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PLA INDIVIDUALITZAT COMPARTIT 
 
1. DADES DE L’ALUMNE:  
 
Cognoms i nom:  GPJ                                                       Data neixement: 6/10/2001 
 
Adreça:  parcel·la 16C Urb. Voramar                                Telèfon: xxx xx xx  xx 
 
Escolarització(Cicle):  4r  C. Mitjà                                      Data d'inici :  Octubre 2010 
 
 
2.- DADES DELS CENTRES ESCOLARS 

Nom del 
centre 

Nom del 
tutor/a 

Adreça de 
correu 

electrònic 

D’altres 
professional

s 

Dies 
assistència 

 
 
 
 
C.O 

 
Flor de 
Maig 

 
Francina 

 
fr@xtec.cat 

 
Rosa Mª 

Dilluns, 
Dimarts, 
Dimecres  

 
 

Nom del 
centre 

Nom del 
tutor/a 

Adreça de 
correu 

electrònic 

D’altres 
professio

nals 

Dies 
d’assistènci

a 

 
 
 
C. EE  

Gali 
 
Mari 

 
mt@xtec.cat 

 Dijous 
Divendres,  

 
PROFESSIONALS QUE HAN INTERVINGUT EN EL PLA INDIVID UALITZAT 
 
Tutora Flor de Maig:  Francina Bañares 
Tutora Gali:    Mari Teresa Pou 
 
 
Vetlladora Flor de Maig : Rosa M. Ros 
Professional EAP : Katia  Mas 
 
3. VALORACIÓ PSICOPEDAGÒGICA I ALTRES DADES SIGNIFI CATIVES 

EAP  SI 
Dictamen 

NEE  X 
Informe 

psicopedagògi
c 

  
Informe SSCD 

(social)  

St Joan de 
Deu 

 SI  Síndrome d’Asperger 

CAD 
(ICASS) 

 SI Certificat de disminució SI  X NO Observacions 

BECA:  NO   



Altres:  SI Tractament psicològic des del CSMIJ 

 
4.- NIVELL DE COMPETENCIES DE L’ALUMNE: 
Té bones capacitats en el treball mecànic i memoristic. 
És polit i li agrada realitzar les tasques i la lletra de forma correcta, esborra les 
vegades que creu necessari fins que li surt bé. 
Dificultats en la relació amb els altres.  
Sovint en gran grup es mostra absent i presenta manca d’atenció i autonomia. 
Necessita de l’adult que el guiï constantment, ja que fàcilment deixa de realitzar 
la tasca si està sol o ja no s’hi posa. 
Li manca autonomia i iniciativa personal. 
Es molt desorganitzat amb els materials, l’agenda. 
Va adquirint els continguts propis de l’edat. 
 
5. PROPOSTA EDUCATIVA:  
Millorar els hàbits de relació i habilitats socials amb els iguals. 
Treballar la comunicació funcional i pragmàtica. 
Ajudar-lo a ser més ordenat i organitzar-se l’agenda. 
Potenciar l’autoestima . 
Exercitar el raonament lògic i la comprensió i expressió. 
Treballar els continguts propis del nivell de manera funcional i significativa. 
 
6. DISTRIBUCIÓ DE L’HORARI DE L’ALUMNE I EL SEU EMP LAÇAMENT: 
Hores Dilluns  Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
 
1a 

Grup 

classe (GC)  

 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup 

classe (GC)  

 

 
Grup 
classe (GR)  

 
Grup Classe  
(GR) 

 
2a 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup 

classe (GC)  

 

Grup 
Classe 
Amb 

desdobla 
Ment i 

    Reforç  

 
Grup Classe 
amb 
desdoblame
nt (GF) i 
    Reforç  

 
3a 

Grup 

classe (GC)  

 

Grup 

classe (GC)  

 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup      
Reduit (GR)  

 
Grup Classe 
(GR) 

 
4a 

Grup 

classe (GC)  

 

Grup 

classe (GC)  

 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup      
Classe 
(GR) 

Grup  
Classe  
Amb Reforç  

 
5a 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup 

classe (GC)  

 

Grup      
Classe 
(GR) 

Grup      
Classe (GR)  

 
6a 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Suport 
Vetlladora 
(S) 

Grup 
classe (GC)  

  



 
Tipus d’emplaçament: 

 Grup Reduït (GR) 

 Grup classe ordinària(GC) 

 Grup Flexible (GF) 

 Vetlladora (S) 

CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA CURRICULAR 

AREA C. Flor de Maig CEE Gali 

Matemàtiques  X X 

Català X X 

Castellà X X 

Anglès X  

Música X Teatre 

Medi X X 

Plàstica  X 

Educació Físca  x 

 
 
7.- COORDINACIÓ  ENTRE  CENTRES: 
 
7.1.-CALENDARI DE REUNIONS DE COORDINACIÓ I SEGUIME NT: 
 Mes Dia Hora Lloc 
Primer 
trimestre 

Setembre 17 11h C EE Gali 

Primer 
trimestre 

Octubre 22 12,30 C Flor de maig 

Segon 
Trimestre 

Febrer 15 11 h C Flor de maig 

Tercer 
trimestre 

Maig 17 12 CEE Gali 

 
7.2.- ACORDS PRESOS A LES REUNIONS DE SEGUIMENT: 
Data: 17-09-2010 
Continguts de treball: Informacions sobre l’alumne i perfilar el currículum i 
matèries que impartirà cada centre 
 
Acords: 
El CEE treballarà la comprensió i expressió en llengua i el raonament lògic i 
resolució de problemes. 
L’educació plàstica com que la realitza al CEE, serà evaluada per dit centre 
Realitzarà l’educació física i teatre. 
C Flor de maig treballarà totes les matèries amb una adaptació prioritzant 
continguts , amb metodologia més individual amb l’ajuda de la vetlladora . 
 



Data: 22- 10- 2010 
Contingut de treball: L’adaptació al centre d’educació especial  i al nou tipus 
d’escolarització, es valora positivament. 
Es relaciona millor amb petit grup i sembla que comença a establir relacions 
positives amb un company 
Concrecions del PI 
 
Acords: 
Les dues tutores dels centres compartiran la temporalització de la programació a 
través del correu electrònic.  
Es treballarà els objectius prioritaris d’aquest PI, en ambdós centres. 
L’avaluació i la informació als pares, és donarà en un sol i únic informe 
d’avaluació, des del centre Flor de maig . 
Li donarem deures per casa ambdós centres, perquè vagi agafant hàbits i 
responsabilitat. 
 
Data: 15- 02- 2010 
Contingut de treball: Seguiment i valoració de les prioritats fixades 
 
Acords: 
L’alumne es mostra millor en el CEE Gali que en el C. Flor de maig. En aquest 
centre sols treballa quan està amb la vetlladora, dins l’aula ordinària s’inhibeix i 
fins i tot hi ha dies que interfereix de manera constant cridant l’atenció. 
Respecte als objectius que em prioritzat en el PI: 
- Millorar els hàbits de relació i habilitats socials amb els iguals, dins el petit grup 
del CEE està més adaptat, tolera els altres i tot i que li costa mantenir una 
amistat, els tolera i la convivència es bona, mentre que en el C. Flor de maig no 
es relaciona amb ningú i va a la seva sempre fins i tot a l’hora de l’esbarjo no 
manté un joc amb els altres. 
-Treballar la comunicació funcional i pragmàtica, cal continuar treballant aquests 
objectiu, donat que li costa expressar el que pensa i respondre de forma 
coherent sobre el que se li pregunta . 
- Ajudar-lo a ser més ordenat i organitzar-se l’agenda, va agafant hàbits tot i que 
li costa, es veu un progrés. 
- Potenciar l’autoestima , es necessari continuar treballant-la, sobretot en la 
realització de tasques assolibles i d’experiència d’èxit 
- Exercitar el raonament lògic i la comprensió i expressió, cal continuar treballant 
 
 
 
 
 
PROPOSTA  CURRICULAR  DE  C. Flor de Maig:  
 
ÀREA DE LLENGÜES: 
 LLENGUA CATALANA 

- Lectura i comprensió lectora 
- Separació de síl·labes. Identificació de la síl·laba tònica 
- Signes de puntuació ( . , ? ! ) 
- Ortografia: b/v, r/rr, s/ss, g/j, h, x/ix, tx/ig, m/n, l’apòstrof 



- Sinònims i antònims 
- Nom comú i nom propi 
- Identificaió de: nom, adjectiu, verb. 

LLENGUA CASTELLANA 
- Lectura i comprensió lectora 
- Separació de síl·labes. Identificació de la síl·laba tònica 
- Signes de puntuació ( . , ? ! ) 
- Ortografia: b/v, g/gu/gü, g/j, h, c/z, c/qu, ll, ñ 
- Sinònims i antònims 
- Nom comú i nom propi 
- Identificaió de: nom, adjectiu, verb. 

 
Criteris metodològics (generals): 
principi es prioritzaran els continguts d’ortografia, lèxic i gramàtica, a més de la 
lectura i la comprensió lectora. 
Es reduiran el nombre d’activitats a fer, prioritzant les que la tutora consideri 
més significatives.  
Els exercicis que es pugui, es respondran al llibre, i si s’han de copiar a la 
llibreta es prescindirà de  copiar els enunciats.  
 
Criteris d’avaluació (generals):  
L’avaluació es realitzarà a partir de les activitats diàries i del progrés en el seu 
aprenentatge. 
Es valorarà molt l’esforç de l’alumne. 
Les proves d’avaluació poden ser la mateixes que les del grup, però reduint la 
quantitat. Disposarà de més temps per a realitzat-les, ja que les farà 
individualment amb la vetlladora. 
 
ÀREA: MATEMÀTIQUES 
- Numeració fins les centenes de miler 
- Sumes i restes 
- Multiplicacions (màxim dues xifres) 
- Divisions (una xifra) 
- Concepte de fracció: ½, ¼, 1/3 
- Problemes una operació 
 
Criteris metodològics (generals): 
Aquesta àrea té molt poques modificacions de continguts. En principi s’intentarà 
que el Jorge faci els mateixos continguts que la resta de companys, i se li 
reduiran el nombre d’activitats a fer, prioritzant les que la tutora consideri més 
significatives. Els exercicis que es pugui, es respondran al llibre, i si s’han de 
copiar a la llibreta es prescindirà de  copiar els enunciats.  
Criteris d’avaluació (generals): 
L’avaluació es realitzarà a partir de les activitats diàries i del progrés en el seu 
aprenentatge. 
Es valorarà molt l’esforç de l’alumne. 
Les proves d’avaluació poden ser la mateixes que les del grup, però reduint la 
quantitat. Disposarà de més temps per a realitzat-les, ja que les farà 
individualment amb la vetlladora. 
EN LA RESTA D’AREES :  No es realitzarà una adaptació específica 



significativa. Es consideraran els criteris metodològics i d’avaluació que en les 
altres àrees 
 
 
 
PROPOSTA  CURRICULAR  DE  CEE GALI:  
 
ÀREA DE LLENGÜES: 

 LLENGUA CATALANA 

- Lectura i comprensió lectora 

- Llegir textos senzills 

- Escoltar i seguir la lectura d’un company 

- Contestar a preguntes senzilles referides a un text 

- Mostrar interès per assolir una pronuncia correcta 

- Esforçar-se en la realització de les activitats 

- Ser cada vegada més capaç de treballar sense la presència constant de 

l’adult 

- Escoltar i estar atent als companys en les activitats de grup 

LLENGUA CASTELLANA 

- Lectura i comprensión lectora  

- Participar en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad 

escolar respetando las normas que facilitan el intercambio. 

- Tener capacidad para pedir i transmitir información  

- Distinguir las ideas principales y las secundarias en textos orales y 

resumir de forma ordenada , las más importantes. 

-  Expresar oralmente hechos sentimientos y experiencias, de forma 

correcta y coherente, con la entonación , articulación y ritmo adecuados 

y con el vocabulario y las estructuras pertinentes. 

- Comprender el sentido global de textos escritos de uso habitual. 

- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos y para la 

resolución de dudas. 

- Expresar opiniones sobre los textos leídos  

- Escribir de manera correcta y coherente empleando los procedimientos 

adecuados para estructurar el texto. 

- Describir dibujos/imágenes. 

- Describir  situaciones que no esta viendo 



      -    Interpretar y transmitir mensajes que combinan  códigos verbales y no   

     verbales en narraciones orales y escritas. 

-   Construir mensajes de manera personal y creativa. 

-   Reconocer algunas estructuras gramaticales sencillas.  

-   Valorar la importancia de respetar las reglas. 

Criteris metodològics (generals): 

Els continguts se li presentan d’una forma clara i simplificant el llenguatge. Els 

enunciats  se li donen de manera que les idees estiguin ben indicades. 

Es prioritza la lectura comprensiva.  

S’afavoreix que els aprenentatges l’ajudin a generaltzar les idees principals. 

La materia ha d’estar ben estructurada i a vegades amb reforç visual. 

Ens asegurem que ha compres el que ha de fer, per  afavorir l’autonomía i que 

no necessiti continuament la presència de l’adult per treballar. 

Criteris d’avaluació (generals)  

L’avaluació es continua i  a partir de les activitats diàries ,tenint en compte el  

progrés en el seu aprenentatge, l’esforç personal i l’autonomía personal per 

treballar sense  la presència  constant de l’adult. 

ÀREA: MATEMÀTIQUES 

-Interpretar correctament taules de dades i valorar-ne l’ús 

-Identificar les parts de  l’enunciat del problema. 

-Comprendre l’enunciat des problemes  

-Triar l’operació adequada per resoldre el problema 

-Resoldre problemes utilitzant les quatre operacions 

-Aplicar estratègies conegudes a la resolució de problemes de càlcul mental 

-Aplicar estratègies conegudes a la resolució de problemes de lògica  

-Adonar-se de la importància d’expressar la unitat utilitzada a l’hora 

d’escriure la solució  d’un problema. 

-Comprendre la necessitat de distribuir el temps. 

 
Criteris metodològics (generals): 

Treballen dues mestres a l’aula , d’aquesta manera es poden organitzar cobrir 

les necessitats de cada un dels nivells dels alumnes i es pot donar més atenció 

i suport individual. 



Criteris d’avaluació (generals): 

L’avaluació es continua i  a partir de les activitats diàries ,tenint en compte el  

progrés en el seu aprenentatge, l’esforç personal i l’autonomía personal per 

treballar sense  la presència  constant de l’adult. 

EN LA RESTA D’ÀREES :   

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL: 

HABILITATS SOCIALS: 

Progressar en els hàbits d’autonomia personal i la responsabilitat individual. 
Expressar els propis gustos i preferències. 
Compartir el joc  amb els seus companys 
Reconèixer i respectar regles dels jocs de pista 
Reconèixer i respectar regles dels jocs de taula 

MEDI SOCIAL I NATURAL 

Definir el terme asteroide. 
Conèixer l’ immensitat de l’Univers i la dificultat en explorar-lo. 
Conéixer la feina que fan els astronoms. 
Reconeixer els astres que identifiquem durant el dia i els que identifiquem 
durant la nit . 
Observar  un dibuix del sistema solar i identificar els planetes que en forman 
part. 
Coneixer el sol com una estrella. 
Reconeixer frases verdaderes i falses sobre la lluna i el sol. 
Definir paisatge natural. 
Reconeixer i anomenar elements del paisatge natural. 
Reconeixer tipus de paissalge. 
Definir paissatge urbà. 
Conèixer els elements del paissatge urbà. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Tenir ganes d’aprendre jocs nous i millorar. 
Utilitzar material alternatiu amb possibilitats lúdiques. 
Llançar i rebre diferent material amb direccionalitat. 
Esforç per vèncer les dificultats superables. 
Comunicar a través del llenguatge corporal i moviment. 
Tenir relació d’ajut amb els companys 

PLÀSTICA 
Participar en les activitats  les plàstiques. 
Experimentar les diferents tècniques  i materials. 
Conèixer les característiques d’ús  de les ceres dures 
Retallar línies corbes senzilles 
Utilitzar  les ceres dures per expressar.se plàsticament 
Experimentar la grafomotricitat fina  a partir de l’execució precisa de 
diferents tipus de línia. 
Reproduir formes sense model al davant. 
Usar de manera decorativa els ritmes lineals. 
Utilitzar el dibuix com una forma d’expressió 
Dibuixar a partir d’un model. 



Adequar el dibuix a la grandària de l’espai. 
Acolorir un dibuix senzill combinant colors 
Utilitzar la tècnica mixta amb pintura i retolador 
Col·laborar amb els companys en la realització de treballs plàstics col·lectius 
Respectar el material dels companys 
Respectar el material de classe 

TEATRE 
Aprendre a expressar-se amb el gest i la paraula. 
Respectar el torn de participació dintre d’una activitat. 
Superar la timidesa i mostrar-se sense vergonya. 

 
 
Lloc i data:  
 
 

Centres Educatius Signatura 
tutors/es 

Signatura  Pare 
o mare 

Signatura 
Director/a 

C. Flor de Maig  
 
 

 

C.EE Galí  
 
 
 

 

 

 
                   


