
INFORMACIÓ  EN  EL  SI  DE  LA  CAD, QUE POT AJUDAR A GESTIONAR 
MILLOR L’ATENCIO DE LA DIVERSITAT.- 
 
- Necessitats individuals  
Cognitiu: 

a) Necessitats cognitives greus i permanents. 
b) Retard en les àrees instrumentals de dos cursos. 
c) Retard en el desenvolupament del llenguatge a nivell d’estructuració i           

organització. 
d) Competències curriculars lleugerament per sota del nivell. 
e) Competències curriculars per damunt del nivell (sobredotació). 

 
Afectiu, socials i culturals: 

a) Necessitats afectives greus i  permanents. 
b) Desajustaments de la personalitat. 
c) Problemes d’autoestima i autoconcepte 
d) Desconeixement de les dues llengües 
e) Desconeixement de la llengua catalana 
 

 
 - Necessitats grupals: 

a) Hi ha una dinàmica negativa. Actituds violentes, sexistes i /o racistes. 
b) Grups passius amb manca d’interès i manca d’atenció. Conductes inhibides. 
c) Grups amb molts desnivells d’aprenentatge. 
d) Convivència del grup amb alumnes amb trastorns de conducta. 
e) Hi ha una gran diversitat cultural i social. 
 

- Grups i alumnes amb més necessitat de suport  : 
 Nivell  Grup Alumne/a Tipus de suport que necessita 
Necessitats  Greus i 
permanents 

    

Necessitats 
temporals 

    

Mobilitat  i 
autonomia 

    

Llenguatge i 
comunicació 

    

Conducta     
Aprenentatge     
....     
 
 
MESURES QUE ES PODEN DUR  A TERME: 
- Organitzatives: 

- Criteris per a la distribució dels tutors 
- Criteris per a la distribució dels recursos 
- Participació dels suports en les reunions de programació ordinàries 
- Tipus de coordinació de tutors/es i suports en relació al treball amb l’alumnat amb nee 
o amb d’altres alumnes de la classe 
- Programacions transversals de determinats continguts 



- Des de la Coordinació Pedagògica quin treball es porta a terme 
 - Des de la CAD, quin treball es porta a terme. 
- Existència d’espais d’intercanvi de materials, programacions, etc, 

-Metodològiques: 
- La programació general de l’aula i la matèria, té en compte la diversitat de 

l’alumnat del grup. 
- Es potencia l’autoavaluació i coavaluació, com a mesura d’autoregulació de 

l’aprenentatge . 
- Es diversifiquen els procediments i activitats tant d’aprenentatge com d’avaluació. 
-  S’adapten els continguts i activitats als coneixements previs de l’alumnat. 
-  Es te present que l’alumnat abans de començar un tema, trobi sentit a allò que se li 

proposa i se li dóna temps per assimilar-ho. 
- S’evita la còpia i les activitats mecàniques i pobres competencialment. 
- Hi ha varietat d’activitats que inclouen la discussió en parelles, petits grups. 
- L’alumnat pot presentar el treball de diverses maneres 
- Les classes permeten desenvolupar un llenguatge que promogui pensar i parlar 

sobre l’aprenentatge 
- El professorat reconeix per l’alumnat amb discapacitats o malalties cròniques, 

l’esforç que exigeix completar una tasca o el cansament que pugui provocar 
- El professorat explica l’objectiu que té cada classe o unitat temàtica, facilitant els 

criteris i indicadors d’avaluació 
- L’ambient, l’organització i els recursos contribueixen a un aprenentatge autònom 
- Docència compartida 
- Programació multinivells 
- Treball per racons dins l’aula 
- Treball per racons entre diferents aules 
- Suports oral i escrit a la llengua 
- Treball cooperatiu 
- Treball per projectes 
- Activitats variades i diverses des de les intel.ligències múltiples, per aconseguir 

objectius comuns. 
 


