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ANNEX 

 

Annex 1  Entrevista professora a centre d'educació especial. 

La professora treballa des de fa 7 anys com a professora de psicomotrocitat a un centre 

d'educació especial. Hem concertat una cita amb ella per tal de fer-li unes preguntes 

relacionades amb el tema de l'educació inclusiva i com creu que pot afectar al sistema educatiu 

el nou Decret de l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. Esperem que 

amb la seva ajuda podem obtenir respostes que ens ajudin a plantejar millores a l'actual 

sistema educatiu. 

1. Bona tarda Laura, com a treballadora d'un centre d'educació especial, em podries 

dir quin tipus de discapacitat tenen els alumnes que hi ha al teu centre? 

L’escola acull alumnes de 3 a 21 anys, amb discapacitat psíquica lleu o mitja, i/o 

trastorns sensorials, motors o de personalitat associats.  

2. Una gran varietat pel que veig, normalment quin és el nombre aproximat 

d'alumnes que  arribes a tenir a cada classe? I el màxim que has arribat a tenir? 

El número d’alumnes màxim per classe és de 12, tot i que normalment no arribem a 

tenir-ne tants, entre 6 i 8 alumnes per classe. 

3. Com s'organitzen els grups? Per edats? per tipus de discapacitat? M'ho podries 

explicar una miqueta sisplau. 

Els grups s’organitzen per etapes: Educació infantil: 3-6 anys; Educació primària: 6-12 

anys; Educació secundària: 12-16 anys i després l’etapa 16-21. Dintre de cada etapa 

els grups estan organitzats segons les característiques de l’alumnat i les seves 

necessitats educatives. 

 

4. Al vostre centre, utilitzeu les noves tecnologies per fer un ensenyament més 

personalitzat? Com? 

Sí, tenim ordinadors amb i sense pantalla tàctil, per potenciar les capacitats de cada 

alumnat. També tenim pantalles digitals en algunes de les aules. Alguns dels nostres 

alumnes, també treballen amb programes específics de comunicació mitjançant 

tauletes. 

5. Arriben a assolir el Currículum que dicta el departament d'Ensenyament o tenen 

adaptacions curriculars? De quin tipus?  

Tots els nostres alumnes requereixen d’un currículum adaptat. 

6. Suposo que estàs al corrent del nou decret que s'està debatent al Parlament 

actualment sobre l'escola inclusiva, en què els alumnes amb NEE 

s'escolaritzaran a l'escola ordinària per defecte, i es veurà amb el temps si hi ha 

algun cas que sigui susceptible de fer-ne una derivació cap a un altra opció. Us 

ha afectat d'alguna manera aquesta decisió al vostre centre? Com? 
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La veritat és que sí, el número de matriculacions, sobretot a l’etapa de primària, ha 

disminuït respecte altres cursos. I en canvi, han augmentat les escolaritzacions 

compartides. 

7. Abans del decret, quantes matricules noves teníeu cada any aproximadament? 

 

Això és molt variable segons els curs. Sobre unes 6 matrícules noves l’any. 

 

8. Llavors, creus que possiblement, en un futur el vostre centre es quedi sense 

alumnes? 

La veritat és que crec que no. Molts d’aquests alumnes necessiten d’un suport constant 

per assolir el currículum i m’és difícil d’imaginar com ho assumiran en els centres 

ordinaris. Per a molts d’ells la inclusió en un centre ordinari no és la millor solució, i 

sempre volem el millor pels nostres alumnes.  

9. Sinó m'equivoco, tots aquests alumnes que no s'han matriculat aquí, ho estan 

fent a centres ordinaris, és així? 

Sí 

10. Donades les circumstàncies de l'alumnat, creus que és viable que la seva 

educació es doni a centres ordinaris? Per què? 

Això és com tot, depèn de les característiques i necessitats de cada alumne, n’hi haurà 

que sí i d’altres que no. Per poder atendre a aquests alumnes en centres ordinaris s’ha 

de fer un canvi de mentalitat en el funcionament de les escoles i dotar-les dels recursos 

necessaris. 

11. Què creus que pot mancar a un centre ordinari que aquí si podeu oferir? 

Formació específica del professorat per atendre aquests tipus d’alumnes i recursos, 

sobretot recursos.  

12. Quines mesures creus que s'haurien de portar a terme als centres ordinaris per 

tal de poder oferir una educació de qualitat a tots els alumnes? 

Adaptacions de concepte d’escola, d’aula i de pedagogia educativa, de currículum... I 

com ja he comentat abans, més recursos. La possibilitat de tenir mestres específics de 

reforç per aquests alumnes és indispensable. 

13. Creus que la tecnologia, programes i jocs on pot haver atenció a la diversitat 

podrien funcionar per tal d'ajudar a motivar a l'alumnat a la vegada que aprenen? 

 

Sí, de fet, nosaltres ho fem servir com a eina de treball dia a dia. 
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Annex 2 Entrevista professora d'educació infantil a centre ordinari 

La mestra treballa des de fa 10 anys com a mestra d'educació infantil a un centre ordinari. Hem 

concertat una cita amb ella per tal de conèixer la seva experiència i saber la seva opinió sobre 

l'educació inclusiva i com creu que pot afectar al sistema educatiu el nou Decret de l'atenció 

educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. Esperem que amb la seva ajuda podem 

obtenir respostes que ens ajudin a plantejar millores a l'actual sistema educatiu. 

1. Bona tarda Sheila, quants anys portes exercint com a mestre de primària? Has 

estat sempre al mateix centre?  

 

Bona tarda, porto 10 anys exercint com a mestra d'infantil (no de primària). Els 3 

primers anys vaig estar en centres diferents i ara ja porto 7 anys al mateix centre.  

 

2. Quin és el nombre d'alumnes  que tens actualment a classe? Ha variat aquest 

nombre en els últims anys? Quin ha sigut el mínim i el màxim? 

 

Actualment tinc 25 alumnes.  

No ha varia aquest nombre. 

El mínim que he tingut 23 i el màxim 25. 

 

3. Durant tot aquest temps, has vist algun canvi en relació al tipus d'alumnat 

existent a les aules? Quin? (Em refereixo més a nens amb problemes o 

Necessitats Educatives Especials, (NEE)) 

 

He vist que cada cop hi ha més alumnes amb NEE. 

 

4. Existeixen alumnes a la teva aula amb dificultats d'aprenentatge, trastorns...etc? 

Has rebut alguna formació o orientació específica per saber com actuar en 

aquests casos? 

 

Sí. Tinc alumnes amb dificultats d'aprenentatge i amb trastorns de conducta i de parla. 

Formació no. Alguna orientació per part de la mestra d'educació especial i de l'EAP.  

 

5. Existeix algun aula diferenciada o recurs al teu centre actual per alumnes amb 

dificultat d'aprenentatge o alguna característica particular? 

 

Tenim un aula d'educació especial en la que la mestra treballa en determinats moments 

amb els alumnes amb NEE, dificultats,... Si la seva actuació es pot fer dintre de l'aula 

ordinària, es fa dintre. 

 

6. En cas afirmatiu, coneixes la metodologia que utilitzen per ensenyar? En cas 

afirmatiu, me la pots descriure si us plau. Saps si fan servir les noves tecnologia 

(tablets, jocs interactius)? Com? 

 

Fan servir molt material experimental: material montessori, tant per treballar les 

matemàtiques com la llengua, material elaborat per les pròpies mestres,... 

Tauletes no en tenim. Fan jocs d'ordinador, com els de www.edu365.cat  

 

 

7. Suposo que estàs al corrent del nou decret que s'està debatent al Parlament 

actualment sobre l'escola inclusiva, en què els alumnes amb NEE 

s'escolaritzaran a l'escola ordinària per defecte, i es veurà amb el temps si hi ha 
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algun cas que sigui susceptible de fer-ne una derivació cap a un altra opció. Com 

creus que afectarà al vostre centre? 

 

Crec que els centres públics com el meu no estan preparats per acollir a tot l'alumnat 

amb NEE, ja que no disposem del recursos necessaris. Hauríem de tenir més mestres 

d'EE, ja que actualment només disposem d'una per 380 alumnes (d'entre ells molts 

casos amb dictamen i amb NEE diverses). Hauríem de tenir algun auxiliar d'EE que no 

en tenim. Hauríem de tenir més vetlladors que actualment només tenim 1 fent 20 hores.  

L'EAP hauria d'intervenir a l'escola molt més sovint, ja que la psicopedagoga que tenim 

assignada només ve un matí de 10 a 13 cada 15 dies.  

Si tinguéssim moltíssima més ajuda, els alumnes amb NEE podrien arribar a estar ben 

atesos, tot i que, personalment, crec que els que estan greus estan molt millor a una 

escola d'EE, ja que a la ordinària les ràtios són altíssimes.  

 

 

8. Com a professora amb una llarga experiència, creus que sabries com treballar 

amb alumnes amb NEE a l'aula? Per què?  

 

Sabria sortir del pas, però no estic suficientment formada.  

 

9. Donada la situació actual del sistema educatiu públic, creus que la mesura que 

proposa el Decret és viable? Per què? 

 

No és viable per la manca de recursos que he comentat abans. 

 

10. Què creus que seria necessari canviar, afegir o treure de l'actual mètode 

d'ensenyament per tal de que els alumnes amb NEE puguin estar a un centre 

ordinari i que tots els alumnes tinguin una educació de qualitat?  

 

Molt més recursos (més mestres d'EE, més auxiliars d'EE, més hores de EAP, més 

vetlladors, menys ràtio a les aules, formació als mestres...). 
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Annex 3 Entrevista professora d'educació secundari a centre ordinari 

La professora treballa des de fa 11 anys com a professora de secundària a un centre ordinari. 

Hem concertat una cita amb ella per tal de conèixer la seva experiència i saber la seva opinió 

sobre l'educació inclusiva i com creu que pot afectar al sistema educatiu el nou Decret de 

l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. Esperem que amb la seva 

ajuda podrem obtenir respostes que ens ajudin a plantejar millores a l'actual sistema educatiu. 

1. Bona tarda, quants anys portes exercint com a professora de secundària? Has 

estat sempre al mateix centre?  

 

Doncs, jo sóc professora interina i vaig començar fent substitucions de mitja jornada. 

Aquest és el 4t institut en el què treballo i on ja porto 9 anys. 

 

2. Quin és el nombre d'alumnes que tens actualment a classe, aproximadament? Ha 

variat aquest nombre en els últims anys? Quin ha sigut el mínim i el màxim? 

 

Al meu institut, malgrat que tenim dues línies, en 1r i 2n repartim els alumnes en tres 

grups, per la qual cosa tinc uns 20 alumnes. 

Després porto el grup d'Aula Oberta on tinc entre 8 i 12 alumnes, segons els anys. 

 

3. Durant tot aquest temps, has vist algun canvi en relació al tipus d'alumnat 

existent a les aules? Quin? (Em refereixo a nens amb problemes o Necessitats 

Educatives Especials, (NEE)) 

Jo crec que cada vegada tenim més alumnes amb problemes psicològics i de conducta. 

Aquest problema s’agreuja quan al darrere no hi ha una família estructurada.  

4. Existeix algun aula diferenciada o recurs al teu centre actual per alumnes amb 

dificultat d'aprenentatge o alguna característica particular?  

 

No tenim aules de suport, els alumnes estan tots junts i quan molesten molt a classe 

els enviem a batxillerat, perquè facin allà les tasques ells sols. 

També tenim el suport de la TIS (tècnic d’integració social) i de la psicopedagoga que 

parlen amb ells i els hi fan alguna hora d’atenció personalitzada.  

 

 

5. Suposo que estàs al corrent del nou decret que s'està debatent al Parlament 

actualment sobre l'escola inclusiva, en què els alumnes amb NEE 

s'escolaritzaran a l'escola ordinària per defecte, i es veurà amb el temps si hi ha 

algun cas que sigui susceptible de fer-ne una derivació cap a un altra opció. Com 

creus que us afectarà al vostre centre? 

  

A nosaltres ens arriben alumnes de primària amb problemes, a vegades greus i sense 

diagnosticar. Se suposa que els especialistes els hi han de valorar i fer un dictamen per 

poder derivar-los cap a un recurs que els pugui ajudar. El problema és que han reduït 

el nombre d'hores d'assistència reals d'aquests especialistes al centre. Aquest curs, em 

sembla que només ha pogut valorar 4 casos dels molts que ho necessitaven. 

Si aquest decret fa què arribin encara més alumnes amb problemes, complicarà molt la 

dinàmica a classe i en algun cas fins i tot no serà viable. 
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6. Com a professora amb una llarga experiència, creus que sabries com treballar 

amb alumnes amb NEE a l'aula? Per què?  

És difícil, però sempre busquem com superar les dificultats. El problema principal pot 

ser pels alumnes que no són atesos com cal. Nosaltres fem el que podem, ja que tenim 

els altres alumnes que han de mantenir el ritme de la classe i hem de fer el que marca 

la programació. A vegades hi ha coses que no podem fer, però sense recursos, 

nosaltres no podem avançar més. 

 

7. Donada la situació actual del sistema educatiu públic, creus que la mesura que 

proposa el Decret és viable? Per què? 

Crec que pot complicar molt les dinàmiques de classe i serà perjudicial per tothom. 

Pels professors, perquè no tenim la formació necessària per tractar alumnes amb 

determinats trastorns. Pels alumnes amb NEE, perquè no reben l'atenció necessària. I 

finalment, per la resta d'alumnes perquè l'ambient i ritme de classe es veu alterat. 

 

8. Què creus que seria necessari canviar, afegir o treure de l'actual mètode 

d'ensenyament per tal que els alumnes amb NEE puguin estar a un centre 

ordinari i que tots els alumnes tinguin una educació de qualitat?  

Crec que les NEE són molt variades i algunes són més fàcilment assumibles en un 

grup classe amb els reforços adients, però n’hi ha d’altres que són pràcticament 

impossibles d’integrar.  

Si s’afegeixen més gent al grup classe, han de canviar les dinàmiques i la forma de 

treballar, però si aquests alumnes tenen problemes, especialment psíquics, això és un 

desastre pel grup. 

9. Creus que la tecnologia, programes i jocs on pot haver atenció a la diversitat 

podrien funcionar per tal d'ajudar a motivar a l'alumnat a la vegada que aprenen? 

Per què? 

 

És possible que ajudi, ja que els alumnes estan molt en contacte amb les noves 

tecnologies i estan més predisposats a interessar-se pels formats digitals i 

especialment si es presenten com un joc. 

Jo sóc partidària de buscar l’aplicació o l’exemple que relacioni el que s’estudia amb la 

realitat, perquè ajuda entendre i recordar millor el que es treballa. 

Si a més a més es pot fer un treball de manipulació, millor encara. 
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Annex 4  Guió de l'activitat per l'alumne 

Pas previ: primer de tot haurem de descarregar el software lliure a la següent pàgina web. 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/  i seleccionant l'opció "Download" a sota d' 

"Scratch 2 Offline Editor". Un cop el tinguem instal·lat ja podrem començar l'activitat. 

1. Obrim el programa, que apareixerà de la següent manera (Imatge 13). 

 

Imatge 13. Pantalla inicial a l'obrir Scratch. 

2. Per començar hem de preparar els objectes i sons que farem servir. Començarem 

eliminant el gat fent clic amb el botó dret a sobre del gat que apareix a la part gris i 

premem "Esborra". 

3. Ara ja podem començar a afegir els nostres objectes. Per això hem d'anar a la part de 

"Nova animació" i prémer a sobre "Escull una animació des d'un fitxer", aquí s'obrirà 

una nova finestra on haurem de seleccionar un per un els nostres nous objectes. En 

aquest cas hem de seleccionar-ne quatre, que es trobaran a la carpeta " Materials per 

treball de grups" al disc D. (Imatge 14). 

 

Imatge 14. Pantalla per importar objectes a l'Scratch. 

https://scratch.mit.edu/scratch2download/
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4. Un cop hem importat tots els objectes, se'ns mostraran així (Imatge 15): 

 

Imatge 15. Objectes a utilitzar per l'activitat. 

5. D'aquesta manera ja podem començar a editar l'objecte de l'opció incorrecte, és a dir, 

la imatge amb les ratlletes vermelles (Imatge 16). El que farem serà tenir l'objecte 

original (l'importat, sense modificacions) i un altre amb alguna simbologia diferent. Per 

editar-lo hem de tenir seleccionat l'objecte que volem modificar. Després anar al menú 

"Vestits" on veurem l'objecte tal com l'hem importat. Farem una copia, i premem 

"Edita", on se'ns obrirà una nova finestra, on podrem modificar la imatge que volem que 

aparegui quan ens equivoquem seleccionant l'objecte. Aquesta mateixa operació s'ha 

de realitzar pels quatre objectes. 

 

 

Imatge 16. Edició de vestits dels objectes. 

6. Ara anem a crear les pistes d'àudio que apareixeran a l'activitat. Per fer-ho, anirem a 

l'apartat "Sons", just al costat de "Vestits", premem "Grava", amb l'ajuda del botó 

vermell comencem la gravació i amb el quadret l'aturem. Quan estiguem satisfets amb 

el so l'acceptem a "D'acord" (Imatge 17). Per aquesta activitat necessitarem gravar els 

següents sons:  

 Motor de reacció. 
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 Turbina de vapor. 

 Màquina de vapor. 

 Motor de quatre temps. 

 Incorrecte, torna a intentar-ho. 

 Enhorabona, has guanyat!. 

 Has aconseguit la màxima puntuació! 

 

Per tal de facilitar la feina, arrossegarem tots els àudios creats per cadascun dels 

objectes que hem creat, d'aquesta manera es crea una còpia automàtica, i és la 

manera més fàcil de tenir-los disponibles quan els vulguem aplicar. 

 

Imatge 17. Edició de sons dels objectes. 

7. Ara ja tenim tot el necessari per poder començar a dissenyar la nostra activitat, però 

abans cal recordar que a l'Scratch es treballa per objectes, és a dir, les opcions de 

Programes, Vestits i Sons es modifiquen per a cadascun dels objectes, per aquesta 

raó, haurem de tenir un objecte o escenari seleccionat sempre que serà el que estarem 

editant en aquell moment.   

8. Comencem amb l'activitat!! Seleccionem l'escenari, el lloc on es situaran els nostres 

objectes (Imatge 18) Concretament a "Programes", que es on es dissenya pròpiament. 

Aquí fixarem que al prémer la bandera verda, que senyala l'inici, apareixeran dues 

pestanyes, una contarà els punts aconseguits (Puntuació) i l'altre ens permetrà veure el 

text del que s'ha emès per l'àudio, per si no ens ha donat temps d'escoltar-ho. A més, 

fixem que sonarà el nom del primer objecte ( Motor de reacció). Per assegurar-nos que 

l'activitat començar amb el fons que toca, també donarem l'ordre de fixar el fons 

adequat, en aquesta cas un gris clar. 

 

Imatge 18. Edició de l'escenari. 

9. Ara seleccionem el primer objecte (el motor de reacció) i disposarem les instruccions 

corresponents per a que realitzi les accions que nosaltres volem, bàsicament, 

programarem (Imatge 19). Comencem definint la posició inicial del motor de reacció 
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quan premem la bandera verd. Després utilitzarem el condicional per definir què passa 

quan premem l'objecte en dos casos, quan és la resposta que es demanava, o quan no 

és la resposta que es demanava, d'aquesta manera, succeiran coses diferents en 

ambdós casos. 

 

Imatge 19. Programació activitat objecte 1. 

10. Un cop hem fet això pel primer objecte, podem copiar (arrossegant-la) tota la informació a 

la resta d'objectes, ja que el procediment serà el mateix. Les diferències estaran en la 

resposta que caldrà donar  a cadascuna, i és que en aquesta activitat és molt important 

tenir clara quina és la seqüència i l'ordre que es desenvoluparà. En el nostre cas, primer 

sonarà l'objecte 1 "El motor de reacció", després l'objecte 2 "Turbina de vapor", després 

l'objecte 3 "Màquina de vapor" i per acabar l'objecte 4 " Motor de quatre temps". Per aclarir-

ho, a turbina de vapor les instruccions seran les següents ( Imatge 20).  

L'únic objecte que tindrà un format una mica diferent serà "el motor de quatre temps" ja que 

en ser l'últim, afegirem dos sons més (Imatge 20): 

 Un de "enhorabona, has guanyat", per haver finalitzat l'activitat. 

 I un d' "has aconseguit la màxima puntuació", aquest només sonarà en el cas 

que s'assoleixin els 20 punts, per això va dins d'un condicional. 

 

 



 

Les TAC com a eina cohesionadora a l'escola inclusiva. 11 

 

         Olga Trigo Martínez 

 

Imatge 20. Programació activitat objecte 2 i objecte 4. 

11. Ara definirem els moviments de cadascun dels objectes segons l'ordre que reben. En el 

nostre definirem l'ordre com a la Imatge 21. Per tant, les coordenades de cada objecte 

variarà segons on els disposem al començament de tot. 

 

Imatge 21. Ordre de moviment dels objectes. 
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12. Per tal de poder seguir la seqüència haurem d'afegir una sèrie d'ordres. Per això, 

programarem els moviments de cada objecte després de respondre correctament al so 

(Imatge 22). Hi haurà una particularitat, i és que, quan encertem l'últim so, l'objecte 

s'amagarà. Això ho farem als quatre objectes. 

 

 

Imatge 22. Programació dels moviments dels objectes. 

13. Un cop tinguem tot això definit, només ens caldrà tornar a l'escenari i editar dos fons 

més a part del que ja tenim. En el nostre cas hem seleccionat el fons predeterminat 

"Stars" que es troba a la carpeta "Nature". En un hem afegit un text en blanc que llegeix 

"Molt bé" i en l'altre és el mateix text en vermell. Per definir-ho, programem que quan es 

seleccioni correctament la resposta al motor de quatre temps (últim objecte) els dos 

darrers fons s'intercanviïn trenta vegades, així donem l'efecte de que està parpellejant 

(Imatge 23). 

 

 

Imatge 23. Edició del fons del final de l'activitat. 

14. I fins aquí l'activitat. Ara s'ha de provar que tot funcioni correctament i rectificar el que 

sigui necessari. Recorda que abans de preguntar pots consultar aquest guió per trobar 

la resposta tu mateix! 


