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DIVERSITAT i EXCEL·LÈNCIA 1 
 

IES BOSC DE LA COMA  
La Garrotxa. Olot 

 
 

DEPARTAMENT DE DIVERSITAT 
M. Àngels Anglada, Eva Colomé, Tura Costa, Jordi Espadalé,  
Anni Font, Àlex Mangas, Carles Oller, Imma Pairó i Neus Sau 

 

 
 

Claus de lectura  
 
Projecte educatiu de centre enfocat a l’assoliment de les capa citats bàsiques per a tot 
l’alumnat, a minimitzar el fracàs escolar i a formar ciut adans.  
 
El departament de la diversitat és un servei del centre per facilitar que TOTS els alumnes 
puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats: 

− Coordina els projectes de diversitat. 
− És un suport a la tutoria, a la cotutoria i al seguiment acadèmic  de l’alumnat. 

 
Un model únic de pla individualitzat , àgil i funcional pensat per a la participació i la 
implicació del professorat del centre. 
 

                                                                    http://iesbosccoma.xtec.net/intranet/index.php  

                                                      
1
Aquest document és fruit del treball dels centres docents que han participat en el seminari virtual Atenció a la diversitat i 

l’acció tutorial. El pla individualitzat, dins el Pla de Formació del Professorat, del curs 2008-2009, del Departament 
d’Educació. 
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L’institut avui  
 

 
 

  
El centre està integrat per 821 alumnes, 92 
professors i sis professionals d’administració  i 
serveis. 
S’hi imparteixen els ensenyaments de: 
- Educació Secundària Obligatòria 
- Batxillerat (Ciències i Tecnologia, 

Humanitats i Ciències Socials) 
- Cicles formatius de grau mitjà i superior 

(Famílies administrativa, comercial i 
d’informàtica) 

 

L’institut es troba al costat del bosc de la 
Coma i de l’antiga estació del tren.  
Es crea el 1995 amb alumnat i professorat 
de l’especialitat administrativa-comercial del 
centre d’FP La Garrotxa i amb alguns mes-
tres de l’escola Volcà Bisaroques que, des 
del curs 87/88, havia estat experimentant 
ESO. 

 Projectes d’innovació i millora del centre:  
- Pla de Millora (2007/2009) 
- Escola Verda (des del novembre de 2002) 
- Puntedu   
- Pla de Llengües estrangeres 
- Centre Erasmus 
- Programa de Cisco Networking Academy 
 

  
 

Organització de  centre 
 

Gestió 
 

Descripció 
 

Composició 
 

Coordinació 
 

 
 

Equip directiu 

 
 
 

Gestió de centre 
 

Director 
Cap d’Estudis ESO 
Cap d’Estudis postobligatoris 
Cap d’Estudis professorat 
Secretari 
Coordinador Pedagògic 
Coordinador Escola - Empresa 

 
 
 

Setmanal2 (2h) 
 

 
Caps de 

Departament 

 
Gestió Departament 

 
Caps Departament – Membres 
equip directiu 

 
Quinzenal (1h) 

 
Coordinador 
pedagògic 

 
Coordinació Pedagògica 

 
Coordinador pedagògic - 
Coordinador equips docents 

 
Setmanal (1h) 

 
Coordinadors 

equips docents 
ESO 

 
Reunions d’equips 

docents 

 
Un coordinador d’equip docent per 
cada curs d’ESO 
 

 
Quinzenal (1h) 

 
Tutors d’ESO 

 
Gestió tutoria 

 
Tutors d’estudis d’ESO 

 
Setmanal (30’) 

 
Coordinadors 

equips docents 
Batxillerat i PPA 

 
Reunions d’equips 

docents 

 
Un coordinador d’equip docent per 
cada curs de Batxillerat i PPA 

 
Quinzenal (1 h) 

 
Coordinadors Cicles 

formatius 

 
Reunions d’equips 

docents 

 
Un coordinador d’equip docent per 
cada cicle formatiu 

 
Quinzenal (1 h) 

 
 

Comissió d’Atenció 
a la Diversitat 

 
 

Gestió alumnat 

 
Coordinador pedagògic, dos 
professors de diversitat, 
coordinador LIC, un membre de 
l’EAP i un de Serveis Socials 

 
 

Setmanal (1h) 

                                                      
2 De la reunió de Coordinadora de Gestió i de la de  Caps de Departament s’elabora una acta que es fa pública per a tots 
els membres del claustre. 
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Organització de  centre  

 
Serveis 

 
Descripció 

 
Composició 

 
 
 

Coordinació de 
serveis 

 
Transport escolar 
Menjador 
Associació d’alumnes 
Activitats complementàries 1r i 2n ESO  
Biblioteca 
Servei d’ordinadors 

 
Coordinadors dels diferents serveis: 
transport i menjador, coordinador 
d’activitats complementàries, coordinador 
d’informàtica, coordinador 
d’infraestructures i riscos laborals, 
coordinador d’economia... 

 
Activitats formatives i complementàries 
 
La formació de l’alumnat  s’entén com una formació integral més enllà dels continguts de les diferents 
matèries. En aquest sentit, el centre programa activitats complementàries que afavoreixen la formació 
dels alumnes com a ciutadans i alhora participa en diversos programes educatius:  
 
-Jornades d’Esport, Cultura i Lleure per a tot 
l’alumnat. 
-Jornada de delegats. 
-Festa de graduació dels alumnes 
d’ensenyaments postobligatoris. 
-Exposicions temporals al vestíbul de l’IES. 
-Lliçó inaugural adreçada als alumnes  
d’ensenyaments postobligatoris. 
-Dinamització cultural per als alumnes de 
batxillerat. 
-Organització d’estades formatives temporals a 
països de la Unió Europea per als alumnes del 
CFGS.  
-Intercanvi amb famílies franceses. 
 

-Estades a l’empresa per a alumnes de batxillerat. 
Centre Integral de Formació Professional de la 
Garrotxa. 
-Formació en Centres de Treball. 
-Aula d’autoaprenentatge d’idiomes.  
-Borsa de treball per a exalumnes de FP del centre. 
-Cursos de formació contínua i formació ocupacional.  
-Cursos de formació adreçats al professorat. 
-Curs de català per a alumnes estrangers (Pla 
Educatiu d’Entorn). 
-Publicacions: Revista de Sant Jordi (anual) i 
l’Informatiu (mensual). 
 

 
 
Diversitat i aprenentatge 
 

 
 
L’institut impulsa el tractament de la 
diversitat de manera sistemàtica i organit-
zada dins el projecte de centre per tal que la 
totalitat de l’alumnat assoleixi les compe-
tències bàsiques i es redueixi al màxim el 
fracàs escolar. 
El centre s’estructura amb els equips 
docents, els departaments didàctics i les 
reunions de tutors. El departament de 
diversitat coordina l’atenció a l’alumnat de 
necessitats educatives especials, de l’aula 
d’acollida, de la USEE, i d’aquell que cursa 
un programa de diversificació curricular per 
facilitar que TOTS els alumnes puguin 
desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

 Per assolir aquests objectius, el centre aplica: 
- Grups heterogenis en tots els cursos de 

l’ESO. 
- Atenció individualitzada. 
- Grups reduïts en les matèries instru-

mentals. 
- Assignació de cotutor/a per al seguiment 

acadèmic i personal de l’alumne. 
- Aprenentatge ràpid i funcional de la 

llengua per a l’alumnat de l’aula d’acollida, 
amb la seva incorporació progressiva a 
l’aula ordinària o a temps total, tan aviat 
com sigui possible. 

- Adequació de les estratègies d’ensenya-
ment-aprenentatge per a l’alumnat amb un 
alt risc de no aconseguir els objectius 
d’etapa. 

- Escolarització parcial en centres de treball, 
en el marc del projecte de diversificació 
curricular de centre per als alumnes amb 
pocs hàbits acadèmics i desmotivació per 
l’estudi. 

- Es fomenta l’acció tutorial, amb el suport 
dels cotutors, per a la detecció de les 
necessitats i s’adopten solucions satisfac- 
tòries. 
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Pla individualitzat en el marc de l’atenció a la di versitat del centre 
 
 

 
El pla individualitzat (PI) és una eina útil per 
sistematitzar de manera formal, pràctica, 
visual i entenedora el currículum individua-
litzat de determinats alumnes. 
  
 

 Des del nostre punt de vista, la implementació 
dels plans individualitzats representa un 
notable avenç per simplificar tota la 
documentació relativa a l’alumnat amb 
adaptacions curriculars, però sobretot permet 
apropar la situació real de l’alumnat de 
diversitat al professorat dels equips docents. 
D’aquesta manera la totalitat del professorat 
participa activament en la presa de decisions 
sobre les adaptacions que li calen a aquest 
tipus d’alumnat i s’involucra plenament en el 
seu seguiment. 
En el nostre centre, des d’un primer moment, 
es va veure la conveniència que el PI fos un 
document de format únic per a tots els 
projectes de diversitat i amb una estructura 
senzilla, que recollís exclusivament les dades 
necessàries per conèixer amb tota simplicitat 
la situació real de l’alumne/a, les matèries que 
cursa i les que no cursa i, sobretot, com s’han 
d’avaluar. 

 

 
El procediment d’elaboració del model del PI de cen tre 
 
La iniciativa d’elaborar un model de PI la 
promou el departament de diversitat que fa  
arribar a la CAD una primera proposta amb 
principis i criteris per  a la seva elaboració: 
que sigui comú a tots els projectes de 
diversitat, simple i útil.  
Es treballa amb aquest document inicial, es 
retoca i millora. S’hi adjunta una proposta per 
a l’adaptació curricular de les programacions 
de les matèries amb la voluntat de facilitar la 
tasca al professorat i seguint els criteris de 
simplicitat i utilitat.  
Es contrasta i es demana l’opinió i valoració  
a diversos professors i al conjunt de l’equip 
directiu per tal de garantir que la proposta 
definitiva sigui coherent amb el plantejament 
de centre i amb el màxim consens possible. 
Un cop presa la decisió sobre els documents 
finals, el coordinador pedagògic en fa la 
presentació en claustre i s’ aprova. 
La CAD pren la responsabilitat d’endegar tot 
el procés d’implementació dels nous plans 
individualitzats, i responsabilitza el profes-
sorat que porta els diversos projectes de 
diversitat de coordinar la recollida de 
decisions en base als acords que es 
prenguessin en els equips docents i 
departaments didàctics. 
 

 Es demana als tutors que col·laborin i es  
responsabilitzin de la recollida de les 
programacions adaptades. 
 
 

 
 
 
Un cop aplegada tota la documentació envers 
un alumne/a que cursa amb PI, la CAD en fa 
una revisió i el director l’aprova amb el  
coneixement i acord de les famílies. 
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Els plans individualitzats com a instruments dinami tzadors de la cultura de 
diversitat en el centre 
 
Des de la nostra pràctica, l’elaboració dels PI 
aporta aspectes molt positius respecte a 
l’atenció de la diversitat dels alumnes pel que 
fa a la dinàmica de coordinació entre el tutor 
i el cotutor del projecte de diversitat i la resta 
de professorat del centre. 
El PI comporta l’establiment d’un pacte, 
d’una sèrie d’acords que es prenen dins dels 
equips docents i, quan cal, amb el vistiplau 
dels departaments de matèria: 
- Decisions relatives a quines matèries 

creu l’equip docent que podrà seguir 
l’alumne en el grup ordinari.  

- Quines haurà de seguir amb recursos 
més especialitzats? 

- Quines matèries no podrà cursar?  
- En quines caldrà seguir amb adaptació 

curricular? 
El fet que siguin decisions compartides i 
discutides pedagògicament, garanteix una 
major  implicació  del  professorat   en  el se- 

 guiment posterior de l’alumne/a i promou   una 
major conscienciació de la situació inicial de 
l’alumne/a a principi de curs. Parlar de les 
seves possibilitats i dels seus handicaps ajuda 
l’equip docent a conèixer millor el punt de 
partida i també a crear les expectatives 
educatives més ajustades per programar el 
curs. 
També cal dir que es potencia la complicitat 
entre el professorat quan s’estableixen per als 
alumnes uns objectius en comú, especialment 
aquells que responen a l’educació d’actituds,  
valors i normes, davant el treball, els com-
panys... 
Entenem que l’elaboració dels PI s’emmarca 
en la voluntat de donar més autonomia als 
centres, la qual repercuteix en la qualitat del 
treball dels equips docents. Ara bé, com és 
obvi, tot això necessita un temps de rodatge i 
de millora en base a l’experiència que es pugui 
anar acumulant. 

 
  
  

Projectes de diversitat de 
centre3 

 
 

Pla individualitzat 
 

 
 

Professorat / Família 
Informació i implicació 

      
  

Diversificació curricular: 
Projecte singular / UEC 

  
Dades  identificatives 

 

 

     
  

Aula d’acollida 
 

  
Caracterització alumne 

 

 
 
 

Participació  
 
 

      
  

NEE / AI 
 Organització 

Distribució de matèries 
Horari de l’alumne/a 

  
Coneixement i acord  

 
      
  

Atenció individualitzada 
 

  
Objectius i competències 

Matèries adaptades 

 

     
  

USEE 
  

Avaluació 
Caracterització, procediment 

 

 

 
 
 

Comunicació 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Veure el power point de centre, curs 2008-09, Departament de diversitat de l’IES Bosc de la Coma. 
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Descripció del model 

 
 
 
Dades personals i caracterització de 
l’alumne/a  Apartat 1 
 
El PI comença per un encapçalament en el 
qual hi consten les dades principals de 
referència de l’alumne: el seu nom i 
cognoms, el grup-classe al qual pertany, el 
projecte de diversitat a què s’acull,  el curs 
acadèmic per al qual es preveu aquest pla 
individualitzat i els noms del seu tutor/a i 
cotutor/a. 
A continuació es demana que s’especifiquin, 
de manera sintètica i el més clarificadora 
possible, les característiques principals 
d’aquest alumne/a per contextualitzar la seva 
situació personal i acadèmica i per raonar la 
necessitat que se li elabori un pla individua-
litzat. 
 
Organització i distribució de matèries 
 Apartats 2, 3 i 4 
 
- Matèries que CURSA l’alumne/a a l’aula 

ordinària.  
Recull de la manera més visual possible,  les 
matèries que aquest alumne cursa a l’aula 
ordinària, amb l’especificació del nom del 
seu professor o professora. Tanmateix s’hi 
registren, també, les matèries optatives que 
l’alumne/a fa durant el curs, amb el nom del 
seu professorat. 
- Matèries cursades en projectes de 

diversitat. 
Es concreten les matèries que cursa en el 
projecte de diversitat en el qual se l’atén 
(aula d’acollida, USEE, NEE, programes de 
diversificació curricular: projecte singular o 
UEC). 

 

  
- Matèries del currículum que no cursa. 
Tot i que podria semblar prescindible, s’ha 
cregut convenient especificar, de manera molt 
visual també, les matèries que l’alumne/a, de 
manera temporal, no cursa per tal que el tutor i 
la resta de professorat de l’equip docent ho  
tinguin  present. 
Aquesta és una decisió delicada que mai no 
pot ser presa de manera unilateral i que, pel 
contrari, necessita del consens i de l’opinió del 
conjunt del professorat de l’equip docent, 
assessorats, si cal, per l’EAP i amb el visti-
plau de la comissió d’atenció a la diversitat 
(CAD). 
 
 
Avaluació Apartat 5 
 
 
Aquest apartat demana que es precisi si 
l’alumne/a segueix o no “adaptació curricular” i 
en quines  matèries i com es procedirà en 
l’avaluació:  “sense adaptació”,  amb   
“adaptació” i si cal afegir, “observacions” de 
caire qualitatiu. 
Aquests acords determinaran els criteris que 
es tindran en compte en l’avaluació d’aquest 
alumnat i els que prevaldran a l’hora de decidir 
si aquest alumne/a acreditarà o no l’ESO. 
 
 
Horari, relació d’objectius i competències 
de les matèries adaptades, documents 
d’avaluació. Apartats 6, 7 i 8 
 
Els tres apartats finals del PI consten de 
diversos documents annexats, el primer dels 
quals és el de l’horari individualitzat de 
l’alumne/a, on es reflecteix l’organització del 
seu pla. 
El segon, correspon a la relació d’objectius i 
competències de les matèries adaptades, i el 
tercer recull l’avaluació trimestral i final.  
El pla individualitzat es clou, finalment, amb 
les signatures: del tutor/a i del cotutor/a, com a 
coordinadors del pla; del director, com a 
responsable últim i persona que l’autoritza, i 
amb la dels pares. 
La inclusió de la data és important perquè cal 
tenir en compte que un pla individualitzat és 
una proposta educativa temporal –per al 
nostre cas, anual- i que, malgrat que es pot 
anar renovant, té un període fixat d’aplicació. 

 
 
 
 
 



Diversitat i Acció tutorial                                                                                                                            IES  Bosc de la Coma 

Direcció General de l’ Educació Bàsica i el Batxillerat.  
http://www.xtec.cat/edubib 
 

8

 
Model de pla individualitzat 
 

 

PLA INDIVIDUALITZAT 
 

Projecte de diversitat:                                    Curs acadèmic:      
 

Alumne/a :                                                        Curs : 
 
 
Tutor/a:                                                           Cotutors:  

 
 
 
 
1.  Avaluació inicial. Característiques de l’alumne /a 
 
 

 

 

 
2. Matèries que CURSA l’alumne/a a l’aula ordinària 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 
MATÈRIES OPTATIVES 
1.  

2.  

3.  

 
3. Matèries cursades en projectes de diversitat 4  
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 
4.  Matèries del currículum que NO CURSA 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 

                                                      
4 Aula d’acollida, USEE, NEE, Diversificació curricular (PS, UEC). 
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5.  AVALUACIÓ de les matèries que cursa 
 
 

 
Adaptació curricular 

 

 
Avaluació 

 

 
 

MATÈRIES 

Àmbit lingüístic i social 
SÍ NO Nota Nota adaptada Observacions 

Català      
Castellà      
Anglès      
Socials      
Ciutadania      
Educació cívica      
Àmbit científic i tecnològic      
Matemàtiques      
Experimentals      
Biologia      
Física i Química      
Tecnologia      
Resta de matèries      
Educació Física      
Música      
Educació Visual i Plàstica      
Religió       
Ensenyaments Alternatius      
T. síntesi / P. recerca      
Optativa 1       
Optativa 2      
Optativa 3      
Àmbit pràctic i funcional      
Habilitats personals per a la 
vida adulta i professional 

     

Orientació professional      
 
 
6. Horari de l’alumne/a 
 
 
 
7. Objectius i competències de les matèries adaptad es 
 
 
 
8. Documents de l’avaluació qualitativa, trimestral  i final 
 
 
 
 
       
Els tutors 

          Vist i plau 
          El director 

                    Vist i plau 
       Els pares o tutors legals 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
Olot, ______ d ______________________________ de 20____    
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Exemple de PI d’un alumne/a nouvingut/da 
 

 
PLA INDIVIDUALITZAT 

 
Projecte de diversitat :   Aula d’acollida      Curs acadèmic :    

 
Alumne/a:                                                      Curs:  
 
 
Tutor: :   Joan                                                 Cotutor : Carles  
 

 
 
1.  Avaluació inicial. Característiques de l’alumne /a 
 
Alumne d’alfabetització que s’incorpora al sistema educatiu i al centre l’octubre del 2008. Segueix un PI 

adaptat al seu procés d’alfabetització (per això cursa la majoria de matèries a l’aula d’acollida).   

 

2. Matèries que CURSA l’alumne/a a l’aula ordinària 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

Jordi   Joan        
 
MATÈRIES OPTATIVES 
1. -------------------------------------- 

2. U201: Conjunt instrumental (Carmina) 

3. S224: Viatgem pel món (Pietat) 

 
 
3. Matèries cursades en projectes de diversitat 5:   Aula d’acollida      
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

Eva   Carles Carles Carles    
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 
 
4.  Matèries del currículum que NO CURSA 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 

                                                      
5 Aula d’acollida, USEE, NEE, Diversificació curricular (PS, UEC). 
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5.  AVALUACIÓ de les matèries que cursa 
 

 
Adaptació curricular 

 

 
Avaluació 

 

 
 

MATÈRIES 

Àmbit lingüístic i social 
SÍ NO Ordinària Nota adaptada Observacions 

Català X   X  
Castellà      
Anglès      
Socials X   X  
Ciutadania      
Educació cívica      
Àmbit científic i tecnològic      
Matemàtiques      
Experimentals      
Biologia      
Física i Química      
Tecnologia      
Resta de matèries      
Educació Física  X X   
Música      
Educació Visual i Plàstica X    X 
Religió       
Ensenyaments Alternatius      
T. síntesi / P. recerca      
Optativa 1  -----------------------      
Optativa 2: Conjunt 
instrumental (Carmina) 

X   X  

Optativa 3: Viatgem pel món 
(Pietat) 

X   X  

Àmbit pràctic i funcional      
Habilitats personals per a la 
vida adulta i professional 

     

Orientació professional      
 
 
6. Horari de l’alumne/a 
 
 
 
7. Objectius i competències de les matèries adaptad es 
 
 
 
 
8. Documents de l’avaluació qualitativa, trimestral  i final 
 
 
 
 

      Els tutors           Vist i plau 
          El director 

                    Vist i plau 
       Els pares o tutors legals 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Olot, ______ d ______________________________ de 20____    
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Exemple de PI d’un alumne/a d’USEE 
 
 

 
PLA INDIVIDUALITZAT 

 
 
Projecte de diversitat :   USEE                 Curs acadèmic :    
 
Alumna :                                                     Curs :    
 
Tutora :   Sara                                            Cotutora : Anna 
 

 
 
1.  Avaluació inicial. Característiques de l’alumne /a 
 
Retard mental associat a un trastorn motriu / Bloqueig davant noves situacions noves / Cal vetllar per a la 
relació amb els companys i companyes / família amb grau de dependència .  
 
 
2. Matèries que CURSA l’alumne/a a l’aula ordinària 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

        Sara 
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR Tutoria 

Antoni Elisa  Non     Sara 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES  
 
1.  Treballem els mapes (Pietat). 

2. Iniciació a l´astronomia (Josep). 

3. Teclat (Clara). 

 
3. Matèries cursades en projectes de diversitat 6:  USEE 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

nee nee  usee nee usee    
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 
 
4. Matèries del currículum que NO CURSA 
 

 
CAT 

 
CAS ANG SOC MAT EXPE BIO FiQ TEC 

         
 

EF 
 

MUS EViP REL EA CIUT ECIV TS / PR  

         
 
 

                                                      
6 Aula d’acollida, USEE, NEE, Diversificació curricular (PS, UEC). 
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5. AVALUACIÓ de les matèries que cursa 
 

 
Adaptació curricular 

 

 
Tipus d’avaluació 

 

 
 
MATÈRIES 

Àmbit lingüístic i social 
SÍ NO Ordinària Nota adaptada Observacions 

Català X   X  
Castellà X   X  
Anglès      
Socials X   X  
Ciutadania      
Educació cívica      
Àmbit científic / tecnològic      
Matemàtiques X   X  
Experimentals X   X  
Biologia      
Física i Química      
Tecnologia X   X  
Resta matèries      
Educació Física  X X   
Música  X X   
Educació Visual i Plàstica      
Religió   X X   
Ensenyaments Alternatius      
T. síntesi / P. recerca  X X   
Optativa  1: Treballem els 
mapes 

 X X   

Optativa  2: Iniciació a 
l’astronomia 

X   X  

Optativa  3: Teclat 
 
 X X   

Àmbit pràctic i funcional      
Habilitats personals per a la 
vida adulta i professional 

     

Orientació professional  
 

    

 
6. Horari de l’alumne/a 
 
 
 
7.  Objectius i competències de les matèries adapta des 
 
 
 
8.  Documents de l’avaluació qualitativa, trimestra l i final 
 
 
 
 

      Els tutors           Vist i plau 
          El director 

                    Vist i plau 
       Els pares o tutors legals 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Olot, ______ d ______________________________ de 20____    
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Model per a l’adaptació de la programació de les ma tèries 
 
 
En el model que s’adjunta, es proposa al 
professorat que fixi d’antuvi la part de la 
matèria a què fa referència la programació.   
El criteri a seguir, si és possible, és cenyir-se 
a una unitat didàctica o a un tema. 
Els departaments didàctics formalitzen 
aquesta programació adaptada amb aquest 
document i la temporització que creguin més 
convenient.  
Com es pot veure en el model i en 
l’exemplificació d’un alumne/a, aquest  per-
met que la mateixa programació pugui acollir 
diversos alumnes de característiques sem-
blants. 
Pel que fa a la programació pròpiament dita, 
aquesta consta de dos apartats:  
 

  
- En el primer es recullen, prioritzades, les 

competències i els objectius i  continguts 
adaptats del tema o unitat didàctica. 

- En el segon, la relació d’actituds, hàbits i 
comportaments susceptibles de ser 
avaluats en aquest mateix tema o unitat 
didàctica. 
En aquest apartat, es facilita la feina amb 
una relació d’ítems de referència  que 
poden ser escollits o, si és el cas, 
desestimats. 

El full d’adaptació permet també, si el 
professor/a ho creu convenient, en el seu 
revers, fer anotacions parcials de l’assoliment 
de cada una de les competències, dels 
objectius i continguts seleccionats i també, si 
es vol, de l’avaluació sumativa. 
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Model d’adaptació curricular   (cara 1)  
 
 

 
A D A P T A C I Ó     C U R R I C U L A R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matèria :  

 
Curs acadèmic: 

 
Trimestre: 

 
Tema/es:  

 
Material emprat per l’alumne/a:                 lli bre de text                        material adaptat                        
 
 

Alumnat: 
 
 
 
 
Relació de capacitats, objectius, conceptes o procediments adaptats  d’aquest tema o bloc 
temàtic : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació d’actituds, hàbits i comportament d’aquest tema o bloc tem àtic : 
 
 

- Relació amb el professorat 
- Acceptació de les normes i els advertiments 
- Capacitat de treball en grup 
- Assistència i puntualitat 
- Cura envers el material de la classe 
- Disposició del material requerit per a la matèria 
- Capacitat de complir els encàrrecs i demanar ajuda quan no s’entenguin els conceptes explicats 
- Relació amb els companys del grup 
- Higiene i aspecte personal 
- Ordre dels seus estris personals 
- Interès, motivació i esforç a la classe 
- Atenció a allò que se li explica 
- Autonomia i organització 
- Constància i ritme de treball 
- Capacitat d’usar llibres, diccionaris, pàgines web... 
- Responsabilitat i compliment dels deures 
- Presentació de la feina 
- Autoestima 
- Control de les seves emocions 
- Participació en la dinàmica del grup-classe 
- Empatia 
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Adaptació curricular 7 (cara 2) 
 
 
1a avaluació 
 

 
Objectius i Continguts 

 Alumnes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
 
2a avaluació 
 

 
Objectius i Continguts 

 Alumnes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
 
3a avaluació 
 

 
Objectius i Continguts 

 Alumnes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                                      
7 Cada número correspon a la relació de capacitats, objectius o continguts treballats en aquest tema. Cada objectiu o 
contingut cal avaluar-lo amb una nota que faciliti la valoració global, com per exemple: SÍ / NO, assolit o no, nota 
numèrica... 
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Exemple de model d’adaptació curricular 
 

 
 
 

A D A P T A C I Ó     C U R R I C U L A R 
 

 
 
 
 
Matèria: Ciències Socials 
 

Curs acadèmic:      Trimestre: 1r 

 
Tema/es: Tres blocs temàtics: La ciutat, festes i tradicions / geografia. 
 
 
Material emprat per l’alumne/a:                 llibre de  text                        material adaptat                        
 
 

Alumnat: T. i A. 
 
 
 
Relació de capacitats, objectius, conceptes o procediments adaptats  d’aquest tema o bloc 
temàtic : 
 
1. Saber explicar raons de la cultura: llengua, institucions, festes i tradicions. 

2. Saber explicar el perquè de noms de carrers (places, passeigs...) del poble o ciutat. 

3. Entendre la necessitat de conservació del patrimoni: paisatges, boscos... 

4. Utilitzar fonts d’informació (orals, escrites i audiovisuals) per estar ben informat, formar-se una opinió i 

saber què cal fer. 

5. Analitzar críticament les informacions dels diferents mitjans. 

6. Identificar i descriure els principals elements geogràfics (relleu, clima) del propi municipi, comarca i país. 

7. Reconèixer la presència a Catalunya de pobles que hi han deixat empremta. 

8. Conèixer i descriure esdeveniments clau de la història de Catalunya i d’Espanya com a poble. 

 
Relació d’actituds, hàbits i comportament d’aquest tema o bloc temà tic : 
 
9. Acceptació de les normes i els advertiments 

10. Assistència i puntualitat 

11. Cura envers el material de la classe 

12. Disposició del material requerit per a l’assignatura 

13. Capacitat de complir els encàrrecs i demanar ajuda quan no s’entenguin els conceptes explicats 

14. Relació amb els companys del grup 

15. Higiene i aspecte personal 

16. Ordre dels seus estris personals 

17. Interès, motivació i esforç a la classe 

18. Atenció a allò que se li explica 

19. Capacitat d’usar llibres, diccionaris, pàgines web... 

20. Presentació de la feina 
 
------------------------------------------- 
Cada número correspon a la relació de capacitats, objectius o continguts treballats en aquest tema. Cada objectiu o contingut cal avaluar-lo amb una nota que faciliti 
la valoració global, com per exemple: SÍ / NO, assolit o no, nota numèrica... 
 
 


