt bé des del primer moment, perquè ells són els mateixos 

que són conscients de què tenen aquesta necessitat, hi ha alumnes que no.” Afegeix que “(...) és molt positiu per 

part nostra, que hi siguem”, “(...) penso que per ells és un recurs molt valuós, el que passa que, que és molt, la idea 

aquesta que et deia jo al començament, de què, són els vostres alumnes, són els marginats, són els no sé què, per a 

ells, a vegades els hi costa acceptar-ho”. Més concretament en relació a aprenentatge de continguts, considera que 

funciona bé “(...) perquè el seu nivell no és estic amb un 2n d’ESO o 3r d’ESO, saps? Per nivell de capacitat, un 

alumne de 4t pot estar fent el mateix que un de 1r, per sort o per desgràcia”, i que sí que és d’ajuda.    

En relació al que milloraria, l’entrevistada considera “(...) que encara, el que et deia, que han començat ja veure que 

són els seus alumnes, aquí sí, però que haurien de treballar la diversitat més, per exemple, el que sí que he vist, no? 

En el sentit de què atendre a la diversitat com s’atén, de moltes maneres a les classes, però continuo veient que fan 

moltes classes magistrals, aquí, saps? Això em va sorprendre perquè no deixa de ser un poble petit, amb unes 

classes petites, fàcilment controlables, jo faria coses més divertides, en general eh, no amb els alumnes de la SIEI, 

doncs el que deia, treballar per projectes i no sempre projectes perquè sempre els hi angoixa però veig això, que 

algunes classes, alguns professors, són molt magistrats i mentre continuïn amb aquesta línia, la diversitat els hi 
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costarà molt d’atendre”.   

Per acabar, la psicopedagoga considera que del SIEI, funciona bé “L’equip penso, que ens entenem molt bé amb la 

meva companya, i on no arriba una, arriba l’altre”, afegeix que “Això és una cosa, molt important”. A més, valora 

positivament “(...) l’acompanyament que tenim pels professors, perquè ja et dic, he estat amb altres SIEIs, i és que 

clar que falta camí per recórrer que és el que et deia, però són molt sensibles amb la diferència amb ells, amb 

nosaltres amb els professors, vull dir, hi ha molta bona rebuda quan nosaltres entrem a les classes”, “Que veuen la 

SIEI com un recurs per tot l’alumnat, no pels alumnes només de la SIEI”.  

 

Famílies: 

Una assistent va comentar que “de fet, d’inici t’ho van vendre com, osti, quina gran notícia, una font de recursos, 

però penses, buenu a veure, egoistament com a pares també has de dir, vale, de recursos però també de 

problemàtiques, buenu, d’alumnes amb problemes, perquè vulguis que no, buenu, ja està bé tenir, o sigui, estic 

súper a favor eh de la inclusió, però tampoc ho venguem com a súper, com el súper xollu, perquè realment el que 

ens porten aquí a l’institut, són nens de tota la comarca, amb problemes, home importants, no? autisme, downs, 

coses així, jo estic, o sigui, estic contenta perquè sé que el meu fill aprendrà a conviure amb aquest tipus de 

persones i probablement serà molt més empàtic, i amb això es beneficiarà, per altra banda, poden haver-hi 

distorsions a la classe”.  

Un altre assistent opinava que “Està bé però ja veus quants recursos ens posen. Jo ara et nava a dir, a mi m’està 

molt bé això i hi estic totalment a favor perquè aquests nanos han d’estar-hi totalment amb els nostres perquè 

enriqueixen els nostres, però osti, posa més recursos xaval, ja que te’ls estalvies amb els altres, perquè si no fossin 

aquí haurien d’anar a les seves escoles”.  

 

Alumnes: 

Respecte el seu funcionament, els alumnes mostren opinions variades. “És pels que els hi costa més prendre atenció 

a l’aula?”, “No, no té perquè” ”No, coses adaptades pel tipus de discapacitat, si en tenen, o pel seu nivell 

d’aprenentatge.” En relació als alumnes que hi van, opinen que els alumnes que hi van “Els que tenen dificultats, en 

plan, els que no van al mateix nivell que la resta, diguem-ne” i “Els que tenen un nivell d’aprenentatge diferent, o 
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algun tipus de discapacitat”. Tots els assistents, creuen que sí que està bé que hi hagi aquesta aula. 

 

Observació: 

Els professors no fomenten la participació en el grup-classe durant les assignatures observades, dels alumnes que 

van al SIEI.  

Aula Acollida - Valoració 

Docents: 

- Psicopedagog: 

El psicopedagog considera que aquest recurs afecte, a l’aprenentatge dels alumnes, “Positivament… surten una 

hora, a l’hora de català, concretament, ja que dins la classe de català treballen l’idioma a un nivell més tècnic i 

aquests no el poden seguir, i llavors podríem dir que això és una adaptació curricular de l’assignatura, això sí, fora de 

l’aula”.  

Per últim, l’entrevistat considera que el recurs “(...) funciona bé com a mesura intensiva donat que, tan aviat com els 

alumnes adquireixen l’idioma a nivell bàsic, s’inclouen dins l’aula amb les adaptacions de nivell pertinents”, i que el 

que es podria millorar “En el nostre cas, donat que és un recurs molt puntual i de pocs alumnes, sol funcionar prou 

bé i no hem detectat necessitats de millora”.  

- Professora català: 

“Però què em passa a mi, és el que jo et deia de l’atenció, si jo pogués estar només amb ells, jo podria parlar, i aquí 

el que em falla ara és que, l’atenció tampoc pot ser al 100%, (...) ens hem apuntat aquest programa que és el 

parla.cat, que és un programa d’adquisició del català com a L2, vull dir, i està molt pautat, tens, escoltar, parlar, 

llegir i escriure”, “El que passa que per parlar són enregistraments i no”. La professora expressa que “Clar, jo penso 

que si poguessin estar amb el profe i els pogués tenir algú i els pogués fer parlar, el que passa que només hi estan 

una hora parlant”. Afegeix, “(...) però  clar, amb ells no ho puc fer, és que no puc, no em puc partir. I estan una mica 

abandonats”.   

La professora afegeix que “Llavors passa una mica això, això queda coix, perquè l’atenció penso jo que continua sent 

el cavall de batalla el qual no ens posarem mai d’acord, perquè cadascú té la manera diferent de veure les coses, i 

surten lleis però els que fan les lleis no estan a l’aula, estan al despatx i ben poc en saben del dia a dia (...)”.  
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Famílies: 

No coneixien el recurs i no el van valorar. 

 

Alumnes: 

Tots veuen adequat que existeixi aquest recurs, perquè “A ver, lu mínim, ja que vens aquí, pues algo pots aprendre 

de català”.  

 

Observació: 

Els dos alumnes estan exclosos de la dinàmica de la classe de català, ja que fan una feina totalment independent i 

aïllada de la que fan la resta dels seus companys/es. A les altres assignatures observades, els alumnes realitzen les 

mateixes tasques que els seus companys/es.  

Desdoblaments - Valoració 

Docents:  

- Cap d’estudis: 

“(...) mai els fem per nivells”, que “(...) aquí no anem amb aquesta filosofia perquè llavors el que fas és el grup dels 

llestos i el grup dels tontos. I això, a nivell pràctic, a nivell de feina nostre va molt bé, però a nivell de famílies i a 

nivell de centre, no es pot fer”. Considera que no “(...) perquè llavors, aquells que estan al mig, a on el poses. Hi ha 

aquell marge de nens que ni estan als bons, ni als no tan bons, i on els poses?”. En relació a com afecten els 

desdoblaments a l’aprenentatge dels alumnes, l’entrevistada expressa que “Millora, la ràtio ho és tot”.  

L’entrevistada considera que funciona bé “Que tens menys nens, ja que no és fer el mateix fer una classe amb 30 

que amb 15”. I expressa que es podria millorar “Que n’hi haguessin més, clar, a totes, com més desdoblis, millor”.  

- Mestra educació especial de primària: 

”(...) també funcionen molt bé per poder estar més per als nens”. 

- Psicopedagog: 

“(...) estan bé sempre i quan siguin heterogenis també, perquè el que fas és reduir grups i no exclous per nivell ni 

per sexes ni res.” 

- Professora català: 

“Nosaltres per no fer discriminació, vam partir per llista”. L’entrevistada també comenta que “Hi ha qui sí que 
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separar per nivells (riu)”, “Clar, però és que separar per nivells també va bé”, ja que “(...) pots atendre més als que 

tiren i menys als que no”. Expressa però, “Però nosaltres ho fem sempre per llista, perquè puguin estar barrejats i 

tal”, “(...) si un que en sap menys, fas un treball en grup, s’ajunta amb un que en sap més, bé, nosaltres ho fem així”. 

- Professora castellà i francès:  

“És que això, separar per nivells, no és per beneficiar els que porten un nivell alt, és per beneficiar-los a tots”. 

Afegeix “Tu saps el que és està a una classe on sempre ets el pitjor de tot?”, “Perquè aquests nens poden tenir 

mancances, però tontos no són, on saben perfectament que lu seu és adaptat i lu seu és diferent i tota la classe ho 

sap, és molt millor estar amb un grup on els demes són tots com tu, i tu destaques en una assignatura i l’altre més 

en un altre”, “I això et dóna seguretat per la vida”. 

 

Famílies: 

Opinen que els seus fills/es estan més ben atesos perquè és una classe “molt potent” i d’aquesta manera són 

menys. Una persona ho defineix com “jo crec que és millor, també és com si fossin una classe més petita... 

reduïda...un mestre de repàs que dic jo”. Aquest fet, també el veuen positiu perquè els alumnes demanin els dubtes 

que els sorgeixi al professor, i opinen que el professor “veu més cada un”. Un altra persona opina que així es pot 

atendre “les diferents velocitats”.  

D’altra banda, “És que el profe jo també ho entenc que no arribi a tot, amb lu de casos que hi ha allà dintre, 

d’aquests 30, és impossible...Tu amb un ja, a vegades”. Comparteixen l’idea que “és impossible que amb una hora 

els pugui atendre a tots, cada un, per la seva necessitat de cada nano, perquè cada nano és un món”.  

 

Alumnes: 

Majoritàriament consideren millor els desdoblaments que entri algun professor/a a fer suport a la classe, perquè “Si 

desdobles, no ets tanta gent, llavors no la lies tant”, “ (...) molt millor perquè érem grups més reduïts”. 

 

Observacions: 

Els alumnes participen més que en el grup-classe.  

Suport dins l’aula - Valoració Docents: 
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- Educadora d’educació especial: 

“(...) entro molt dins l’aula, miro que el suport, tampoc no m’agrada seure al costat de la persona que m’han 

assignat, sinó que miro d’anar fent-ho el més normalitzat possible, i dono suport a tots els alumnes, sempre tinc en 

compte, els meus assignats diguéssim, que estiguin coberts, necessitats cobertes, i quan veig que tiren sols doncs 

vaig a ajudar la resta”. A més, comenta que “Penso que això, si fas suport dins l’aula, els alumnes, la resta d’alumnes 

i els professors, no et veuen com l’ajuda de tal persona, sinó que és de tots” i que “Molts professors t’agraeixen, el 

fet de, ostres, que bé que em va que entris tu, perquè tal. Afegeix que “(...) jo ho veig molt bé en el meu cas, perquè 

jo no sóc professora, i jo entenc que qui ha de donar la classe és el professor titular, en aquest cas, super bé”, “Però 

depèn del professor, clar és estrany, però quan entres dins l’aula, depèn del professor, tu ja ho fas d’una manera o 

d’un altre”. Afegeix que “Hi ha amb gent que et diu, vinga va participa, i jo participo fins i tot en alguns moments, o 

per exemple el tema de suport, ja ho sabem, els que jo tinc assignats més tots els altres que faci falta”. D’altra 

banda, exposa que “El que sí que penso és que si tens la titulació, dos professors o un psicopedagog i un professor, 

penso que està bé fer diferents estils, jo crec que cada professor s’ha de sentir còmode en com ho està fent”. Per 

últim, dir que l’educadora d’educació especial comenta referent a com afecta l’aprenentatge dels alumnes, “Amb 

positiu total” i que el que li agradaria millorar és “Poder anticipar les classes, clar, que hi hagués més temps, que 

poguessis parlar amb el professor, i com ho faràs avui, i com ho podem fer, no? I potser fins i tot a vegades, clar, des 

de fora, des de la meva mirada és molt fàcil poder observar més, no?” Afegeix “(...) poder treballar, planificar, millor 

amb l’altra persona i ja està” i expressa que “(...) això, hi ha professors que alomillor els hi interessa més la teva 

opinió i potser alguns poc, passa, s’ho prenen malament”.  

- Mestra educació especial de primària: 

“Molt bé”.  

- Psicopedagog: 

 “(...)són més d’ajuda des del meu punt de vista (...)”, “Perquè si vols que es compleixi el principi de presència, 

participació i progrés, si hi ha dos mestres dins l’aula és molt més fàcil”. Destaca però, que “Quan diu suport dins 

l’aula em refereixo a dos professors dins l’aula, millor docència compartida, però no hi ha hores”.  

Pel que fa a com afecta a l’aprenentatge dels alumnes, el psicopedagog expressa que “(...) tenen un bon clima 

d’aula, que això és molt important perquè si no t’asseguro que no aprendria ningú, (...), tots ja aprenen més perquè 
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estan més atents i els hi arriba millor la informació i estan més concentrats”, i “(...) tenen el doble d’ajuda, si han 

d’esperar que el professor arribi, doncs arribo jo abans i per tant, doncs, en lloc d’atendre vint-i-cinc alumnes per 

part d’un, els atenem per part de dos”. Afegeix que “(...) durant la lliçó del professor, jo vaig resolent dubtes, a nivell 

individual, no cal que parin la classe (...)”. 

El psicopedagog comenta que “Funciona molt bé” i que el que es podria millorar seria “que tothom ho hauria de fer, 

normalment el que entra d’atenció a la diversitat, es manté en un pla molt secundari, és gent que té la concepció 

d’ajudar a l’alumne que té dificultats i d’ajudar, clar, (...) depèn del professor, si el professor que hi ha, té un bon 

control d’aula, no cal que tu facis de policia, al meu cas ho faig, perquè jo entro precisament a aules, on a més 

d’haver alumnes difícils, els professors els hi costa més, ja professors que no entro, hi ha professors que són prou 

bons per atendre, per controlar tot el clima d’aula, i a més a més, atendre tots i els que més els hi costa”. Afegeix 

que “(...) doncs que potser els professors no haguessin de necessitar tant la meva ajuda a nivell de control d’aula, 

sinó utilitzar-ho només a nivell psicopedagògic”.  

- Professora de castellà i francès: 

“Buenu, normalment, la de suport hauria d’estar amb la nena amb síndrome de Down, però està una mica, a mi em 

va molt bé, si jo estic explicant un tema, que ella faci callar amb els altres, això va molt bé”. Expressa que “(...) a mi 

em va molt bé quan entra el psicopedagog a 3r, perquè és un grup molt mogut i em va molt bé que entri, perquè 

aquests que són gamberros els fa callar ell”, “I jo puc explicar mentre ell fa callar”. 

 

Famílies: 

Els membres que en tenien coneixement, relacionen el suport amb què aquest, va dirigit a alumnes que “com que 

no van al ritme dels altres, tenen un professor que els entra a la classe i llavors per això moltes vegades, jo ho veig 

amb el meu eh, tenen dos profes (...)”. A més, una persona justifica aquest suport perquè “buenu nosaltres també 

perquè la nostra classe és molt potent, és molt nombrosa, també necessiten dos professors de reforç”. 

 

Alumnes: 

“Això està bé, això està bé”, “Molt bé”, “Sí, nosaltres que tenim, a vegades que ens ve una professora, avui per 

exemple a mates, o el psicopedagog, que entra”. Un alumne però, explica que “Però a nosaltres, més que ajudar, el 
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psicopedagog ve més per fer-nos callar”. D’aquesta manera, expressen que és positiu que entrin dos professors/es 

dins l’aula i els ajudin però algun pensa que “Però és que a nosaltres no venen per ajudar-nos als que ens costa més, 

per exemple, venen només per rallar-nos, i eso, i és com, per cridar-nos no vinguis, saps?”. Tot i que la resta diuen 

que “A nosaltres si que ens ajuden, vull dir, no, no tenim cap problema amb això” i que “Va millor, perquè si tens un 

dubte o està explicant, tu pot dir a tu, en ves d’interrompre la classe”. D’altra banda hi ha un alumne que expressa 

que “jo veig millor que siguin, que dos caps pensen millor que un”, però un alumne li contesta que “Buenu, depèn 

de si estan compenetrats o no”. 

 

Observacions: 

El psicopedagog, quan entra a fer suport dins l’aula, realitza més una funció de control respecte el comportament 

dels alumnes, i no d’ajuda o suport, tot i que respons a varies demandes d’ajuda dels alumnes.  

Sense suport a 

l’aula 
- Valoració 

Docents: 

- Professora socials: 

A mi no em toca tenir gaires suports a l’aula, (...) a part d’això, de moment, no es fan les competències bàsiques de 

socials, llavors, això m’ajuda, m’ajuda en el sentit de què, crec jo, eh, que els que tenen competències han de ser, 

potser, molt més precisos, llavors, (...) jo prefereixo que potser, que vagin a mates o que facin un desdoblament, o 

fins i tot a llengües, que per mi és essencial que els nens escriguin bé, que és una cosa que ens està costant molt, i si 

a llengües poden tenir un desdoblament perquè puguin arribar a escriure millor, a mi, a fi de comptes em surt 

rendible perquè llavors jo tinc un examen que té més o menys cara i ulls i m’és més fàcil d’entendre i de puntuar, i 

de cara a l’alumne, evidentment, que sàpiga llegir i escriure, encara que les lletres no estiguin de moda, és 

important”. 

- Professora català: 

“(...) si hi ha una persona a l’aula pot estar per més d’un, el que passa que clar, pot estar per més d’un d’aquella 

aula”, “En canvi, si està fora, pot està per més d’un però no d’una aula, sinó d’aules diferents també”, “Llavors, no sé 

jo, no sé, tampoc tinc la resposta”. 

Tutoria grupal - Valoració 
Docents: 

- Mestra educació especial de primària: 
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“(...) també molt bé (...)”.  

- Tutora de 4t: 

Considera que fer-ne dos cops a la setmana, “(...) té coses bones i coses dolentes”, “(...) a mi m’agrada perquè són 

dos dies a la setmana, diferents, i aleshores, per exemple si et queda, si en fas només els dilluns, passa algo una 

setmana, t’has d’esperar una setmana per dir-ho l’altre dilluns”.  

Respecte a si considera importants i necessàries les tutories grupals, la professora expressa que “Sí, i encara que no 

es tracti, encara que ens passem la mitja hora parlant de tonteries, però és un espai que tu tens per a ells, i ells 

tenen per a tu, que no estàs donant una matèria de i llavors per conèixer-los (...)”. I en relació al que li agradaria 

millorar, comenta que “Alomillor, que jo crec que parlem, per intentar solucionar si hi ha algun problema no sé què 

no sé quantos, però després no s’acaba solucionant (riu)”, “(...) O sigui algo falta per a concluir, algo em falta per a 

concluir”.  

- Tutora 2n: 

“(...) penso que mitja hora va molt bé, perquè contràriament al que jo pensava al principi, si hi ha coses per parlar, o 

conflictes, com que veus als alumnes amb més freqüència, (...), tens aquest contacte més dies a la setmana i pots 

estar més pels alumnes”. 

En relació a si la professora considera importants i necessàries les tutories en grup, expressa que “Sí, penso que van 

bé perquè sempre et pots acostar a l’alumne d’un altra manera que no és l’assignatura”, “Que ve, que un dia ho fem 

(referint-se a les tècniques d’estudi com a quelcom més de caire acadèmic), el que passa que ells també es queixen, 

i et diuen que hem de parlar de no sé què, sempre tenen temes per parlar (riu), sempre volen parlar, però sí, penso 

que van molt bé”. 

Respecte què es podria millorar, la professora comenta que “(...) de vegades potser aplaçar, no? És que avui hem de 

parlar d’això sí o sí perquè ha sorgit aquest conflicte doncs no, si el dimecres toca fer tècniques d’estudi, passi el que 

passi, i això de vegades, sí que som una mica flexibles, perquè com que tenim tot el curs, doncs diem, “bé, ja anirem 

fent””.   

- Tutora 3r: 

“Que va bé, o sigui, perquè hi ha coses de vegades a la tutoria, que va bé, o sigui, fer una cosa així molt dinàmica 

amb mitja hora i ja està, i a vegades, buenu, o sigui, es queda curta”. Afegeix que “I el que si que passa molt és que, 
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moltes vegades les tutories, és el tema de la burocràcia, val? El paper de no sé què, el paper de no sé quantos, és tot 

el tema de papeleo (...)”.   

D’altra banda, la tutora comenta que “(...) l’alumne que és disruptiu, si ja sap que ell fa tant i no li posen un parte o, i 

hi ha alguns que també saben molt on està el límit, i no sobrepassen aquella barrera, no? I aleshores doncs, saben 

com fer-ho”, I tu ho pots treballar a tutoria però beunu, o sigui, depèn, jo crec que és més afectiu, alomillor, en 1r de 

l’ESO però quan tenen, quan han arribat a 3r o a 4t, ells ja tenen uns rols, ja tenen una manera de fer les coses i ja és 

molt difícil”. Afegeix que “(...) les personalitats ja estan molt definides i si hi ha odis i desavinences entre alumnes, 

això ja està molt instaurat i també és difícil”. A més, l’entrevistada, en relació a com es treballa a la tutoria, expressa 

que “Intentem fer dinàmiques de grup, que això va bastant bé, per exemple, jo què sé, aquell que tens un que, ja 

veus, aquell que va un amb els ulls tancats i va un guiant-lo a derrere, pues buenu, normalment, o sigui, ha sortit bé, 

per generar confiança i tal, però després estan els gamberros que intenten que vagi contra un arbre, i coses 

d’aquestes (...)”. Comenta que “(...) el tema ja disciplinari, o sigui, quan són més petits pots treballar-ho des de la 

tutoria i pots, buenu, entre les mesures disciplinàries i tal, doncs vas compensant, i després buenu, si hi ha algun 

conflicte entre alumnes hi ha el tema de la mediació, però jo crec que quan van fent-se grans, tot això ja és més 

complicat, ja tenen la seva personalitat”.  

 

 

Famílies: 

“Jo a vegades he vist que discuteixen, ens hem estat mitja hora discutint, pel meu punt de vista, parida, i tu dius us 

heu estat mitja hora discutint això? i dius, perfavor, poder que aprofitem més, jo no sé què hi fan a les tutories 

perquè tampoc m’arriba per part del meu fill, però sempre he pensat que hi ha coses que no sé si caldria devatir, hi 

ha coses del centre que a ells no els, jo, no els hi deixaria debatre”, o “Jo no sé de què van les tutories, a mi em parla 

de totes les assignatures menys de tutoria”. Llavors però, una mare va dir que sí que creia important aquestes 

tutories en grup perquè “és important que hi hagi un espai que no sigui de classes per parlar de coses que poden 

passar entre classes, entre alumnes, jo trobo que és important”, però que “no sé què hi parlen tampoc”. Llavors, els 

altres assistents van dir que també creien que era important aquest espai. Es va veure doncs, que la trobaven útil 

per si havien de parlar d’algun tema concret o d’alguna activitat i d’informacions vàries, com per exemple de 
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sortides, però tenien la sensació que a vegades es passaven aquesta estona parlant d’alguns conflictes que hi poden 

a la classe o al pati, però que pel que els hi explicaven els seus fills, no solucionaven res. Un dels assistents va 

comentar que quan parlava amb el seu fill, rebia com que la tutoria no tenia importància perquè “ja no és classe”. 

Respecte si l’entrevistada considera necessàries i importants les tutories, la tutora explica que “Jo sí, de fet, i súper 

importants, (...) jo crec que és molt important que els alumnes tinguin un referent, o sigui, jo crec que han de tenir 

un referent, en plan, per exemple, jo sóc molt sarjento, no? Doncs quan jo faig cara de toro, no? Se’m quadren, i 

clar, jo crec que aquest és el referent”. Afegeix que “I per exemple, les meves classes, fins i tot fan silenci els 

alumnes, i treballen, o sigui, però perquè ells veuen que jo no vaig a baixar el ritme, pim pam, jo tiro i qui ve bé, i qui 

no, ja sap què li toca no? Jo crec que aquest caràcter, clar, ja et dic, jo fa molts anys que faig 4t de l’ESO i el meu 

caràcter és aquest, si jo vull ser amable, tampoc ho puc ser, no? Perquè són, els alumnes de 4t i 3r de l’ESO, són 

diferents que els de 1r i 2n i dels de primària, no? (...)”. Afegeix que “Haig de ser més dura, sí que hi ha algun 

moment que si algun alumne plora i tal, pos sí que tens la sensibilitat aquella, no? Però el meu paper és aquest, de 

dura inquebrantable, no?”. I que “I buenu, jo crec que és molt important que tinguin un referent, que tinguin les 

coses clares i que sempre tinguin algú a qui dirigir-se, o sigui, quan tinguin algun problema”.  

Per acabar, la tutora de 3r considera que funciona bé “Ser dos tutores i tenir planificat el que vas a fer (...)”. I en 

relació al que es podria millorar, l’entrevistada exposa que “Jo crec que, home, podria millorar-se, per exemple, o 

sigui és que clar, el que dèiem abans, jo estic amb un grup de trenta, clar que per sort, el que fem és ser dos profes i 

aleshores tenim quinze i quinze alumnes, però jo crec que si en tinguéssim deu podríem atendre molt millor, o sigui, 

podries personalitzar molt més, o sigui, jo no arribo a tots els alumnes, per poder, parlar amb els quinze pares, jo em 

puc tirar dos o tres mesos”. 

 

Alumnes: 

La majoria tendeixen a “No serveix per res”, “Són un xiste”, “(...) és que no fem res, simplement és arribar allà i mitja 

hora per intentar que ens callem, és que és com una hora que crec que no ens la prenem en serio, crec que cap curs 

se la pren en serio”,  que “Com que és a última hora, doncs ningú fa cas, perquè és com buenu, ja és hora d’anar a 

casa” i “En plan, jo crec que les tutories, com que no ens ho han plantejat com una assignatura més, ens ho prenem 

com, buenu, dóna igual,”.  Alguns però pensen que “Va molt bé”, un alumne de 1r diu “Nosaltres sí perquè quan el 
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professor diu “Calleu!”, pues callem”, referint-se a que se la “prenen en serio” i els de 4t, que tenen orientació diuen 

que “Nosaltres, a 4t, que tenim els dimecres, orientació, això si que fem cas, o jo almenys, perquè ens serveix”. 

Consideren que la tutoria “Podria ser molt útil, l’únic que, com això ens ho han plantejat com l’assignatura de mitja 

hora, d’última hora, pues, ningú s’ho pren en serio”. 

Tutoria individual - Valoració 

Docents: 

- Mestra educació especial de primària: 

“(...)super importants, i més en l’adolescència, segur, no sé quantes hores, es poden destinar, perquè clar, tenint, 25 

alumnes, no crec que puguis parlar cada setmana amb tots, és impossible”, i afegeix que “Segurament aquí falten 

més hores”. 

- Psicopedagog: 

“És imprescindible, tot i que també dic, que és la més difícil”, “Perquè costa molt veure les coses, jo sé que aquí 

cada any passen alumnes, que tenen problemes que jo no identifico, i com que no hi identifico jo no els puc ajudar, i 

ells no t’ho vindran a dir, perquè jo per exemple, entro a la classe i caic molt bé a uns però els altres els caic fatal”. 

Explica que “Per això a vegades intentem ser els enrotllats pel tema aquest de poder tirar més d’aquesta banda i de 

crear confiança”. Afegeix que les tutories són “(...) molt important i necessària però el que passa, ja et dic, és una 

part complicada per exemple, nosaltres, aquest any, no ho estem podent fer gaire, perquè com que estem optant 

per fer un any de què tot sigui dins l’aula, hem d’ajudar els professors, i per tant entrem nosaltres dins l’aula, i per 

tant, hores de despatx, que en dic jo, de venir alumnes i parlar amb ells, no les tinc i haig d’anar quan puc a agafar 

algun alumne”.  

En relació al que funciona bé de les tutories, l’entrevistat expressa que “(...) ajudes a alumnes que els hi fa falta, que 

realment els ajudes, i que ho necessiten”. Afegeix que “(...) tu agafes a un nano adolescent que està aquí a classe, no 

se n’entera de res, i un cop a la setmana, li demanes com està i això què, el nen només veure que tu mostres 

interès, que estàs per a ell, ja es motiva i es posa content”. Fent referència al que es podria millorar, el psicopedagog 

explica que “Tenir més hores nosaltres, per fer aquesta atenció”. 

- Tutora 4t: 

Respecte a si considera que són d’ajuda pels alumnes, la professora expressa que “Sí, però jo crec que també, és 

que clar, no sé, a 4t d’ESO van una mica més a la seva, saps? Però sí que és bo que tinguin una persona de referència 
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i que quan algo no els hi sembla bé, que vinguin i t’ho diguin, o mira que m’ha passat això o lu altre, jo penso que sí 

que és bo que tinguin una persona de referència”. Pel que fa a si les tutories individuals són necessàries i 

importants, comenta que “(...) penso que és necessari per a tots els cursos però sobretot que quan més petits són, 

més o necessiten”.   

 

Famílies: 

Tots els assistents coincideixen en què “Depèn amb qui ho fas, depèn del tutor”. Les famílies en parlen referint-se a 

les que ells tenen amb els tutors/es.  

 

Alumnes: 

La majoria però, compartia que “A nosaltres no ens fan individuals” o que “sempre pregunten el mateix, què tal, 

com estàs, com va el trimestre, com va a casa, com estàs, no sé què...” o que “és depèn del professor, si tu tens un 

professor que fa bé la tutoria...”. Els vaig demanar que “què és fer-ho bé”, i van respondre que “Que es preocupi per 

l’alumne que té” i sobre les preguntes que en algun li ha fet el tutor/a algun cop, opinen que “Això és interessat, en 

plan, ho fa per obligació i ja està”. Tenen la sensació que “Hi ha professors que preferirien estar a casa veient Netflix 

i menjant crispetes abans de fer les tutories aquestes” i que “I potser hi ha algun professor que tu li dius algun 

problema personal, i t’ajuda” o “L’escampa”. D’altra banda, van identificar que les tutories individuals “És per gent 

que, no és que tingui problemes, de, eeh intel·lectuals, pues que té problemes per socialitzar o per, perquè esta 

malament a casa, o així”. Però que “(...) estaria bé que hi pogués anar tothom també”, “O també, encara que no 

tinguis problemes, pos per parlar per veure com estàs”, “Però és que no hi ha tantes hores”.    

Aula que atén a 
tothom: 
1. Treball per 
projectes 
2. Treball en grups 

- Valoració 

Docents: 

- Professor de matemàtiques: 

1/2.“També crec que treballar amb metodologia així de projectes i això, és impossible fer el currículum, el que 

marca el currículum, val? Afegeix que és cosa del temps, ja que “(...) crec que trigues en, clar, si tu vas a, per feina, 

és a dir, vale em poso a explicar l’estadística, una estadística es fa d’aquesta forma, pot ser que hi arribis, però si tu 

vols que naixca dels alumnes, que busquen, vull dir, porta un procés, tot lo que és, el que dic jo, l’emboltori de 

donar aquests coneixements, és una cosa que després, no dóna per a fer altres coses”. 
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Respecte a com afecta aquesta metodologia de treball a l’aprenentatge dels alumnes, expressa que, “Jo crec que és, 

sobretot matemàtiques és una matèria que és molt escèptica, no? La típica pregunta “i això per a què serveix?”, no? 

(...)”, “Doncs intentar donar-li un sentit, de què sí, doncs ostres, les matemàtiques serveixen per a poder treure 

informació, no?”. Afegeix que “Jo el que intento és que, a vegades les matemàtiques, que també estiguin enfocades 

a un altra matèria, també pots agafar un altra matèria, jo que sé, sobretot, física (...)”.  

- Mestra educació especial de primària: 

“La metodologia que fan a l’escola, també, més flexible, home és molt més fàcil que no, avui pàgina 3 i tots feu 

això”. Afegeix que “És molt difícil eh de fer això, perquè llavors has de pensar activitats molt obertes, molt obertes, i 

costa, però hem d’anar cap aquí”, però explica que “(...) suposo que t’ho dirà tothom, si el camí és cap a la inclusió, 

falta gent i recursos”. 

- Professora física i química: 

2. L’entrevistada exposa el següent exemple, “Jo per exemple, quan fan coses de grups o tal, intento tenir-ho en 

compte”, “Els faig heterogenis però també, intentar que no sempre tibin els mateixos”, ja que “(...) les persones que 

poden tirar més, es cansen de treballar en grup perquè han de tirar dels demes”. A més, comenta que “(...) jo els 

grups heterogenis els veig més en els, jo que sé, si fem un exercici, perquè s’ho expliquin entre ells i que sempre hi 

hagi algú que li puguin demanar, i aquest ja s’encarregarà de què ho hagi entès perquè la nota d’ell és la nota de 

tots, però per exemple, fer algo creatiu o algo tal, per exemple, fer un vídeo de la taula periòdica, llavors sí que 

deixo que es facin els grups que vulguin, perquè els que volen tirar més, volen tirar més, i volen, et poden treure 

algo millor, i els que no tiben, també s’espavilen més”.  

1. Respecte l’assignatura de Projecte científic, En relació a la formació dels grups de treball, explica que “Els grups 

del projecte científic els van fer ells, això sí que ho veig important, perquè l’any passat vam fer nosaltres el grup, i és 

el que parlàvem de què uns tiben als altres, allí es nota moltíssim”, “Al ser una cosa tant, jo ho veig molta diferència 

en algo de coneixements diguem, que vull que sigui heterogeni perquè així els que tiben més ajuden als altres, que 

no una cosa de més creativitat o iniciativa, si és iniciativa, sí que m’agrada fer que els triïn ells els grups, i si és algo 

més de coneixements, m’agrada més heterogenis”.  

En relació a com considera que afecta aquesta metodologia de treball a l’aprenentatge dels alumnes, la professora 

expressa que “No ho sé, el projecte científic els hi agrada molt perquè són més lliures, val? I aleshores es senten 
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importants, i et venen amb idees, que a vegades són idees que no es poden, però buenu, al simple fet que et venen i 

emocionats amb el que han pensat, ja t’emociones tu de què estan emocionats”, “El que passa és que hem de ser 

realistes, treballant d’aquesta manera es tarda moltíssim més a fer les coses perquè els costa moltíssim, (...)”. 

Respecte a com li agrada més treballar a l’entrevistada, aquesta respon que “Jo per mi, la idea seria un fifti-fifti”, 

“Perquè a mi, jo veig que fer-ho tot per projectes, al final, veig que perds el nord, és molt difícil”. Afegeix que “(...) la 

qüestió és que ells li vegin una utilitat en la vida diària, o que ho puguin enllaçar amb algú, amb algun lloc”. També, 

considera que “(...) jo penso que també hi ha coses que si no estan asseguts escoltant, és impossible fer aquella 

classe, saps? O sigui, jo penso que aquella classe també és necessària, el que passa és que si estan asseguts 

escoltant, no ha de per què voler dir que no hi hagi una participació”.   

Respecte al que funciona bé, expressa que “A mi el que m’agrada és la improvisació i el no estar pendent, o sigui, hi 

ha molta gent que ho han de tenir tot super organitzat, a mi, el tenir aquesta llibertat, de dir, pos mira, el que tenia 

plantejat en fer amb una setmana, ho he fet amb tres, però estic tranquil·la perquè estic contenta de les classes, 

saps? A mi això, aquesta tranquil·litat que jo tinc interior, a mi m’agrada”. Respecte al que es podria millorar, 

l’entrevistada comenta que “(...) encara no atenc bé a tots, els de dalt, no sé motivar, no sé cap a on els haig de 

tibar, i després, els de baix tampoc” i “(...) intentar unir el avançar més amb aquesta part d’improvisació però 

avançar més, i no pajarejar-me amb temes que sorgeixen i parlem, intentar integrar-ho tot, també crec que he de 

millorar”.   

Famílies: 

1. No tots els assistents ho coneixien. Una que sí que ho coneixia, opina que és una bona manera d’aprendre perquè 

“una cosa és que et posin números a la pissarra i l’altra que t’ho posin amb exemples, projecte és treballar amb 

exemples” i els altres hi estan d’acord.  

D’altra banda, Ressaltar el comentari d’un dels membres en relació al projecte que fan de matemàtiques, “ara el 

tema de treballs amb temes complicats com matemàtiques, està bé, trobo que és molt més entenedor i distret com 

a mínim de quan estudiàvem nosaltres”.  

2. Els assistents estan d’acord amb aquests tipus de treball, tot i que una membra que estava molt a favor del treball 

per projectes, explica que considera el treball en grup com una manera bona per aprendre “Depèn qui et toca. 

Buenu, s’acostumen a treballar amb grup i sempre hi ha el que tira més, el que tira menus, i s’enfaden entre ells 
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perquè hi ha el que treballa més i la que no treballa res”. En això, tots els membres hi estan d’acord. A més, algun 

assistent, opina que “a l’hora de posar-se ells sols a estudiar, perquè hi ha coses que s’han d’estudiar, hi ha coses 

que s’han d’aprendre, un mateix, o sigui les taules de multiplicar o les aprens tu sol o no serveix de res, no? tenen 

molts més problemes de concentració, com a mínim això, i parlat amb varis mestres, perquè no saben treballar sols 

concentrant-se”. 

Alumnes: 

1. Els alumnes majoritàriament expressen que “Sí, m’agrada més perquè és més divertit”, però alguns diuen que “A 

mi amb projectes no m’agrada” o que “ (...) depèn del projecte, perquè jo què sé, hi ha un projecte que a partir 

d’una peli, tu aprens, en plan, nosaltres a partir de Black Jack, que és una peli de números, vam aprendre”. Un altre, 

opinava que, els de segon, amb el projecte científic que estan fent “Doncs els que estan fora i entren a les classes, 

des del meu punt de vista, l’únic que feu és tocar els collons”. En canvi, els alumnes de segon deien que això “Està 

genial”, i una alumne de tercer, que va fer aquest projecte el curs passat, va expressar que “No vas aprendre quasi 

res i vam fer un projecte que no ens ha servit de res, a mi em va agradar moltíssim, eh, però no m’ha servit de res”.  

2. Majoritàriament, van comentar que no els hi agrada aquesta metodologia, perquè “Sempre hi ha un que tira i els 

altres pues, a com que aquest tira pues que vagi fent (...)”.  

Se’ls demana quina forma d’ensenyar creuen que els ajuda més aprendre i diuen que la d’un professor en concret, 

que els fa dibuix, plàstica i eticocivica a alguns. “Tu has vist Merlí?”, “Pues semblant a com ell feia les classes”. 

L’opinió és bastant generalitzada entre els alumnes i comenten que “Classes que a tu t’interessa fer allò, per 

exemple a eticocívica, l’últim exercici que ens ha fet ha sigut, com ens descriuríem a nosaltres mateixos, també 

intercala jocs, així aprens molt més que per exemple a socials que només fem que copiar”. Alguns alumnes però, 

expressen que les assignatures que fa són “més fàcils” i que per exemple a eticocivica, “és un temari és bastant més 

lliure que si fas socials”. Però un alumne li respon que “És que a ver, no ens queixem d’això, ens queixem de la 

manera que ho ensenyen”.  

 


