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- Alumne/a: Xxxxxxxxx Yyyyyyyyyy Zzzzzzzzz 
 
-    Curs: P-5                                        Any acadèmic: 2006-07 
 
- Tutor/a: FFFFF RRRRR 
 
- Mestra educació especial : Aaaaa  Uuuuu 
 
- Vetlladora: Looooo   Niiiii 
 
 
Característiques i situació de l’alumne/a: 

Dades personals: 
 
- Data naixement: 23 de setembre de 2000 
 
- Adreça:                                                                        Tel.:  
 
- Diagnòstic: 
      Alumne amb TGD 
 
- Observacions: 
     Assisteix a estimulació global al CDIAP dos cops setmanals 
     Rep atenció psicològica des del CSMIJ 
 
 

NIVELL DE  COMPETENCIES: 
- Sap respondre a estímuls. 
- Compren determinades informacions sobretot si porten suport visual. 
- Sap repetir diferents sons, onomatopeies, i paraules senzilles. 
- Utilitza signes corporals com : “Ja està”, “si”, “no” 
- Reconeix conceptes bàsics a partir de demanar-li diferents alternatives .  
- Fa demandes concretes, utilitzant un mot com aigua 
- No mostra interès per les persones 
- Busca amb la mirada a les persones, 
- Comença a reconèixer els companys de la taula. 
- S’ha iniciat el sistema augmentatiu de comunicació. Es treballa amb un pannell 

de 4x4 imatges, del vocabulari de mots i accions d’ús mes freqüents. 
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S’ha iniciat en l’ús del commutador a l’ordinador per a realitzar activitats i situacions de 
causa-efecte . 
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- Prioritats educatives: 
 
A nivell personal: 
- Estimular la parla, realitzant interaccions oralment i estructuració del llenguatge . 
- Desenvolupar l’autoestima i la confiança en si mateix.  
- Conèixer el seu propi cos i els de els altres, i les seves possibilitats 
- Desenvolupar les capacitats afectives.  
- Treball de lateralitat en funció de la seva identitat 
 
A nivell social: 
- Treballar el joc simbòlic  
- Treballar de manera cooperativa en les activitats amb petit i gran grup 
- Relació amb els altres amb l’adquisició de pautes de convivència i de relació social 
- Comprendre la realitat que l’envolta, que es reconegui en la seva pertinença al grup  
 
A nivell d’aprenentatges: 
- Comprendre els missatges i interpretar les normes 
- Comprendre les diferents intencions comunicatives o creatives diverses. 
- Iniciar i seguir amb l’ús de plafons per la comunicació 
- Conèixer i comprendre els elements matemàtics bàsics . 
-    Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. 
-    Assolir les competències de l’etapa d’infantil i iniciar-se en la lectoescriptura. 

 
 
Proposta curricular: 
Area: Coneixement de si mateix: 

D’autonomia personal i salut: 
- Rentar-se mans, cara i dents. 
- Posar-se i treure’s la bata i la jaqueta. 
- Vestir-se i desvestir-se  
- Calçar-se 
- Treballar el procés d’alimentació i deglució. 
- Progressar en l’ús adequat i més autònom del wc 

   

 
 
 
 
 

El cos i la pròpia imatge 
- Consolidar la identitat personal i expressar els sentiments i 
els interessos propis.  
- Desenvolupar l’atenció visual i la percepció espacial. 
- Treballar l’esquema corporal: segments i parts 

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Joc i moviment 
- Controlar habilitats manipulatives i adquirir seguretat. 
- Esforçar-se per millorar la coordinació dels moviments 
globals i adquirir seguretat. 
- Aprendre jocs, i saber aplicar les normes . 
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Area : Coneixement de l’Entorn: 
 

 

De relació: 
- Saludar i acomiadar-se en arribar i marxar de l’escola. 
- Compartir materials i joguines. 
- Escoltar adults i companys. 
- Establir relacions interpersonals correctes amb companys, 
sense recórrer a conductes d’agressives. 

   

De treball: 
- Augment progressiu del nivell d’atenció, constància i imitació  
- Actitud positiva i participativa en totes les activitats 
- Assolir progressivament hàbits d’ordre i ús adequat de 
materials i estris. 
- Conèixer les diferents zones i objectes de l’aula i del propi 
habitatge. 
- Valorar la importància de col·laborar a l’hora de recollir el 
material escolar. 
 

   

Dels centres d’interès treballats: 
- Reconèixer les parts d’una casa. 
- Conèixer els fruits de la tardor. 
- Identificar les característiques de les tradicions i elements 
típics de les festes. 
- Observar i mostrar interès pels animals 
- Respectar i cuidar les plantes del jardí i de l’hort escolar 
- Adquirir el vocabulari propi de cada unitat temàtica. 
- Realitzar classificacions dels animals segons les seves 
característiques. 
- Conèixer els tipus de transport de terra, mar i aire 
- Identificar el tipus de vestit segons l’estació de l’any. 
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Area : Intercomunicació i llengutages 
 

 
DISTRIBUCIÓ SETMANAL I ATENCIONS I SUPORTS.- 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9 -10 
h 

Intercomunica
i Llenguatge. 
               COS 

Intercomunicaci
ó i Llenguatge 
                 SPG 

Intercomunicaci
ó i Llenguatge 
                   SPG 

Psicom. Descob 
d’un   mateix 
               COS 

Intercomunica
i Llenguatge. 
             COD 

10 –
11 h 

Intercomunica
i Llenguatge. 
              SPG 

Intercomunicai 
Llenguatge. 
                  CO 

Intercomunicaci 
Llenguatge. 
                   SPG 

Descob  
d’un   mateix 
                 COS 

Intercomunica
i Llenguatge. 
               SPG 

11,30- 
12,00 

Intercomunica
i Llenguatge 
                CO 

Psicomotricitat 
                 
                  COS 

Intercomunicaci 
Llenguatge. 
                     CO 
 

Intercomunicac
i Llenguatge. 
                  CO 

Intercomunica
i Llenguatge. 
                 CO 

      
3 - 4 
h 

Descoberta 
de l’entorn. 
               COS 

Descoberta d’un 
mateix 

COD 

Descoberta de 
l’entorn. 
                  COS 

Descoberta 
d’un mateix 
               COD. 

Descoberta 
de l’entorn. 
               COS 

4 - 5 
h 

Intercomunica
i Llenguatge. 

Tallers. 
Intercomunicac 

Religio /EA 
                  COD 

Informàtica 
                COD 

Descoberta 
de l’entorn. 

Llenguatge verbal 
• Comprendre exposicions orals i mostrar interès i respecte 
per les històries i els contes. 
• Reconèixer els protagonistes d’una història. 
• Comprendre i utilitzar vocabulari relacionat amb objectes i 
zones de l’aula, de les dependències de la casa, de les 
estacions, la família, els animals i les plantes. 
• Desenvolupar la motricitat fina, realitzar traços lliures i 
realitzar el traç vertical en la direcció adequada. 
. Expressar emocions, pensaments i desitjos mitjançant el 
llenguatge  oral i/o signat. 
. Grafiar el seu nom sense model i reconèixer el traç de vocals  
Llenguatge artístic 
• Identificar els colors vermell, blau, verd i groc. 
• Experimentar, practicar i utilitzar correctament diverses 
tècniques plàstiques: acolorir, dibuixar amb ceres, enganxar 
adhesius… 
• Utilitzar pintura de dits i l’estampació com a tècniques 
plàstiques. 
Llenguatge musical 
• Escoltar i aprendre cançons i nadales. 
• Discriminar entre so i silenci. 
• Reconèixer i representar la intensitat del so. 
• Desenvolupar la creativitat i participar en activitats amb 
interès i gust. 
Llenguatge Matemàtic 
• Discriminar nocions de grandària (gran/petit); d’espai 
(dins/fora) i de quantitat (molts/pocs). 
• Agrupar i classificar objectes segons un atribut. 
• Identificar les figures bàsiques. 
• Reconèixer i identificar la quantitat expressada pels primers 
nombres  (1 al 3). 
. Completar sèries de dos elements. 
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               SPG Llenguatge. 
                  COD 

               COS 

 
( SPG – Suport en Petit Grup amb mestra e.e) 
( COD – Classe ordinària amb desdoblament) 
( COS – Classe ordinària amb suport vetlladora ) 
( CO– Classe ordinària , sense suport) 
 
Materials curriculars 

 
                        Cucut 4 anys ( Editorial edebé) 
                        Material personalitzat de grafomotricitat. 
                        Carpetes d’atenció, memòria i motricitat fina (editorial edebé). 
                        Activitats clic. 
                        Material adaptat de L’ESTEL (lecto-escriptura). 

 
Reunions de seguiment i avaluacions.- 

Data i acords: 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
En data                     reunida la CAD acorda realitzar un pla individualitzat a l’alumne.  
 
 
 
 
Lloc i data 
 
Signatura  tutor/a                          Signatura  Directora    

        (segell)  
 
 
 
 
 
 
 
S’informa als pares del document i la decisió del Pla individualitzat, en data , als 

quals ells es comprometen a treballar en la mateixa direcció. 
 
 
(Signatura pares )                
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