
 

 

La programació multinivell d’aula assumeix la individualització, la flexibilitat i la inclusió de 
totes i tots els/les alumnes a l’aula ordinària sense distinció ni exclusió pel seu nivell 
d’habilitats.  

Té en compte allò que ha de poder assolir tot l'alumnat de l'aula. És una forma de 
planificació que disminueix la necessitat de fer programes diferents i possibilita la 
introducció d’objectius individuals en els continguts i en les estratègies educatives a l’aula. 
L’aspecte central es refereix a la planificació de l’atenció a tot l’alumnat a l’aula pel que fa 
al disseny d’un conjunt d’opcions de treball compatibles que serveixin eficaçment a 
l’aprenentatge i la participació a l’aula inclusiva de tot l’alumnat sense exclusions.  

Amb aquesta programació multinivell tot el grup classe treballa un mateix tema, però es 
disposen de materials diversos sobre el tema amb diferents nivells de dificultat. Els/les 
alumnes participen en una varietat d’agrupaments a l’aula per tal de poder-se ajudar entre 
ells, i aquest és el principal recurs humà per atendre la diversitat. El professorat presenta el 
tema, fa modelatges de les estratègies a desenvolupar, organitza els agrupaments de 
l’alumnat i sobretot assegura que el materials estiguin al nivell adequat i dins la zona de 
desenvolupament proper de cada alumne/a o grup.  

La programació multinivell planteja:  

1. Múltiples propostes de presentació de la informació a l'alumnat: Els continguts de les 
àrees es poden representar en maneres alternatives per als alumnes que aprenen 
millor a través d'informació visual o auditiva, o per a qui per a aprendre, necessiten 
la presentació de materials, explicacions, etc. amb diferents nivells de complexitat. 

2. Múltiples propostes d'expressió de l'alumnat: Diferents formes de desenvolupament 
de les tasques i diferents tasques que permetin que els alumnes responguin amb els 
mitjans d'expressió que prefereixen. D'aquesta manera el currículum s'acomoda en 
els diferents estratègies cognoscitives, als diferents sistemes de control motor dels 
alumnes, etc. 

3. Múltiples propostes d'implicació de l'alumnat: Cal aparellar els interessos per 
l'aprenentatge dels alumnes amb les maneres de presentació i expressió que 
prefereixen.  

Els alumnes es motiven més, quan es comprometen (es poden comprometre) amb allò que 
aprenen (adaptat de WEHMEYER, M.L., 2002, p. 48).1 

 

Criteris i aspectes a tenir en compte a l'hora de planificar 
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PROGRAMACIONS MULTINIVELL 



 Centrar-se en el currículum i la pràctica a l’aula (activitats, materials, etc.) 

 Proporcionar idees, propostes d’acció, sobre com planificar (passes, protocols, 
formats de planificació, etc.) 

 Preparar els “currículums” (plans, programacions) per a grups heterogenis 
d’alumnes en situacions d’inclusió real. 

 Emprar un ampli ventall de fonts conceptuals sobre l’ensenyament i l’aprenentatge 
escollides pel seu valor i compatibilitat interna i amb les comeses del propòsit. 

 Plantejar propostes d’acció sintètiques, ordenades i viables en els entorns 
d’aplicació. 

 Centrar-se en l’alumne/a, en tots i en cadascun dels/de les alumnes de l’aula 
(concepte de “diversitat” com a forma d’entendre la singularitat de cada alumne/a 
vista des de la perspectiva del grup d’alumnes). 

Fer una bona planificació permet fer que l'ensenyament sigui més efectiu. Altres aspectes 
importants a tenir en compte, a l'hora de la programació i gestió de l'aula, són:  

 Hi ha d'haver objectius, marcats pel conjunt d'alumnat de l'aula i, d'altres específics 
en funció de la diversitat. 

 Decidir les paraules clau que s'utilitzaran durant la sessió de classe. Fer com un 
glossari a fi de compartir llenguatge i el mateix significat, tant en el que s'espera com 
en el que s'ha de fer. L'alumnat ha de saber que s'espera d'ell i com fer-ho. 

 Preparar fulls d’exercicis diversos per satisfer les necessitats i les expectatives. 
Alguns d'aquests exercicis poden ser més visuals i manipulatius, d'altres més 
simplificats, amb més suport, aclariments i exemples per als alumnes amb més 
dificultats, altres d'ampliació… 

 També per a cada classe es preparen diferents metodologies: en gran grup, treball 
en petits grups, treball en parelles, tasques individuals, etc. Cal utilitzar agrupaments 
diferents (tots els alumnes barrejats, grups segons l’habilitat grups segons els 
interessos, etc.), i és positiu canviar els grups amb freqüència per evitar les 
catalogacions i la divisió d’alumnat segons les seves aptituds. 

 S'ha de tenir previst que potser haurem d’adaptar el ritme de la classe i la quantitat 
de material , per això cal ser selectiu i valorar la funcionalitat, la zona de 
desenvolupament proper, les habilitats.  

 Es fa necessari preparar a més dels plans individualitzats , si s'escau, un pla per tot 
el dia escolar que indiqui les possibles activitats alternatives. El fet de compartir 
aquest pla amb l'alumnat a l’inici de la classe, és de gran ajuda. 


