
Aula Integral de Suport
CEE Garbí- El Vendrell



El 8 de novembre de 2016 tots plegats
ens vam embarcar en una aventura…

anomenada: “Aula Integral de Suport”



Crèiem en un model d’escolarització compartida que fes 

possible la inclusió dels nostres alumnes a les escoles ordinàries amb

el suport intensiu de l’AIS dos dies a la setmana, intervenció

terapèutica del CSMIJ, l’acompanyament del CRETDIC, el seguiment de 

l’EAP i la coordinació amb les escoles…

Hem anat de la mà i ho hem aconseguit!!!



Què són les AIS?

 Les Aules Integrals de Suport són espais educatius i terapèutics singulars que
tenen com a OBJECTIU proporcionar, de forma temporal (màx. 2 anys) una
atenció integral i intensiva.

 S’emmarquen en els acords de col.laboració entre el Departament
d’Ensenyament i el Departament de Salut per donar suport i assessorament als
professionals de l’àmbit educatiu que atenen a població infantil i juvenil amb
trastorns mentals greus i de conducta.

Document  de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.



PLANTEJAMENT I FILOSOFIA DE L’AIS

ULA

Espai de:

• Aprenentatge personal i 

interpersonal

• Respir (facilita que tant el 

nen/a, com la família i els propis 

professionals es regalin temps 

per a desenvolupar un pla de 

millora)

• Orientació i acompanyament a 

les famílies en aquest procés

• Trobada entre professionals

(EAP, CSMIJ, CRETDIC, Centre 

Educatiu, Inspecció, SSTT i AIS), 

estudi de casos i planificació 

conjunta del model d’atenció

NTEGRAL

Dimensions de la intervenció:

A) Educativa:

Competències bàsiques, eixos 
vertebradors de la proposta 
pedagògica:

 Aprendre a conèixer
 Aprendre a ser
 Aprendre a fer
 Aprendre a viure junts

B) Terapèutica:

Abordatge clínic de les
alteracions de l’alumne

UPORT

El model d’atenció defensa

l’organització dels suports a partir

de les necessitats educatives i

terapèutiques i al voltant de

l’ALUMNE i la FAMÍLIA.

Suport addicional/intensiu en
context escolar adaptat de caràcter
TEMPORAL (Màxim dos anys)

Pla 

Personalitzat

ABORDATGE 
DE 

PROXIMITAT

Objectiu final:

“El retorn a l’escola”
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ABORDATGE DE PROXIMITAT



COMPROMISOS

ALUMNE
FAMÍLIA

AIS
CSMIJ

EAP-CRETDIC
ESCOLA

COMISSIÓ
SEGUIMENT

Assistència
Participació 

Atenció educativa
i terapèutica

Seguiment
Suport en la transició

Priorització
i seguiment



CAD

PROTOCOL DE DERIVACIÓ I ESTUDI DE LA IDONEÏTAT

CSMIJ
CENTRE EDUCATIU

Coordinació professionals de l’Àrea 
Comunitària Infantil i Juvenil 
(Selecció de possibles casos)

Referent EAP recull la demanda
(Primera valoració compliment criteris)

Referent EAP-AIS + Cap de servei Àrea Comunitària Infantil i Juvenil
Estudi global idoneïtat dels casos (Informació educativa+Informació clínica)

COMISSIÓ TÈCNICA I:

Inspecció del Vendrell

Direcció EAP Baix Penedès

Cap de servei Àrea Comunitària 

Infantil i Juvenil

Coordinació de l’AIS

COMISSIÓ TÈCNICA II:

Tècnic de la secció de Formació i 

Serveis educatius

Inspecció d’Educació

Direcció EAP Baix Penedès

Cap de servei Àrea Comunitària 

Infantil i Juvenil

Coordinació del CRETDIC

Coordinació de l’AIS

Cap de servei Àrea Comunitària Infantil i Juvenil
(Recull de les demandes)

Referent EAP-AIS
(Recull de les demandes)

APROVACIÓ FINAL
DELS CASOS



• Nens/es d’ Educació Primària d’entre 6 i 11 anys

• Presenten Trastorn Mental Greu o de Conducta

• Escolaritzats en centres d’Educació Primària del Baix Penedès

• Tenen un Dictamen de l’EAP i estan sent atesos pels professionals clínics

del CSMIJ

• No han respost favorablement a mesures d’intensitat menor

• Segueixen un Pla Individualitzat a l’escola

PERFIL DELS CANDIDATS 
DE L’AULA INTEGRAL DE SUPORT



GRUP DE PETITS (De 7 a 8 anys):

 Nens diagnosticats amb TDAH i Trastorn de Conducta

 Tots van iniciar trastorns de conducta als 3 anys

 El QI és normal en dos d’ells i un té capacitat intel.lectual límit.

 Dos dels tres nens d’aquest grup van anar al CDIAP

 Un d’ells té un Trastorn disocial d’inici a la infància

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS ALUMNES 
DE L’AULA INTEGRAL DE SUPORT

DEL CEE GARBÍ (VENDRELL)



GRUP DE GRANS (De 9 a 10 anys):

 Tots tenen TDAH amb Trastorn de Conducta

 S’ha detectat un alumne amb Retard Mental Lleu

 Un dels nens té un trastorn disocial d’inici a la infància

 Hi ha un alumne que actua de líder positiu pel grup (defensa als febles i 

evita els conflictes, es respectat pels companys)

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS ALUMNES 
DE L’AULA INTEGRAL DE SUPORT

DEL CEE GARBÍ (VENDRELL)



NECESSITATS EDUCATIVES I TERAPÈUTIQUES

La intervenció ha de 

donar resposta 

A nivell personal A nivell social A nivell acadèmic

- Dificultats per expressar i gestionar les emocions: 

inseguretat, irritabilitat, impulsivitat, negativitat, tristor, 

eufòria, ....

- Desorganització generalitzada en els pensaments i 

accions

- Recurs de la paraula molt precari

- Baixa o nul·la autoestima i tendència a delegar 

responsabilitats

- Conductes infantils

- Baixa tolerància a la frustració

- Pobresa comunicativa 

- Dificultats per establir relacions entre iguals

- Trastorn del vincle social i transgressió de les 

normes

- Poc cívics, amb respostes molt viscerals davant de 

determinades situacions

- No suporten que les seves demandes no siguin 

ateses de manera immediata

- Tendència a exercir un lideratge abusiu o a 

sotmetre’s a un lideratge absolut

- Pateixen rebuig dels altres membres del grup

- Tenen interioritzada una experiència dels recursos 

educatius amb carència d’èxit

- Rendiment escolar baix, amb retard important en 

els aprenentatges, malgrat la capacitat intel·lectual 

estigui dins la normalitat

- Falta de constància en els aprenentatges

- Dificultats en la focalització de l’atenció i l’atenció 

sostinguda

- Deficitària memòria de treball

- Desorganització i manca d’hàbits d’estudi

- Pobresa de lèxic

- Dificultats en el pensament abstracte i el 

raonament



L’AIS del Vendrell depèn del Centre d’Educació Especial Garbí i es troba ubicada a l’escola d’art cedida per 
l’Ajuntament del Vendrell.

 Actualment té 8 alumnes atesos en dos grups d’edats:

- Grup 1 (Dilluns i dimecres): De 7 a 8 anys

- Grup 2 (Dimarts i dijous): De 9 a 11 anys

 El model d’intervenció aposta per l’escolarització compartida amb l’objectiu que l’alumne no perdi el 

contacte amb el grup-classe de referència i facilitar el retorn a l’escola

 L’horari dels alumnes és de: 9:00 a 15:00 h. (De 14:00 a 15:00 h. menjador)

 Té servei de transport i menjador educatiu

 Data d’inici del programa: 8 de novembre de 2016

CARACTERÍSTIQUES DE 
L’AULA  INTEGRAL DE SUPORT DEL VENDRELL



HORARI DILLUNS (Grup I) DIMARTS (Grup II) DIMECRES (Grup I) DIJOUS (Grup II) DIVENDRES

9:00-9:30 h. Acollida/Relaxació Acollida/Relaxació Acollida/Relaxació Acollida/Relaxació

1.Coordinació

entre professionals

2. Reunions amb les 

famílies

9:30-10:30 h.

Aprendre a aprendre

(C. Bàsiques)

Aprendre a aprendre

(C. Bàsiques)

Aprendre a aprendre

(C. Bàsiques)

Aprendre a aprendre

(C. Bàsiques)

10:30-11:00 h. E         S          B         A         R         J         O      ( I )   

11:00-11:30 h.

Trenca’t la closca

Habilitats Cognitives

Trenca’t la closca

Habilitats Cognitives

Trenca’t la closca

Habilitats Cognitives

Trenca’t la closca

Habilitats Cognitives

11:30-12:15 h.

Tallers:

(Hort/Manualitats)

Tallers:

(Hort/Manualitats)

Tallers:

(Hort/Manualitats)

Tallers:

(Hort/Manualitats)

12:15-12:30 h. E         S          B         A         R         J         O      ( I I )   

12:30-13:30 h.

“Emociona’t”            

(I. terapèutica)

12:30-13:00 h. 12:30-13:00 h. 12:30-13:00 h. 12:30-13:00 h. “Emociona’t”              

(I. terapèutica)I.individual

CSMIJ

Taller

Grup

I.individual

CSMIJ

Taller

Grup

13:30-14:00 h.

Valoració de la 

jornada/Relaxació

13:00-14:00 h. 13:00-14:00 h. Valoració de la 

jornada/Relaxació“Emociona’t”             

I.grupal CSMIJ

“Emociona’t”             

I.grupal CSMIJ

14:00-15:00h. M  E  N  J  A  D  O  R      I     C   O   M  I  A   T   

HORARI D’INTERVENCIÓ A L’AIS



TREBALL PER CISTELLS
El mètode de Ross Green ens permet
ordenar les conductes i establir un
ordre de prioritats en l’abordatge de
les mateixes

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
Davant d’un episodi inflexible colèric
hem de saber com actuar en
cadascuna de les fases per ajudar al
nen a tornar a la calma el més aviat
possible





INICIEM LA JORNADA AMB L’ASSEMBLEA
Prendre

decisions no és
gens fàcil però,,,

després d’un
estira i 

arronsa,,, ho
aconseguim!!!

Els encarregats
del dia són…



APRENDRE A APRENDRE (Grup de petits)

Treball per parellesTreball individual



APRENDRE A APRENDRE (Grup de grans)

Treball individual Treball per parelles Treball grupal



EINES PER A L’APRENTATGE
Competències matemàtiques

Pissarres viledes pel càlcul
d’operacions bàsiques

i seriacions

Ús dels clauers de les 
taules de multiplicar

Pautes per resoldre
problemes

Càlcul amb la pissarra digital



EINES PER A L’APRENTATGE
Competències lingüístiques



Quan acabem la feina… ens la valorem!!!

I fins i tot aconseguim matrícules d’honor
com els universitaris!!!



JOCS A L’ESBARJO Pica paret

Jocs de taula 
per quan plouEl futbol,

El joc estrella!!!

la pilota calenta!!!

El piou
piou

Aprofitem
per recollir pedres



HABILITATS COGNITIVES

Raonament

Atenció sostinguda

Orientació

Memòria visual



Taller d’hort

Els inicis Planté
El primer enciam!! 

Dissenyem
un pluviòmetre Ara toca regar!! 



Taller de manualitats

Activitats creatives i manipulatives

Corones de Nadal

Punts de llibre

Vitralls
Guardioles



CELEBRACIÓ DE LES FESTES TRADICIONALS

Celebrem
la mona!!!



Les emocions a l’AIS : ESPAI EMOCIONA’T 

Bloc 1: Treball d’habilitats emocionals 
-Identificació d’emocions pròpies 
-Autoestima 
-Autocontrol
-Identificació d’emocions alienes 

Bloc 2: Treball d’actituds valors i normes
-Resolució de conflictes 
- Conductes prosocials

El treball de les emocions va de dins cap enfora 







Les imatges ens ajuden a posar paraules als nostres sentiments

C
h

an
gin

g
b

atteries
(“La tristesa”)



Per establir relacions amb els altres necessito
habilitats per saber: 



EINA  QUE AJUDA AL 
NEN A IDENTIFICAR 
LES EMOCIONS QUE 

SENT, SENSE 
NECESSITAT DE 

POSAR-HI  NOM DES 
D’UN PRINCIPI 



SÍ

NO

PASSOS PER ARRIBAR A LA IDENTIFICACIÓ D’EMOCIONS 

ALT

ALT

BAIX

BAIX

PAS 2:

QUIN 
NIVELL 

D’ENERGIA 
TINC?

PAS 1: 

M’AGRADA 
COM EM 
SENTO? 



QUADRANT GROC
M’agrada com em sento i tinc molta energia



QUADRANT VERD
M’agrada com em sento i tinc poca energia 



QUADRANT VERMELL
No m’agrada com em sento i tinc molta energia 



QUADRANT BLAU
No m’agrada com em sento i tinc poca energia 



CAS 1

Rellevant per 
conèixer el 
nivell 
d'empatia i 
cohesió de 
grup



CAS 2

Element 
predictiu per 
l’ajust de 
l’exigència 
ambiental



CAS 3

Oportunitat 
d’expressió de 
forma visual 
d’allò 
difícilment 
expressable 
amb paraules





Característiques ambientals: 
- Espai segur i tranquil 
- Llum de poca intensitat
- Poc soroll interferint
- Música de fons (suau i 

cíclica) 

Material: 
- Estores - Colònia
- Antifaços   - Plomes
- Coixins - Rellotge
- Meditacions guiades 

Un viatge
introspectiu: 

una 
oportunitat 
per conèixer 
el seu món 

interior



Gestió del temps 
d’espera mitjançant 

jocs de taula

Adquisició de 
responsabilitats 
relatives al dinar

Activitat a 
avaluar



LES NORMES DE L’AULA : UN PROCÉS COL·LABORATIU 

Queda constància 
al diari de l’aula 





TIC
Conductes 
consolidables:

- Fer la feina

- Complir les 

normes

- Ajudar als 

companys

- Ser capaç de 

gestionar un 

conflicte

TIC RECUPERABLE  
Conductes 
modificables: 

- Negar-se a fer  

una activitat

- Saltar-se les 

normes 

- Faltar al respecte 

- No deixar 

treballar als demés

- Qualsevol 

conducta disruptiva 

CREU
Conductes  a 
extingir: 

- Agredir a un 

company

- Agredir a un 

adult

Josep





Espai per redactar en un to positiu els fets 
destacables del dia. Ja sigui remarcar bones 
conductes com indicar conductes a millorar.

Recull d’informació sobre l’avaluació
obtinguda en cada espai del dia

Avaluació referent al seguiment de les 
normes de l’aula



RECURSOS FUNCIONALS

Aules polivalents
ubicades a l’escola d’art

Activitats realitzades: assemblea, aprendre a 
aprendre, trenca’t la closca, emociona’t, relaxació, 

reunions amb les famílies i professionals.

Activitats realitzades: 
tallers de manualitats i cuina



RECURSOS FUNCIONALS

Espais externs

Pati de l’AIS: 
esbarjo II i horticultura

Espais del CEE Garbí: 
esbarjo I i menjador



 Departament d’Ensenyament
(CEE Garbí)

 Departament de Salut
(CSMIJ)

EQUIP DE PROFESSIONALS

L’AIS compta amb un equip humà format per:

1 PSICOPEDAGOGA (Coordinadora del servei)
1,5 MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
1 EDUCADOR
1 PROFESSIONAL REFERENT DE L’EAP(*)

Referents clíniques:
1 PSIQUIATRA  
1 PSICÒLOGA 



 EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Baix Penedès)
 Equips Directius i Equips docents dels Centres Educatius participants
 CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del 

Desenvolupament i la Conducta)
 UBASP (Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària)
 EAIA (Equip Atenció Infància i Adolescència)
 Serveis sociocomunitaris (de lleure, esportius, …)
 Inspecció educativa
 Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona

ALTRES PROFESSIONALS IMPLICATS



Treball en Xarxa

Sessions de formació
amb el CRETDIC

Reunions amb les famílies

Reunions amb l’EAP i Escola



Hem demostrat que un canvi de mirada


