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1. Introducció 

 

L'origen d'aquest treball està basat en l'experiència que he viscut al centre de pràctiques i que 
segurament té lloc a molts altres centres.  

Ens situem en un centre educatiu amb dues línies d'ESO i batxillerat i que com a particularitat 
també disposa d'unes unitats d'ensenyament separades, com són l'aula d'acollida i la USEE 
(Unitat de Suport a l'Educació Especial). L'aula d'acollida es destina al suport dels alumnes 
nouvinguts, mentre que la USEE vetlla pels alumnes amb NEE (Necessitats Educatives 
Especials). Aquestes dues unitats d'ensenyament tenen en comú que atenen a la diversitat 
d'alumnat que existeix dins del centre. 

Tanmateix, cal destacar la gran diversitat que també existeix a l'aula ordinària, ja que partim de 
que el 47% dels alumnes són immigrants de primera o segona generació i on també hi ha 
alguns estudiants amb dificultats per l'aprenentatge, així com un nombre molt elevat d'alumnes 
disruptius que semblen desmotivats i dificulten l'aprenentatge del grup. 

Per tant, al centre existeix una gran diversitat d'alumnat que fa que el treball diari sigui dur i 
complex. A més, durant aquest curs escolar, els alumnes amb NEE només realitzen inclusions 
a l'àrea de tecnologia al curs de 1r d'ESO. 

En el moment que havia d'impartir la meva unitat didàctica, a 3r d'ESO, em vaig adonar que els 
alumnes procedents de la USEE no realitzaven inclusions de tecnologia en aquest curs. És en 
aquest moment quan em vaig començar a preguntar quina havia estat la raó per prendre 
aquesta decisió. 

Això m'ha motivat per tirar endavant aquest treball i trobar una resposta que m'ajudi a plantejar 
un fórmula per poder recuperar l'atenció a la diversitat que es podria realitzar a la matèria de 
tecnologia i així avançar cap a una escola inclusiva. 

2. Objectiu 

 

L'objectiu d'aquest treball és proposar una sèrie de millores per tal que els alumnes de la USEE 
de 3r d'ESO puguin tornar a fer inclusions a l'aula de tecnologia, per així poder avançar cap a 
l'escola inclusiva. Com a eina de recolzament, la utilització de les TAC (Tecnologies 
d’Aprenentatge i Coneixement) pot tenir un paper important en aquesta fórmula per tal de poder 
crear material didàctic més atractiu i útil per tot tipus d' alumnat.   
 
El procés a seguir s'organitzarà de la següent manera:  
 

 Estudi de l'evolució del sistema educatiu en quant als alumnes amb NEE durant les 
últimes dècades. 

 Situació i opcions d'escolarització disponibles pels alumnes amb NEE. 

 Observacions de la situació actual en el context del centre objecte del treball. 

 Anàlisi de les raons per les quals s’han deixat de realitzar inclusions en aquest curs. 

 Entrevista a professorat del sistema educatiu actual. 

 Proposta de millores per tal de tornar a fer inclusions en aquest curs: 
• Millores a nivell organitzatiu. 
• Millores amb l'aplicació de les TAC: anàlisi d'aplicacions per alumnes amb 

trastorn de l'espectre autista i disseny d'una activitat amb Scratch. 
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3. Presentació de la investigació 

 

La diversitat de l'alumnat és un fet inherent a una aula educativa, ja sigui per raons culturals, 
entorn, interessos, capacitats i maneres d'aprendre o formes de ser, però va ser en l'Informe 
Warnock (Warnock 1978) on va aparèixer per primera vegada el terme necessitats educatives 
especials (NEE). En aquest informe el Comitè d'investigació avaluava la prestació educativa a 
alumnes amb deficiències físiques i mentals a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, de manera que va 
rebutjar la diferenciació de dos grups de nens, els deficients i els no deficients, dels quals els 
primers reben educació especial i els segons simplement educació. Per contra, en considerar 
que les necessitats formen un continu, també l'educació especial s'ha d'entendre com un 
continu que va de l'ajuda temporal fins a l'adaptació permanent o a llarg termini del currículum 
ordinari. El Comitè va recomanar l'abandonament de la distinció entre educació especial i 
educació assistencial, i partir del principi que fins a un de cada cinc nens pot necessitar ajuda 
educativa especial en algun moment de la seva vida escolar. En aquest sentit, l'educació 
especial es transforma en un concepte molt més ampli i flexible. D'aquesta manera, el Comitè 
va denominar "nen amb una necessitat educativa especial" a tot aquell que necessita aquesta 
ajuda i d'aquestes necessitats, independentment de la seva durada o gravetat. 
 
És a dir, per introduir el concepte de NEE es parteix de la premissa que tots els alumnes 
necessiten al llarg de la seva escolaritat diverses ajudes pedagògiques de tipus personal, 
tècnic o material, amb l’objectiu d'assegurar l'assoliment de les finalitats generals de l’educació. 
D'aquesta manera, una necessitat educativa es descriu en termes d'allò que és essencial per a 
la consecució dels objectius de l'educació (Warnock, 1978). 
 
Per seguir amb la feina es fa necessari un coneixement més profund del que ha vingut 
esdevenint en l'educació al llarg dels últims anys i quines són les tendències a les que ens 
dirigim. 

 

4. Evolució de la legislació educativa per a persones amb discapacitat 

a l'Estat Espanyol  

 

La dècada de 1970- La segregació 
 
Fins al moment, la segregació educativa era el model ideològic que considerava que quant 
major era l'homogeneïtat del grup, millor era la qualitat educativa i d'aquesta manera es 
reflectia en les lleis educatives de l'època, en què les persones amb discapacitat 
s'escolaritzaven de manera generalitzada en escoles segregades. (Toboso, Ferreira, Díaz, 
Fernández - Cid, Villa & Gómez , 2012). Aquest concepte significaria durant molt de temps que 
les persones amb discapacitat no fossin considerades dignes de rebre educació i fins i tot 
considerades " subnormals " quan el seu coeficient intel·lectual era inferior al 0,50 ( Alonso i 
Araoz , 2011). 
 
No obstant això, la Llei 14/1970, de 4 d'agost , General d'Educació i Finançament de la 
Reforma Educativa ( Llei General d'Educació ) va suposar una important transformació del 
sistema educatiu. Pel que fa a l'atenció a l'alumnat amb discapacitat, aquesta llei expressa ( art. 
51 ) que la seva escolarització, si la gravetat del seu dèficit no ho impedeix, es realitzi en 
centres educatius ordinaris, fomentant la creació en ells d' aules d'educació especial '. És un 
avanç molt important en la concepció educativa d'aquests nens i nenes, encara que certament 
es va trigar bastant en anar aplicant aquesta norma a la realitat, donades les circumstàncies 
econòmiques i socials existents ( Casanova , 2011). 
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La dècada de 1980- La integració 

 
Després de la Constitució Espanyola de 1978 i del fort canvi polític - social d'Espanya, la 
publicació de la Llei 13/1982 , de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids ( LISMI ) que 
abasta tots els aspectes de la vida de les persones amb discapacitat, i no només els referits a 
les etapes educatives, és ampli i poc concret, però en els articles 23 al 31 ja s'afirma i s'insisteix 
amb rotunditat en que l'alumne " s'integrarà en el sistema ordinari d'educació general ", rebent 
els suports necessaris que preveu la mateixa Llei . En aquests moments, de gran empenta 
social, ja s'estan realitzant experiències d'integració educativa , incorporant alumnes amb 
discapacitat a les aules ordinàries, si bé són tímides i pràcticament sense suports legals 
concrets ( Casanova , 2011). 
 
 
 
La dècada de 1990- La inclusió 
 
L'educació inclusiva parteix de la idea de la diversitat de l'alumnat en tots els seus aspectes i 
considera que el sistema educatiu s'ha d'adaptar a cada alumne. L'educació inclusiva i l'atenció 
a la diversitat no es refereixen a com s'educa un grup especial d'alumnes, sinó a com s'educa a 
tots. L'alumne amb discapacitat ha de ser un més, amb els seus suports i les mateixes 
oportunitats d'aprenentatge. El professorat i les escoles ordinàries han d'estar preparats per 
oferir tals oportunitats a qualsevol alumne, ja que tots tenen el mateix dret a una educació de 
qualitat, en convivència i adaptada a les seves pròpies necessitats (Alonso i Araoz, 2011). Les 
necessitats educatives especials dels alumnes, amb origen en l'Informe Warnock (1978), va ser 
utilitzades per primera vegada a Espanya en la LOGSE de 1990 i consolidat a nivell mundial en 
la Declaració de Salamanca sobre Necessitats Educatives Especials, de 1994, aprovada per la 
Conferència Mundial sobre Necessitats Educatives Especials: Accés i Qualitat (UNESCO, 
1994). 
 
A la Declaració de Salamanca, el concepte de necessitats educatives especials té, doncs, un 
caràcter relatiu i contextual, en què els factors del seu entorn, com la família, l'escola o les 
metodologies d'aprenentatge no eren tinguts en compte i s’afirma que els problemes no estan 
només en els alumnes, sinó també en les característiques de l'ambient educatiu quan no és 
capaç de respondre a les seves demandes. Així, un alumne en cadira de rodes només veu 
minvades les seves possibilitats de participació en el sistema educatiu quan falla l'accessibilitat 
dels edificis pels quals s'ha de moure (Toboso, Ferreira, Díaz, Fernández-Cid, Villa & Gómez, 
2012). 
 
No obstant això, s'accepta la possibilitat que alguns alumnes no puguin ser matriculats en 
centres ordinaris quan hi hagi raons de pes, però s'ha de procurar que assisteixin a temps 
parcial a escoles ordinàries (UNESCO, 1994). 
 
Per això, quan es publica la LOGSE, el 1990, ja s'estableix com a norma l'escolarització de 
l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'escola ordinària sempre que sigui possible, 
prèvia avaluació psicopedagògica i dictamen d'escolarització dels equips d'orientació o 
orientadors corresponents. Aquesta és l'escola inclusiva, que ha de derivar en una societat 
inclusiva, democràtica a la fi, que valori les diferències de tots els ciutadans i s'enriqueixi amb 
elles (Casanova, 2011). 
 
 
Actualitat- Passos cap a l'escola inclusiva 
 
Malgrat que des de 1981 moltes competències s'havien anat derivant a les comunitats 
autònomes, a dia d' avui se segueix treballant conjuntament amb l'objectiu de millorar l'escola 
inclusiva. De fet, en l'última llei educativa, (LOMCE, 2013) s'estableix que "l'escolarització de l' 
alumnat que presenta dificultats d'aprenentatge es regirà pels principis de normalització i 
inclusió i s’assegurarà la seva no discriminació i la igualtat efectiva en l'accés i permanència en 
el sistema educatiu". Seria necessària una investigació més en profunditat per poder valorar si 
els recursos dotats van enfocats a que això passi, així com estudis posteriors  encaminats a 



 

Les TAC com a eina cohesionadora a l'escola inclusiva. 4 

 

         Olga Trigo Martínez 

comprovar que la norma s'hagi aplicat, ja que ha estat aquest curs 2015-16 quan s'ha 
començat a aplicar per primera vegada . 
 
Per comprendre els diferents mètodes emprats fins a la data faré servir la següent il·lustració 
visual (Il·lustració 1): 
 

 

Il·lustració 1. Mètodes organitzatius utilitzats a l'educació segons l'època. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

 
Actualitat a Catalunya - Decret de l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema 
inclusiu. 
 
El desembre de 2015 es va presentar un llibre "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una 
escola per a tothom, un projecte per a cadascú" (Departament d'Ensenyament 2015) i on 

s’especifica que “està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema inclusiu”. Aquest, dictamina que els criteris a seguir per a 
l'escolarització dels alumnes serà que "tots els alumnes s'escolaritzaran prioritàriament en 
centres ordinaris i d'acord amb el procés d'admissió establert" (Departament d'Ensenyament, 
2015).  
 
No obstant això, és un text que està encara sotmès a estudi i en modificacions contínues. 
Segons les últimes informacions (Diari d'educació, 2016), les principals diferències amb l'actual 
sistema és que ja no es farà un dictamen per part de l'Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP) 
sinó que es faran informes que continguin el pla individualitzat (PI) de l’alumnat i que podran 
crear-se amb la col·laboració de les famílies.  
 
El més interessant de cara a l'aplicació d'aquest treball és que les USEE aniran desapareixent 
successivament i que alguns dels centres d'educació especial també aniran desapareixent com 
òrgans independents, per passar a donar suport als centres ordinaris que necessitin dels seus 
coneixements i habilitats.  
 
D'aquesta manera, en la darrera part del treball, proposaré quines són, al meu entendre, els 
aspectes organitzatius i metodològics que s'haurien d'aplicar per tal que els alumnes amb NEE 
puguin realitzar el seu aprenentatge a l'escola ordinària sense perdre qualitat. 
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5. Situació i opcions d'escolarització disponibles pels alumnes amb 

NEE 

 

Aquí, i encara a falta de concreció per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, estudiaré quina és la situació actual dels alumnes amb necessitats educatives 
especials, quantes persones hi ha, quines modalitats d'escolarització existeixen i quina és la 
intervenció docent que es dona a les USEE, ja sigui en aquesta unitat, com a l'aula ordinària en 
el moment de realitzar les inclusions. 
 
Segons el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , l'alumnat amb necessitat específica de 
suport educatiu es subdivideix en : 
 

• Alumnat que presenta NEE. 
• Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. 
• Alumnat amb integració tardana en el sistema educatiu espanyol. 
• Altres categories que inclouen retards maduratius i trastorns del desenvolupament i 
de l'aprenentatge, amb desconeixements de la llengua d'instrucció o estan en 
desavantatge sòcio-educativa. 
 
 
 

 

Total 
Recolzament 

Educatiu 
Amb 
NEE 

Altes 
capacitats 

intel·lectuals 

Integració 
tardana al 

sistema educatiu 
espanyol 

Altres 

Total 8.075.841 439.665 165.101 15.876 9.232 249.456 

Ed. Infantil 1.884.342 45.162 16.074 188 - 28.900 

Ed. Primària 2.858.130 211.418 61.050 8.613 4.385 137.370 

Ed. Especial 33.752 33.752 33.752 - - - 

ESO 1.820.470 126.865 42.230 5.809 4.847 73.979 

Batxillerat 696.648 5.010 2.138 1.215 - 1.657 

FP de Grau 
Mitjà 

350.250 5.748 2.893 18 - 2.837 

FP de Grau 
Superior 

348.444 729 408 33 - 288 

Programes 
de 
qualificació 
prof.inicial 

80.781 7.957 3.532 - - 4.425 

Programes 
de 
qualificació 
prof.inicial.Ed 
Esp. 

3.024 3.024 3.024 - - - 

Taula 1. Nombre d'alumnat amb necessitat específica al sistema educatiu espanyol. 

Font: Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte. 

 
 

El present estudi se centrarà en els alumnes amb NEE que segons la taula (Taula 1) 
representen un 37,55% de l'alumnat amb necessitat específica i un 2,04 % de l'alumnat total no 
universitari a Espanya durant el curs 2013-2014. 
 
Fins que el Decret de l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu no sigui 
aprovat i posat en marxa, l'escenari actual en el qual els alumnes amb necessitats educatives 
especials es troben presenta les següents opcions educatives : 
 

o Els centres d'educació especial. 
o Centre ordinari amb integració total al grup ordinari amb temps 

complet. 
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o Centre ordinari amb assistència a l'aula de suport en períodes 
variables: Les Unitats de Suport a l'Educació Especial incloses dins 
dels centres ordinaris ( USEE ). 

o Centre ordinari amb una aula específica. 

 

5.1.  Marc de la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) 
 
Com ja he dit abans, la USEE és la unitat utilitzada en aquest centre. Per tant, serà l'objecte del 
nostre estudi en aquest treball. Per a això, caldrà una definició del tipus d'alumnes que hi 
assisteix i quina és la intervenció docent que es dona en aquest espai. 
 
La USEE és un recurs que pretén afavorir la participació dels alumnes amb NEE en un entorn 
ordinari amb el compromís i l'objectiu d'avançar cap a una escola inclusiva. Els alumnes 
que podran gaudir d'aquest recurs seran: 
 

o L'alumnat amb retard mental mitjà o greu.  
o L'alumnat amb TGD ( Trastorn Generalitzat del Desenvolupament ) 

degudament informat i orientat.  

Tots ells han de disposar del corresponent dictamen d'escolarització i de les Adaptacions 
Curriculars Individualitzades ( ACI ) o modificacions que corresponguin.  

No obstant això, quedaran exclosos del recurs de la USEE :  
 

o Els alumnes amb retard mental lleuger i alguns mig.  
o Els alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge.  
o Els alumnes que manifesten trastorns de conducta no associats a 

trastorns greus, com comportaments disruptius. 
 

L'alumnat que desenvolupa el seu aprenentatge en la USEE disposa d'un horari compartit entre 
aquesta unitat i l'aula amb la resta de companys del grup.  
 
És important recalcar que aquests alumnes sempre pertanyen al seu grup ordinari de classe, i 
no a la USEE i que en el moment en què un alumne amb NEE rep classe a l'aula ordinària, 
direm que està realitzant una " inclusió". 
 
 

5.2. Intervenció docent a la USEE  

 

Els professionals assignats a la USEE seran dos professors especialitzats en psicopedagogia 
(psicologia i pedagogia) i un educador d'educació especial. 
 
Els professors especialitzats en la USEE centraran la seva intervenció en actuacions que 
facilitin el progrés dels alumnes en el desenvolupament de les capacitats i competències 
bàsiques establertes en el currículum de l'etapa. Les  funcions a desenvolupar pel professorat 
especialitzat en psicopedagogia de la USEE seran: 
 

 Col·laborar amb els tutors, amb la resta de professors del centre i amb l'Equip 
d'Assessorament Pedagògic (EAP) en l'elaboració de pla individualitzat dels alumnes 
atesos a la USEE. 

 Formular les propostes de les diferents adaptacions curriculars per als alumnes atesos 
a la USEE i elaborar els materials específics o adaptats que facilitin l'aprenentatge i la 
participació dels alumnes en els activitats del grup ordinari. 

 Guiar als alumnes en la seva participació en els activitats de l'aula ordinària. 

 Desenvolupar els activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes 
de la USEE requereixin.  
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 Realitzar la cotutoria individual dels alumnes que atenen. 
 
D'altra manera, l'educador d'educació especial li corresponen les següents funcions:  
 

 Ajudar els alumnes en els seus desplaçaments.  

 Assessorar els alumnes sobre la seva autonomia personal: higiene, alimentació ...  

 Vigilància a les hores d'entrada, sortida i d’ esbarjo.  

 Aportar informació sobre l’alumnat al Professorat. 

6. Context del centre 
 

Actualment el centre educatiu compta amb 32 professors i professores, dues línies de 1r, 2n, 3r 
i 4t d’ESO, i dos grups de 1r i 2n de batxillerat  amb dues especialitats: la científico - tècnica i la 
humanística. També hi ha, des de fa dos anys, una Unitat de Suport a l'Educació Especial 
(USEE)  amb deu alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). El nombre d’alumnes 
no és massa gran, aproximadament uns 300 (Taula 2). Per altra banda, molts d'ells són 
immigrants estrangers de primera o segona generació, així com immigrants també de segona o 
tercera generació d'altres parts d'Espanya, i cal tenir en compte la diversitat cultural i 
sociològica que presenten. Tots aquests grups d'alumnes es distribueixen als diferents cursos 
de la següent manera (Taula 2): 

 

Grup Nº Alumnes  Grup Nº Alumnes  

1r ESO A 15  4t ESO A 31  

1r ESO B 14  4t ESO B 29  

2n ESO A 29  1r Batx A 29  

2n ESO B 28  1r Batx B 24  

3r ESO A 33  2n Batx A 16  

3r ESO B 30  2n Batx B 21  

 

 
  

 Taula 2. Nombre d'alumnes del centre per grup.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

 

Com podem veure, el centre és relativament petit però la diversitat existent és enorme i per tal 
de poder solucionar això s'han creat dues unitats diferenciades, com són l'Aula d'Acollida i la 
USEE. 

 

6.1. Aula d'acollida 

 

Donada la ubicació del barri i la situació sòcio-econòmica en què vivim, la procedència de 
l'alumnat del centre és molt variada i amb gran afluència d'immigrants procedents de tot el món. 
(Taula 3). El centre va decidir, llavors, crear l'aula d'acollida com a recurs destinat a l'acollida de 
l'alumnat nouvingut, concretament els que porten menys de dos anys a Catalunya i els 
objectius que es persegueixen són principalment dos: 

 Que l'alumne se senti ben acollit emocionalment. 

 Que sigui capaç de comunicar-se en català com més aviat possible, per tal de poder 
incorporar-se a l'aula ordinària amb l'ajuda necessària però amb les màximes 
garanties. 

Grup Nº Alumnes  TOTAL 299 alumnes 

USEE 10    
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L'alumnat comparteix per tant, les hores lectives entre l'aula ordinària i l'aula d'acollida. 
Tanmateix, el treball que es realitza no és només responsabilitat d'aquesta unitat, sinó que tot 
el professorat i el centre estan involucrats, facilitant a l'estudiant la seva incorporació el màxim 
possible i ajustant el material o la metodologia que fossin necessaris. 

Els alumnes que hi assisteixen tenen horaris variats i d'acord a les seves necessitats 
específiques.  

Les principals tasques que es desenvolupen a l'aula d'Acollida són les d'aprendre el vocabulari 
relacionat amb les diferents matèries i sobretot de la vida quotidiana per tal de poder dur a 
terme el seu dia a dia de manera regular. 

Taula 3: Procedència de l'alumnat  

Grup CAT-
ESP 

Sudamèrica Àfrica Est.Eur-
Àsia 

Total % 
nacionals 

%estrange
rs 

1r ESO A 7 3 5 - 15 47% 53% 

1r ESO B 9 2 3 - 14 64% 36% 

2n ESO A 14 8 5 2 29 48% 52% 

2n ESO B 15 9 3 1 28 54% 46% 

3r ESO A 23 7 3 - 33 72% 28% 

3r ESO B 18 9 2 1 30 58% 42% 

4t ESO A 13 7 5 6 31 42% 58% 

4t ESO B 11 14 3 1 29 38% 62% 

1r Batx A 14 9 4 2 29 48% 52% 

1r Batx B 10 9 4 1 24 42% 58% 

2n Batx A 9 6 1 - 16 56% 44% 

2n Batx B 15 3 2 1 21 71% 29% 

TOTAL 157 85 40 15 299 53% 47% 

Taula 3. Procedència dels alumnes del centre per grup.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

6.2. Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) 
 

Després d'haver visitat la USEE i de comprovar el gran treball que es realitza amb aquests 
alumnes, de veure com s'integren amb la resta d'estudiants durant les hores del pati i de que se 
senten part del grup de classe ordinari, m'agradaria fer una reflexió una mica més enllà. 

La USEE la major part de les hores treballa amb el mètode de segregació, ja que mentre tots 
els alumnes es troben fent classe a les aules de l'edifici principal, els de la USEE estan al seu 
espai de l'edifici petit. La inclusió es dóna en tota la resta del temps, hores de pati, activitats 
com carnestoltes o Nadal, i sobretot quan es fan inclusions, i és aquí on el seu nom les delata. 
Parlem d'inclusió quan un alumne de la USEE s'incorpora al grup ordinari per realitzar classe 
amb els alumnes que el composen, això succeeix normalment a les classes de música, 
educació física, educació visual, plàstica i al taller de tecnologia a 1r d'ESO. 

La intervenció docent desenvolupada en aquests casos (d'inclusió) es porta a terme pel 
professor de l'aula ordinària i amb el suport d'un professor especialitzat en psicopedagogia que 
acompanya els alumnes de la USEE durant les seves inclusions i que és el seu professor 
habitual en el temps que estan en la USEE . La funció d'aquest professor suport és la de guiar 
els alumnes en les seves activitats , fer que se sentin acompanyats en tenir una persona de 
confiança, així com informar el professor de la matèria sobre quines activitats és capaç de 
realitzar cada alumne o la manera de afrontar-les. 
 
Els alumnes de la USEE només fan inclusions a tecnologia a 1r d'ESO i els dies en què el grup 
té taller o classe pràctica, amb activitats més manuals. La manera d'organitzar les classes és 
senzilla, ja que per començar, el grup partit d'aquest curs consta només de 7 o 8 alumnes per 
aula, que si afegim els de la USEE serien 10 o 11 com a molt. En aquesta hora, la professora 
titular de l'assignatura dóna les instruccions per poder realitzar la tasca, i tant ella com la 
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professora de psicopedagogia procedent de la USEE acompanyen a tots els estudiants a 
desenvolupar la feina de la manera adequada i resoldre els dubtes. Els alumnes amb NEE 
realitzen les mateixes tasques que la resta del grup, i alguns més que altres necessiten ajuda o 
diferents estratègies per poder completar-les. 
 
En general, tecnologia és una assignatura que atrau a tots els estudiants, sobretot les hores de 
taller, ja que són classes pràctiques en què fonamenten el seu aprenentatge a partir de 
projectes, maquetes o construccions. El mateix passa amb els alumnes amb NEE, la tecnologia 
els motiva i els permet desenvolupar tasques que potencien la seva autonomia i en què poden 
anar al seu ritme lliurement. També ajuda el fet que a la USEE moltes de les tasques que 
desenvolupen són tallers, amb moltes activitats manuals i pràctiques, per tant, coneixen bé 
aquesta metodologia i la saben posar en marxa sense cap tipus de problema. 
 
Em plantejo, llavors, si a més d'aquestes assignatures es podrien fer inclusions a la resta de 
matèries, o al menys intentar-ho, de manera que s'ampliés el temps que en realitat estem 
avançant cap a l'escola inclusiva.  

Hem de tenir en compte, que estem parlant d'una USEE clínica, la particularitat de la qual és 

que tots els alumnes tenen trastorns greus de conducta. A més a més, n'hi ha alguns que també 

són autistes i que tenen síndrome d'Asperger. 

7. Definició i context del problema 

 

Durant el temps que he estat al centre realitzant les pràctiques m’he adonat que els alumnes 

amb NEE procedents de la USEE no han fet cap tipus d'inclusió a l'àrea de Tecnologia de 3r 

d'ESO, ni a les hores de teoria, ni als grups de taller, en què el grup està partit. Per altra banda, 

sí que les realitzen a 1r d'ESO, però només als grups de taller. Els anys anteriors sí que es 

produïen aquestes inclusions a 3r, però es va abandonar aquesta pràctica i les causes 

d'aquesta situació venen motivades per: 

 Grups molt nombrosos: en comparar el nombre d'alumnes que hi ha al taller de 1r 

d'ESO que són uns 7-8 alumnes amb els de 3r d'ESO en que arriben fins a 15 

adolescents, ens adonem que la situació és el doble de complexa. Quant més nombrós 

és el grup, menys atenció podem donar-li als nostres estudiants. 

 Grups molt heterogenis: la gran varietat que hi ha a l'aula demana del professorat molta 

més feina per adaptar els projectes i activitats, la qual cosa fa que hagi de 

desenvolupar tasques que se  surtin de les seves possibilitats. 

 Edats complicades: tot el professorat coincideix en què 3r d'ESO és el curs més 

complicat en quant a donar classe. Això ve donat pel desenvolupament hormonal que 

comencen els nois i que coincideix amb un dels nivells més alts també en el 

desenvolupament de les noies. 

 Manca de formació: el professorat necessita una formació per tal de saber com actuar 

en aquestes circumstàncies, ja que hi ha situacions delicades de casos concrets que 

són difícils d'assumir sense la correcta formació. 

 Manca de la metodologia apropiada: el desconeixement pot fer que la metodologia 

utilitzada pel desenvolupament de les classes no sigui la correcta pel propòsit que es 

plantejava. 

 Manca d'estratègies i coordinació: no s'ha plantejat prou intencionadament la manera 

de fer possible el projecte, pot ser amb una estratègia ben organitzada i aconseguint la 

implicació del professorat i dels especialistes es podria fer una molt bona feina. 

Pel que fa al cas que ens concerneix, estaríem treballant sobre un centre en el qual hi ha dos 

grups de 3r d'ESO en què hi ha diversitat pel que fa a les necessitats tant dels alumnes de la 

USEE com dels de l'aula ordinària.  
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La divisió l'he realitzat basant-me en els informes del centre, les reunions amb l'equip docent i 

la junta d'avaluació, així com l'observació i pràctiques realitzades a l'aula durant un curs 

educatiu.  

Podria dir que en aquest moment la situació en els grups de 3r d'ESO es distribueix de la 

següent manera segons el tipus d'alumnat:  

 Alumnat sense necessitats detectades: en principi són alumnes als quals no se'ls ha 

detectat cap necessitat educativa, dificultats d'aprenentatge; el seu comportament i 

situació està dins dels marges considerats com a normals.  

 Alumnat amb TDA-H: alumnes als quals se'ls ha detectat Trastorn per Dèficit d'Atenció 

amb o sense Hiperactivitat (TDA-H). Segons un estudi realitzat sobre aquest tipus 

d'alumnat (Estévez i León, 2015), les dificultats educatives giren entorn a:  
o Dificultat per mantenir l'atenció als estímuls i contingència de manera 

persistent.  
o Conducta desmesurada.  
o Excés de moviment.  
o Tendència a la dispersió.  
o Atenció escassa davant ordres i instruccions.  
o Escasses capacitats organitzatives per aconseguir objectius. 

 Alumnat amb dificultat d'aprenentatge i PI (Pla Individualitzat): en aquest apartat 
s'inclouen els alumnes que tenen un Pla Individualitzat d’acord amb les respectives 
dificultats d'aprenentatge. 

 

 Alumnes amb dificultats amb la llengua d'impartició: alumnes que han arribat al centre 
fa poc, procedents d'un lloc on no es parla la llengua que s'utilitza en el centre educatiu. 

 

 Alumnat disruptiu: alumnes que no mostren cap tipus d'interès pel que es realitza al 
centre, estan contínuament expulsats i alguns d'ells han estat prèviament deshabilitats 
d'altres centres. 

 

 Alumnes amb addiccions: alumnes que pateixen addicció, per exemple, a drogues o a 
la tecnologia i estan en tractament psicològic per poder superar el problema. 

 

 Repetidors: alumnes que estan repetint el curs i als que en molts casos també cal 
donar-los una atenció diferenciada. 

 

 Alumnes de la USEE: alumnes amb NEE que pertanyen a l'aula ordinària però que en 
aquest moment no realitzen inclusions en l'àrea de tecnologia a 3r d'ESO. 

 

 Alumnes amb alt grau d'absentisme: alumnes que no atenen al centre per llargs 
períodes de temps, però que són igualment susceptibles de rebre classe i als quals cal 
donar suport quan vénen. 

 
 
Com podem observar ( Taula 4 ) el nombre d'alumnes amb cap necessitat detectada és menor 

dels que tenen alguna particularitat que els fan susceptibles de rebre una atenció més 

personalitzada. 
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Tipologia  
Nº de alumnes 

grup 1 
% grup 1 

Nº de alumnes 
grup 2 

% grup 2 

Sense necessitats 
detectades 

13 39,4 13 43,33 

Amb TDA-H 1 3,03 - - 

Amb dificultat 
d'aprenentatge i PI 

7 21,21 3 10 

Dificultats amb la 
llengua d'impartició 

- - 1 3,3 

Alumnat disruptiu  5 15,15 4 13,3 

Alumnes amb 
addiccions 

2 6,06 1 3,3 

Repetidors 1 3,03 2 6,6 

Alumnes de la USEE 3 9,09 3 10 

Alumnes amb alt 
grau d'absentisme 

1 3,03 3 10 

TOTAL 33 100% 30 100% 

Taula 4. Diversitat de l'alumnat de 3r d'ESO.  

Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

Si analitzem el percentatge de cada un dels grups classe, podem veure que els alumnes sense 

necessitats representen entre un 39 i un 43,33 % en els grups 1 i 2 respectivament ( Taula 5 ), 

del total dels estudiants, mentre que agrupant el nombre d'alumnes que tenen necessitats però 

no a un nivell tan elevat com els de la USEE , aquests valors ascendeixen a aproximadament el 

50% de l'aula. 

 

Tipologia  % grup 1 % grup 2 

Sense necessitats detectades 39,4% 43,33 

Amb necessitats, però al 
grup ordinari 

51,51% 46,67 

Alumnes de la USEE 9,09 10 

TOTAL 33 30 

Taula 5. Percentatges de la diversitat de l'alumnat de 3r d'ESO.  

Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

 
 
Per poder tenir unes dades més semblants al que succeeix a la majoria d'hores a l'aula 

ordinària, anem a comprovar els percentatges sense tenir en compte l'alumnat de la USEE 

(Taula 6). 
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Tipologia  
Nº de alumnes 

grup 1 
% grup 1 

Nº de alumnes 
grup 2 

% grup 2 

Sense necessitats 
detectades 

13 43,3 13 48,15 

Amb TDA-H 1 3,33 - - 

Amb dificultat 
d'aprenentatge i PI 

7 23,3 3 11,11 

Dificultats amb la 
llengua d'impartició 

- - 1 3,7 

Alumnat disruptiu  5 16,6 4 14,82 

Alumnes amb 
addiccions 

2 6,66 1 3,7 

Repetidors 1 3,33 2 6,25 

Alumnes de la USEE - - -  

Alumnes amb alt 
grau d'absentisme 

1 3,33 3 11,11 

TOTAL 30 100% 27 100% 

Taula 6. Diversitat de l'alumnat sense tenir en compte els alumnes procedents de la USEE. 

Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

 

Tipología  % grup 1 % grup 2 

Sense necessitats detectades 43,3% 48,15 

Amb necessitats, però al 
grup ordinari 

56,7 % 51,85 

Alumnes de la USEE  - 

TOTAL 100% 100% 

Taula 7. Percentatges de la diversitat de l'alumnat de 3r d'ESO sense comptar els alumnes  procedents de la USEE.  

Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

 

Segons les dades ( Taula 6 i Taula 7), és fàcil comprovar que aproximadament l'aula estaria 

dividida en la meitat i que els alumnes amb alguna particularitat detectada serien lleugerament 

més nombrosos que els que no en tenen. 

Per tant, i tenint en compte el nou decret (Decret de l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc 
d'un sistema inclusiu) que probablement s'aplicarà el curs vinent, partim de que la situació a 
tercer d'ESO serà la següent (Taula 8). 
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Tipologia  Nº de alumnes  %  

Sense necessitats 
detectades 

26 41,27 

Amb TDA-H 1 1,6 

Amb dificultat 
d'aprenentatge i PI 

10 15,87 

Dificultats amb la 
llengua d'impartició 

1 1,6 

Alumnat disruptiu 9 14,29 

Alumnes amb 
addiccions 

3 4,76 

Repetidors 3 4,76 

Alumnes de la USEE 6 9,52 

Alumnes amb alt 
grau d'absentisme 

4 6,35 

TOTAL 63 100% 

Taula 8. Nombre i percentatge total d'alumnes al curs de 3r d'ESO. 

 Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

Com podem observar (Taula 8) la varietat d'alumnat en el curs és molt elevada, fet que demana 

d'una atenció diversificada per part del professorat. En el Gràfic 1 es mostren els percentatges 

de la variabilitat que actualment existeix dins de l’aula. 

 

 

Gràfic 1. Representació dels percentatges de la diversitat de l'alumnat de 3r d'ESO. 

 Font : Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 
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8. Entrevistes amb professorat del sistema actual del departament 

d'Ensenyament de Catalunya 

 

Després de realitzar una investigació sobre l'evolució del sistema educatiu en quant a l'escola 

inclusiva, i fer un estudi més particular de com es desenvolupa l'activitat educativa a 3r d'ESO, 

em veig amb la necessitat de mantenir contacte amb agents educatius que viuen el dia a dia a 

les seves aules. D'aquesta manera, he realitzat tres entrevistes amb professors de diferents 

àmbits: 

 Professora d'un centre d'educació especial: com a persona acostumada a treballar 

amb alumnes amb NEE em podrà donar la seva visió de com pot afectar el nou "Decret 

de l'atenció educativa a l'Alumnat en el marc d'un sistema inclusiu" tant al seu centre 

com als centres ordinaris, i el que és més important, com pot afectar a l'aprenentatge 

dels alumnes amb NEE dins d'un entorn educatiu ordinari. 

 

 Mestre d'educació infantil a un centre ordinari: em servirà per comprovar quina és la 

tipologia d'alumnat que hi ha actualment a les aules de nens entre 3 i 5 anys i quin és 

el grau de detecció d'alumnes amb NEE en aquest moment per part dels responsables 

pedagògics. També serà útil per comprovar quin és el grau de formació i preparació 

que rep el professorat en quant a tractar els alumnes amb NEE. 

 

 Professora d'educació secundària a un centre ordinari: em serà de gran ajuda en 

quant a que és el nivell en què m'incorporarè com a professional. M'agradaria veure 

quin tipus d'alumnat existeix a dia d'avui a les aules abans de que es comenci a aplicar 

el nou decret d'ensenyament, així com la manera d'organitzar-se dins del centre i quin 

és el tipus de formació que rep el professorat. 

 

 

8.1. Resultat de les entrevistes 

 

Professora d'un centre d'educació especial (Annex 1) 

En aquest centre educatiu els alumnes tenen entre 3 i 21 anys d'edat i s'organitzen els grups 

per etapes (Educació infantil; Educació primària, Educació secundària i "Després l’etapa" - 

quan ja no hi són dins l'etapa d'educació obligatòria-). Així mateix, dintre de cada etapa els 

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

educatives. Tots els alumnes tenen NEE i per tant el seu currículum està adaptat a les seves 

característiques. El nombre d'alumnes màxim per classe és de 12, però mai en tenen tants, el 

nombre normal del grup és entre 6 i 8 alumnes com a màxim.  

També s’ha de valorar que l'impacte que ha tingut el plantejament del Decret al seu centre 

educatiu és clar, ja que aquest any no ha rebut cap sol·licitud de matrícula pel curs vinent quan 

normalment en rebia aproximadament 6. 

L'opinió de la professora vers el nou decret d'educació inclusiva és que possiblement alguns 

alumnes sí podrien realitzar la seva escolarització en centres ordinaris però amb l'ajuda de 

recursos que ara mateix no existeixen i la formació específica del professorat. En canvi, per a 

molts altres alumnes la seva inclusió en un centre ordinari no és la millor opció pel seu 
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aprenentatge i desenvolupament, ja que necessiten un suport constant per tal d'assolir el 

currículum que els centres ordinaris no els poden oferir. 

Per tal de que el nou decret sigui viable, segons la seva opinió, caldrien més professors 

específics de reforç per als alumnes amb NEE, així com més recursos, fins i tot un canvi de 

mentalitat en el concepte de l'escola i de l'aula. 

En quant a les noves tecnologies, el centre les utilitza diàriament, amb pantalles tàctils, 

tauletes, etc. 

Mestre d'educació infantil a un centre ordinari (Annex 2) 

En aquest cas, els nombre d'alumnes que ha tingut la mestra al llarg de la seva experiència  ha 

estat entre 23 i 25. Considera que el nombre d'alumnes amb NEE a les seves aules ha anat 

augmentant els darrers anys i normalment pateixen dificultats d'aprenentatge i trastorns de 

conducta i de parla.  

Al seu centre disposen d'una aula d'educació especial en què una mestra treballa en 

determinats moments amb els alumnes amb NEE i on fan servir molt material experimental i 

jocs amb ordinadors, tot i que no tenen tauletes. 

En el seu cas, no ha rebut cap tipus de formació específica de com treballar amb aquest tipus 

d'alumnat, només petites orientacions per part de l'Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP). 

La seva opinió sobre el decret és que el seu centre no està preparat per aquest canvi, ja que 

ara mateix només té una mestra d'educació especial per a 380 alumnes, dels quals hi ha un 

gran nombre amb dictàmens; una vetlladora que realitza 20 hores i una psicopedagoga que va 

de 3 hores cada 15 dies, la qual cosa és totalment insuficient. 

Les seves propostes de millora perquè això fos possible serien: disposar de més mestres 

d'educació especial, més hores d'atenció de l'Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP), més 

vetlladors, menys ràtio a les aules i més formació per als mestres. 

Professora d'educació secundària a un centre ordinari (Annex 3) 

Aquesta professora té 20 alumnes per classe, tot i que és una excepció, ja que han pogut fer 

una divisió més petita del grup (60 alumnes) en tres aules, malgrat de disposar només de dues 

línies, per la qual cosa han aconseguit reduir la ràtio de 30 a 20 alumnes. En el seu cas també 

ha percebut que cada vegada existeixen més alumnes amb NEE i trastorns de conducta. 

Al centre no existeix cap recurs específic per aquest tipus d'alumnat; només té el suport de la 

Tècnica d'Integració Social (TIS) i de l'Equip d'Assessorament Pedagògic (EAP) que només ha 

pogut valorar a quatre alumnes durant tot el curs, de molts més que ho necessitaven.  

La seva opinió sobre el nou decret és que complicarà molt la dinàmica de classe, ja que serà 

perjudicial, pels professors, perquè no tenen la formació necessària, pels alumnes amb NEE, 

perquè no reben el suport que necessiten i per la resta del grup classe, que veuria el seu ritme 

alterat. Per altra banda, creu que possiblement alguns alumnes amb NEE siguin capaços 

d'incorporar-se al grup ordinari amb el suport adient, però molts altres casos seria pràcticament 

impossible. 
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Conclusions de l'anàlisi i les entrevistes 

Després de realitzar les entrevistes, em sembla que tot i que treballin en centres de diferents 
tipologies, tots els professionals comparteixen una opinió molt semblant. D’acord amb les seves 
respostes, les dificultats que existeixen ara mateix als centres ordinaris públics serien: 

1. Ràtios per aula massa elevats. 
2. Falta de formació específica al professorat. 
3. Disminució de les hores d'EAP. 
4. Reducció o inexistència de professorat d'educació especial. 
5. Reducció o inexistència de vetlladors. 

 

Gràcies a la seva experiència i el dia a dia d'aquests professionals, que no em d'oblidar que 

sempre volen el millor pels seus alumnes, tant amb o sense NEE, les seves propostes de 

millora per poder aplicar el nou decret amb garanties d'èxits serien: 

1. Reducció de les ràtios per aula. 
2. Formació específica a tot el professorat. 
3. Augment de les hores de l'EAP. 
4. Augment del nombre de professorat d'educació especial present al centre. 
5. Augment del nombre de vetlladors. 

Per tant, queda clar que si no es dota als centres educatius dels recursos necessaris, la 
implementació d'aquest decret pot derivar en una davallada de la qualitat de l'ensenyament, 
així com del desenvolupament personal de cadascun dels nois i noies que hi ha actualment al 
sistema educatiu. 

D'aquesta manera, el meu plantejament s'encaminarà cap a una proposta totalment idealista i 
utòpica del que caldria implementar per tal que l'escola inclusiva sigui un fet real i que funcioni 
amb garanties d'èxit per a tots els agents de la comunitat educativa, sense tenir en compte 
quines seran les despeses econòmiques necessàries per realitzar-lo. 

 

9.   Descripció de la solució: Propostes de millora per incorporar 

alumnes amb NEE a 3r d'ESO a classe de Tecnologia 

 

Després de l'estudi de les diferents dates i documentació analitzada, així com de les entrevistes 

realitzades a professionals que viuen directament en centres educatius del nostre sistema, 

encaminaré la meva proposta per tal de millorar la situació al grup d'estudi de referència (3r 

d'eso), i ho faré des de dues vessants diferenciades.  

La primera serà la vessant organitzativa. Donades les circumstàncies dels centres i dels 

alumnes, cal una reorganització per tal que les metodologies que es volen implantar tinguin un 

efecte positiu sobre l'aprenentatge de tot l'alumnat i que la qualitat educativa no es vegi 

perjudicada en cap cas. 

La segona vessant, serà la d'incloure les TAC com instrument per poder donar una 

atenció a la diversitat de més alta qualitat i personalitzada, tenint en compte les particularitats 

existents en tota aula educativa. 
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9.1. Organitzatives 

  

El grup d'estudi d'aquest treball està dirigit als dos grups del curs de 3r d'ESO d'un centre amb 

una USEE, sis estudiants de la qual pertanyen a aquest curs. La distribució que es dóna 

actualment a l'assignatura de tecnologia de 3r d'ESO és la que es mostra a la Imatge 1. És a 

dir, es podria considerar que hi ha dos grups més o menys homogenis (3r A i B) i un tercer grup 

(USEE) també homogeni. El significat dels colors està a la llegenda 1. 

 

Imatge 1: Distribució actual de l'alumnat de 3r d' ESO.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

Tot i això, després d'haver realitzat l'estudi de les dates concretes ( Taules 4- 8 i Gràfic 1) 

comprovem que la realitat s'aproxima més al de la següent representació (Imatge 2), en què l' 

heterogeneïtat es fa patent  no tant sols en els dos grups grans de l'alumnat, sinó també dins 

de la USEE, ja que les NEE de cada alumnat són diferents i molt particulars.  

 

 

Imatge 2: Distribució actual de l'alumnat de 3r d' ESO amb les particularitats estudiades i segons la Llegenda 1.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 
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Llegenda 1: Significat dels símbols utilitzats a les Imatges 1-7.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

 

Així, es planteja la manera d'organitzar els grups partint de que tenim 63 alumnes, tal com es 

mostra a continuació (Imatge 3), i que els hem de distribuir amb la intenció de que cap d'ells 

perdi cap tipus de qualitat en l'ensenyament, i sempre tenint en compte que estem en una 

escola inclusiva. 

 

Imatge 3: Nombre total l'alumnes de 3r d' ESO amb les particularitats estudiades i segons la Llegenda 1.  

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 
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Amb els mateixos recursos que tenim actualment, la primera possibilitat sembla indicar que 

l'aula podria organitzar-se d'aquesta manera (Imatge 4) molt semblant a l'existent en quant a 

distribució, ja que el mètode actual també es divideix en dos grups, però amb una dificultat 

inclosa, com serien els alumnes amb NEE i sense el suport dels professors especialitzats com 

són els psicopedagogs i l'educador d'educació especial, que estarien disponibles en cas que 

fos necessària la seva actuació, però que també haurien de realitzar el suport a la resta d'aules 

del centre. 

 

Imatge 4: Possible distribució dels alumnes de 3r d'ESO segons el que indica el Decret de l'atenció educativa a 

l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu i segons la Llegenda 1. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

D'altra banda, el propòsit d'aquest treball és tractar de cercar les situacions ideals per tal de 

que l'aprenentatge de tots els membres del grup sigui l'adequat i es correspongui al que toca 

per a l'etapa educativa en què es troben. Per aquesta raó, primer hauríem de tenir en compte 

una de les necessitats més importants, com és la reducció del nombre d'alumnes per aula 

(Imatge 5). 

 

Imatge 5: Possible distribució dels alumnes de 3r d'ESO amb grups més reduïts de només 21 alumnes per aula i 

segons la Llegenda 1. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 
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Si estudiem el cas anterior (Imatge 5), ens adonem que a cada grup hi ha dos alumnes amb 

NEE per tal que els grups siguin el més homogenis possibles. Aquesta distribució té, però, una 

mancança, i és que demanaria de professorat de suport especialitzat per tal que l'aprenentatge 

de tots els alumnes estigui garantit. Per aquesta raó, l'organització ideal dels grups de 3r d'ESO 

del centre a pràctiques seria la següent (Imatges 6 i 7), en què hi ha dos professors per aula, 

fet que permetria donar tota l'atenció requerida per l'alumnat.  

 

Imatge 6: Distribució ideal dels alumnes de 3r d'ESO a l'aula ordinària amb el grup sencer i segons la Llegenda 1. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 

La imatge 6 reflecteix la situació quan es realitzen les hores de teoria, en que el grup està 

sencer, en aquest moment el professor titular de la matèria, en aquest cas tecnologia, i el 

professor especialitzat en psicopedagogia, poden realitzar les tasques encomanades a la 

vegada que els alumnes no pateixen cap perjudici en quant a atenció. A la imatge 7, en canvi, 

es mostra la distribució ideal pels grups partits en què l'aprenentatge es realitza majoritàriament 

a les aules de taller. En aquest moment cal una atenció especial degut a les eines i la 

maquinària existent a l'aula, per aquesta raó els grups són més petits, tot i que considero que 

els alumnes amb NEE poden anar al mateix grup, ja que hi hauria dos professors. 

 

Imatge 7: Distribució ideal dels alumnes de 3r d'ESO a l'aula ordinària amb el grup partit i segons la Llegenda 1. 

Font: Elaboració pròpia amb dades del centre de pràctiques. 
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Conclusions 

D'aquesta manera, queda definida la primera proposta del treball, que fa referència a 

l'organització dels grups d'aula en el moment en què els alumnes procedents de la USEE 

s'incorporen a l'aula ordinària.  

Amb la distribució proposada es posa de manifest que tots els grups són igualment 

heterogenis, amb alumnes de tot tipus, de manera que es potencia el valor de l'escola 

inclusiva, en què tots aprenen de tots.  

El fet de reduir el nombre d'alumnes per aula i de tenir dos professors permet que tots els 

nois i noies tinguin l'atenció necessària, a la vegada que contribueix a que hi hagi un traspàs de 

coneixement entre ells i un ambient molt més enriquidor per aquests agents de la comunitat 

educativa. Altre avantatge que dóna aquest sistema es que es pugui dividir el grup en unitats 

més petites on cada professor pot dirigir una activitat diferent i així afavorir una manera de 

treballar més dinàmica. 

Per acabar, els avantatges d'aquest mètode són clars però la seva viabilitat només dependrà 

de que hi hagi els recursos necessaris per poder dur-los a terme ja que seria necessari: 

 Una ampliació del nombre d'aules disponibles per realitzar les classes, en el centre 

estudiat, això no seria un problema ja que hi ha moltes aules buides.  

 Increment del nombre de professorat de tecnologia en una persona, això és un 

requisit que se m'escapa de les mans, ja que és el Departament d'Ensenyament 

l'encarregat d'assignar les vacants. 

 Increment del nombre de professorat especialitzat per tractar amb alumnes amb 

NEE. Aquest punt no és massa complicat, ja que si s'apliqués la norma, molts dels 

professors que ara estan treballant en centres d'educació especial podrien ser derivats 

a centres ordinaris, de la mateixa manera que es fa amb els alumnes. Tot i això, el fet 

de tenir alumnes amb NEE tant repartits a les aules demanaria un nombre molt més 

elevat d'especialistes.   

 Formació especifica pel professorat que l'habilités per podar afrontar el repte de 

dissenyar activitats adequades per tots els estudiants de classe. 

En resum, perquè això fos viable seria necessària una gran inversió econòmica i de recursos, 

tant materials com personals. No menys important seria el canvi de mentalitat dels professors, 

en quant a que estarien compartint la docència amb un altre professor, fet que considero que 

seria un avanç i un enriquiment tant a nivell personal com professional, però que demana d'una 

flexibilitat i obertura de ment que no és fàcil d'assumir per tots els membres d'un col·lectiu que 

està acostumat a realitzar la seva feina de la mateixa manera des de fa molt de temps i amb 

gran llibertat per decidir com impartir les seves classes.  

 

9.2. Incorporació de les TAC 

 

La segona proposta de millora es basa en la utilització de les noves tecnologies com a eines 

que faciliten la creació d'activitats que es puguin adequar a la diversitat que existeix a l'aula. 

Quan parlem de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ens referim a les 

competències digitals i informàtiques que una persona té o ha d'adquirir mentre que quan 

apareix el terme TAC (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement) ens referim, més 

aviat, a la aplicació d'aquestes tecnologies per a un propòsit formatiu, és a dir, per ajudar a 

l'escola a millorar l'aprenentatge dels nostres alumnes, gràcies a l' utilització de les TIC.  
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Les TIC poden ser un element decisiu per millorar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat i , en 

alguns casos , una de les poques opcions per poder 

accedir al currículum escolar, possibilitar la 

comunicació, o facilitar la seva integració social i laboral. 

Les normatives autonòmiques i estatals fomenten 

l'accés a les tecnologies tant en l'àmbit familiar i 

educatiu com en el social.  

D'aquesta manera, podem dir que les TAC han 

demostrat tenir un gran potencial per a l'aprenentatge i 

la inclusió social de les persones amb discapacitat, 

sobretot si tenim en compte algunes característiques 

psicològiques i d'aprenentatge pròpies de les persones 

amb discapacitat intel·lectual. Ja que el bon ús de les 

TIC ajuda a (De Miguel 2014) (Imatge 8): 

 Augmentar la capacitat d'emmagatzematge i de processament de la informació. 

 Millorar la memòria semàntica, relacionada amb el significat de les paraules i el 

coneixement. 

 Centrar l'atenció. 

 Fer possible una millor comprensió del que és abstracte. 

 Reforçar la visió i l'audició, així com la coordinació viso-motriu. 

 Corregir trastorns importants del llenguatge. 

 Fomentar la iniciativa per començar activitats i la constància per a realitzar tasques 

menys motivadores. 

 Afavorir la reflexió. 

 Optimitzar l'organització temporal.  

 Potenciar l'adquisició d'aprenentatges com la memòria visual, facilitant un aprenentatge 

més ràpid amb el suport d'imatges, milloren l'adquisició de coneixements a través de 

diversos canals sensorials-multicanal. 

 La pràctica repetitiva és més gratificant a través de les noves tecnologies i després d'un 
suport gradual, adquirir la autonomia necessària per al seu aprenentatge. 
 

Al mateix temps, la incorporació de les TAC a l'escola inclusiva és una eina que podria ajudar a 
desenvolupar la tasca docent, així com l'aprenentatge de tots els alumnes en quant a que 
aporta uns avantatges clars i que facilitarien l'organització dins de l'aula, com són: 

 Atendre específicament l’alumnat amb NEE, tan pel que fa a les explicacions del temari 
com a les activitats i exercicis.  

 Fer participar l’alumne amb NEE de les activitats que fa el grup classe sense que li 
suposi anar perdut.  

 Dotar d’autonomia a l’alumne amb NEE perquè avanci al ritme que es marqui ell 
mateix.  

 Motivar l’alumne a aprendre d’una forma més dinàmica, menys teòrica, i 
metodològicament més atractiva, a través de les TIC.  

 Facilitar al docent la tasca de preparació d’una sessió, tenint en compte les NEE 
existents de forma concreta i personalitzada.  

 Permetre proposar una pauta de treball a l’alumne i poder-ne fer un seguiment concret i 
precís.  (Silvente 2012). 

Per tant, la utilització de les TAC com a eina cohesionadora a l'escola inclusiva té un 
paper rellevant i que cal no ignorar, ja que ens obre unes possibilitats il·limitades i que, a més, 
estan evolucionant i millorant cada moment.  

Imatge 8. La importància de les TAC. 

Font: Wikimedia commons 
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Tot i això, hem de tenir en compte que les NEE dels alumnes que hi ha a classe són molt 
diverses, però en el cas de la USEE que estem tractant, tots els alumnes tenen deficiència 
mental i pateixen un trastorn comú (trastorn greu de conducta) i dos d'ells, a més, són 
diagnosticats amb trastorn del síndrome autista; per tant, podem establir també alguns punts en 
comú entre ells. 

Per tal de poder desenvolupar una activitat, em centraré en un trastorn en concret, com és  l' 
anteriorment mencionat, l'autisme. 

Per aquest motiu, i com a conseqüència de la meva falta de formació en àmbits com són la 
psicologia o la pedagogia, he assistir a un seminari organitzat pel Màster Universitari de 
Dificultats de l'Aprenentatge i Transtorns del Llenguatge dels  Estudis de Psicologia i Ciències 
de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (Sistach, F. 2016) on s'ha posat de 
manifest quines són les necessitats que aquests alumnes requereixen i com es poden 
dissenyar aplicacions per tal que siguin capaços d'aprendre a la vegada que siguin motivants. 

 

9.3. Aplicacions informàtiques per persones amb trastorn de  l'espectre 
autista 

 

L'autisme, és part d'un grup de trastorns conegut com trastorns de l'espectre de l'autisme ( TEA 
). Es tracta d'un trastorn neurobiològic complex que dura típicament a través del curs de la vida 
d'una persona. El trastorn és caracteritzat per diversos graus de discapacitat en les habilitats de 
la comunicació i capacitats socials, així com per comportaments repetitius. Els rangs dels 
símptomes van de lleus a severs. Una forma més lleu del trastorn es coneix com a síndrome 
d'Asperger (Autism Speaks). 

Tot i això, existeixen algunes característiques que la gran majoria d'ells tenen en comú, com 
podrien ser:  

 Són persones molt visuals: es comuniquen majoritàriament a través d'imatges i molt 
poc amb llenguatge escrit, en els casos més greus fins i tot molt poc amb llenguatge 
oral. 

 No entenen els dobles sentits, les generalitzacions, ni els aspectes més abstractes; per 
tant, les instruccions que es donen han de ser molt clares i sense ambigüitats. 

Per aquesta raó, les aplicacions informàtiques poden ser de gran ajuda per aquest tipus de 
persones, ja que tenen alguns avantatges sobre el paper com pot ser que permeten: 

 Transportar en molt poc espai una quantitat d'imatges molt elevada que permetrà 
realitzar la comunicació sense cap tipus de problema. 

 Treballar en un entorn molt visual i tàctil, espais on aquest tipus d'alumnes es 

desenvolupen amb més autonomia i seguretat. 

Al seminari s'han presentat una gran quantitat d'aplicacions, la majoria de les quals es poden 
trobar a la web:  

http://www.appyautism.com/ 

Tot i així, les que m'han semblat més interessants i que m'han sigut útils de cara a treure idees 
per dissenyar una activitat, han estat les següents: 

Happy Geese 

És com el joc tradicional de l'Oca, però on el taulell té algunes característiques per adaptar-ho a 
que nens amb autisme puguin jugar sense cap tipus de problema ja que: 

 S'adapta a diferents nivells, de manera que hi ha opcions que es poden activar o 
desactivar com són el passar d'oca a oca, o de pont a pont, fins i tot, quan s’està 
arribant a la meta, el fet d'haver de tornar enrere sinó aconsegueixes el número exacte 

http://www.appyautism.com/
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per finalitzar. Aquestes situacions són difícils d'assumir per aquests tipus de persones; 
per això, segons el grau del trastorn, es poden modificar les opcions. 

 Dóna la possibilitat de posar una foto del jugador, de manera que la persona es pugui 
identificar a la fitxa de joc, ja que també dificulta la seva comprensió el fet de tenir una 
cara que no sigui la seva. 

 Facilita que cada jugador tingui un dau, en lloc d'un per tots, i també és flexible en 
quant a que el dau pot tenir números, o colors, segons convingui. 

 Permet prémer un botó (una corona) que provoca que el programa manipuli la partida 
per tal que un determinat jugador guanyi. 

Link al vídeo comercial: https://www.youtube.com/watch?v=kTK2P4rOjU8 

Aba Planet 

Aquest joc és relativament senzill de jugar, ja que es tracta d'identificar una sèrie d'imatges, 
però és molt interessant en quant a que: 

 És molt visual, no utilitza text, tant sols un àudio que va dient els objectes i el jugador 
ha d'identificar els objectes. 

 Va evolucionant el nivell, de manera que primer els objectes són molt diferents 
visualment, fet que facilita la seva identificació; però a mesura que el jugador va 
encertant les respostes, el nivell de dificultat augmenta i els objectes són més 
semblants entre ells, tant en quant a formes com  a colors. 

 Com a premi en acabar el nivell, hi ha el joc d'explotar bombolles durant  un temps 
determinat; això estimula la seva motivació i permet que s'esforcin al màxim per tal de 
tenir la recompensa desitjada. 
 
Link al vídeo comercial: https://www.youtube.com/watch?v=KpmJBPIOQ_k 
 
 

Conclusions 
 
Les aplicacions presentades són molt interessants, tot i que gairebé totes estan pensades per a 
nens petits i els exercicis són relativament fàcils. Després de consultar a al professor que havia 
impartit el seminari i explicar-li la meva intenció de dissenyar activitats per joves de secundària, 
m'ha quedat clar que és un món nou a explorar, ja que en aquests moments no existeixen 
recursos d'aplicacions per a nens amb síndrome de l'espectre autista adolescents.  
 
D'aquesta manera, el meu platejament d'activitat és una versió semblant a l'Aba Planet, però 
amb continguts específics de 3r d'ESO. L'eina que he seleccionat per dur-la a terme ha estat el 
programa Scratch, ja que és un software gratuït al que tots tenen accés, i a més, la 
programació d'activitats informàtiques forma part del currículum de 3r d'ESO, de manera que 
els alumes podran ser capaços de desenvolupar també les seves pròpies activitats i jocs 
senzills per tal que siguin actors principals del seu aprenentatge i creadors de materials 
didàctics dins de l'escola inclusiva. 
 

9.4. Disseny d'una activitat amb Scratch per nens amb trastorn de l'espectre 
autista que podria realitzar-se a l'aula ordinària. 

 

D’acord amb el què prèviament s’ha estudiat, he dissenyat una activitat amb Scratch que pot 
ser duta a terme per alumnes amb trastorn de l'espectre autista i que es pot adaptar a les 
diferents temàtiques que s'han de treballar durant el curs. 

D'aquesta manera, les tasques a realitzar pels alumnes seran les següents: 

1. Jugar a l'activitat "Identifiquem motors" el nombre de cops necessari per a familiaritzar-

se amb l'entorn d'Scratch. Serà una activitat individual, de manera que cada alumne 

vagi al ritme necessari. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTK2P4rOjU8
https://www.youtube.com/watch?v=KpmJBPIOQ_k
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2. Realitzar la programació d'aquesta activitat des de zero i partint d'un guió donat per 

part del professorat (Annex 4). Aquesta part es realitzarà en parelles perquè es puguin 

ajudar entre ells i per oferir més suport als alumnes amb NEE. 

3. Modificar, o començar des del principi, el disseny d'una activitat semblant, però 

modificant el tema: pot ser d'un tema treballat a classe, o sobre algun interès personal, 

ja el que importa en aquest punt és que siguin capaços d'utilitzar els llenguatges de 

programació. També hauran de canviar les variables ( puntuació, nombre d'imatges, 

etc) per tal d'adequar-la al seu nivell o del que els sembla més atractiu. 

 

TASCA 1 

En aquest cas, l'activitat primer ha estat desenvolupada per la meva part, i d'acord al 
corresponent temari establert per la LOMCE i concretada al currículum del Departament 
d'Ensenyament de Catalunya. (Currículum ESO 2015). 

Nom de l'activitat: IDENTIFIQUEM MOTORS 

Curs d' impartició: 3r d'ESO. 

Bloc: Màquines i mecanismes. 

Unitat didàctica: Màquines tèrmiques. 

Objectius didàctics: En finalitzar l'activitat l'alumne serà capaç de: 

 Identificar diferents tipus de motors tèrmics segons la seva imatge. 

 Familiaritzar-se amb els jocs realitzats per Scratch. 
 

Funcionament de l'activitat: 

La activitat consisteix de quatre objectes (Imatge 9), que en aquest cas fan referència a com 
treballem el tema de les màquines tèrmiques. Aquests objectes són:  

 Motor de quatre temps 

 Turbina de vapor 

 Màquina de vapor 

 Motor de reacció 

 

Imatge 9. Primera pantalla de l'activitat realitzada amb Scratch. 

Font: Elaboració pròpia amb Scratch. 
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Per tal de començar l'activitat, s'ha de prémer la bandera verda, tal com s'indica a la Imatge 11. 
En aquest moment, s'emet un àudio que diu el nom d'un dels quatre objectes, en el primer cas 
diu: "Motor de reacció". A partir d'aquí poden succeir dues coses: 
 

 Que l'alumne encerti: si l'alumne prem amb el ratolí a sobre de la resposta correcta 
(motor de reacció), la puntuació puja a 5 i els objectes canvien de posició, tal com 
s'indica a la Imatge 10. A partir d'aquí s'emetrà el so del següent objecte. 
 

 

Imatge 10. Segona pantalla quan el jugador encerta la resposta. 

Font: Elaboració pròpia amb Scratch. 

 Que l'alumne s'equivoqui: en canvi, si l'alumne prem sobre un altre objecte que no és el 

motor de reacció, apareixerà aquest dibuix amb unes ratlletes vermelles (Imatge 11), a 

la vegada que s'emet un altre so dient: "Incorrecte". A més, la puntuació baixa en dos 

punts per equivocació. En aquest cas, els objectes no es mouen fins que s'encerta la 

resposta correcta. 

 

Imatge 11. Segona pantalla quan el jugador s'equivoca en la resposta. 

Font: Elaboració pròpia amb Scratch. 
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El procés serà el mateix amb els diferents objectes, de manera que si el jugador encerta tots 

els objectes en el primer intent, la seva puntuació arribarà a 20, per la qual cosa apareixerà el 

següent missatge (Imatge 12) acompanyat d'un àudio: "Enhorabona, has guanyat, has 

aconseguit la màxima puntuació". En canvi, si has arribat al final del joc però cometent algun 

error, el missatge només serà: "Enhorabona, has guanyat". 

 

Imatge 12. Pantalla final quan el jugador ha obtingut la màxima puntuació. 

Font: Elaboració pròpia amb Scratch. 

Com podem comprovar, l'activitat és molt senzilla, ja que només s’ha de prémer a sobre de 

l'objecte correcte, però es tracta d'una tasca molt visual, que no només facilita l'aprenentatge 

dels alumnes amb NEE, sinó que també ajuda a repassar els diferents conceptes a la resta 

d'alumnat de l'aula amb continguts més atractius. 

També, cal indicar, que aquesta activitat té alguns avantatges per atendre a la diversitat 

existent a l'aula, en front de les activitats estàtiques del llibre de text, ja que algunes variables 

són modificables, com per exemple: 

 La puntuació: es poden canviar els valors de la puntuació, tant el número que suma 

quan s'encerta, com el que resta quan s'equivoca. També es podria decidir que no 

resta l'equivocació, o que s'elimina al jugador, o que mai apareguin nombres negatius 

etc. 

 Les imatges: els objectes de l'activitat es poden editar, fet que permet importar imatges, 

ja siguin d’Internet, de fotografies reals dels alumnes o d'objectes realitzats a classe, 

com maquetes o projectes. El fet d'importar fotografies és una gran ajuda pels alumnes 

amb autisme, ja que els facilita la comprensió de la tasca. 

 Nombre d'objectes: d'igual manera, es pot realitzar la mateixa activitat però amb un 

nombre molt més elevat d'imatges, fet que podria elevar el nivell de realització de 

l'activitat. 

 Velocitat: la velocitat en què es mouen els diferents objectes després de cada encert 

també és editable; d'igual manera, es poden afegir pauses després de les diferents 

ordres per donar temps als alumnes a pensar. 

Gràcies a que l'eina Scratch permet compartir les aplicacions realitzades, he afegit aquesta al 

depòsit per tal que sigui pública per tothom. Per poder jugar podeu prémer el següent enllaç: 

https://scratch.mit.edu/projects/112856670/ 

https://scratch.mit.edu/projects/112856670/
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TASCA 2 

Un cop els alumnes han pogut jugar i veure com funciona l'activitat, el següent pas és que ells 

siguin capaços de realitzar la programació interna de l'activitat. Es dóna per suposat que es 

faria una introducció prèvia amb exercicis senzills de com funciona el programa. 

En aquest cas, l'activitat desenvolupada també correspon al temari establert per la LOMCE i 
concretada al currículum del Departament d'Ensenyament de Catalunya. (Currículum ESO 
2015). 

Nom de l'activitat: PROGRAMACIÓ DE L'ACTIVITAT "IDENTIFIQUEM MOTORS" AMB 

SCRATCH 

Curs d' impartició: 3r d'ESO. 

Bloc: Programació d'aplicacions. 

Unitat didàctica: Programació amb Scratch. 

Objectius didàctics: En finalitzar l'activitat l'alumne serà capaç de: 

 Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del seu 
entorn immediat. 

 Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que 
incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 

Guió de l'alumne: es troba a l'annex 4 del treball. 

 

TASCA 3 

Ara que els alumnes saben com realitzar aquesta aplicació i ja coneixen quines són les 

dificultats que poden trobar, hauran de dissenyar ells mateixos una nova activitat. Aquesta, 

haurà de complir les següents premisses: 

 Es realitzarà per parelles. 

 El tema a tractar serà lliure, ja siguin jugadors de bàsquet, roba, ciutats, temes de 

tecnologia etc.  

 No es poden utilitzar fotografies de persones sense el seu consentiment. 

 Pot tenir entre tres i sis imatges diferents, ja que menys de tres té poc atractiu i més de 

sis  no té massa sentit. 

 Ha de contenir àudio, que ha d'estar relacionat amb les imatges, així facilitem que tots 

els alumnes amb trastorn del síndrome autista puguin jugar a totes les activitats. 

 S'han de modificar les variables de puntuació. 

 S'ha de variar la velocitat de moviment dels objectes. 

 S'ha de canviar el grafisme per expressar que s'ha escollit malament l'objecte. 

 S'ha de ser creatiu a l'hora de donar l'enhorabona. 

Objectius didàctics: En finalitzar l'activitat l'alumne serà capaç de: 

 Dissenyar de forma més autònoma una aplicació senzilla relacionada al seu interès 

personal. 

 Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que 
incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 

 Valorar quins són els punts forts i febles de la seva aplicació. 

 Aportar solucions als problemes sorgits durant l'execució de la tasca. 
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10. Resultats 

 

Les millores proposades, tant organitzatives com d'aplicació de les TAC, no s'han pogut posar 

en marxa al centre per dos motius: el primer és que no ha donat temps per realitzar-lo, i el 

segon ha estat la manca d'organització, ja que els grups estan dividits en dos i cal una 

redistribució com la proposada per comprovar el seu funcionament.  

 

Per una altra banda, els alumnes amb NEE han dut a terme, a l'espai de la USEE, una tasca en  

la qual el que havien de realitzar era el disseny d'una activitat utilitzant l'eina Jclic Author. Això 

ha servit com a prova prèvia per veure com es podria aplicar l'activitat que he dissenyat.  

 

El primer pas de la tasca ha estat mostrar als alumnes una activitat ja realitzada com a exemple 

del que havien d'aconseguir i la seva feina consistia en fer recerca de la informació que 

necessitarien per un tema determinat, per després organitzar-la i programar l'activitat utilitzant 

el Jclic Author.  

 

El resultat d'aquesta activitat ha estat molt bo i molt millor del que ens esperàvem per part del 

professorat. Al principi hi havia conceptes que no s'entenien, però finalment s'ho van passar 

molt bé i ara, fins i tot, una de les alumnes es dedica a fer-ho a casa en el seu temps lliure.  

Tot i que al TFM he fet servir una eina diferent i que el programa Scratch pot ser una mica més 

complicat, el disseny del guió (Annex 4) pot ajudar bastant als alumnes. També hi ha una altra 

opció, que seria començar per la versió més senzilla, l'Scratch Junior: https://www.scratchjr.org/ 

. Aquí la visualització és fins i tot més intuïtiva.  

 

Com podem observar, hi ha moltes opcions que poden ajudar a que els alumnes estiguin 

motivats a la vegada que aprenen sobre diferents aspectes, així que està bé tractar 

d'investigar, provar-los i veure quin funciona millor en cada situació.  

11. Conclusions 

 

El projecte plantejat va nàixer com a resultat de l'experiència viscuda a un centre amb 
particularitats que mai havia conegut, com són l'aula d'acollida, l'existència de la USEE o el 
desaprofitament dels avantatges que donen les noves tecnologies.  

Dia rere dia, veia com l’USEE quedava totalment al marge del que succeïa a les hores de 
tecnologia on havia d'impartir classe i veia que mai apareixien els alumnes amb NEE. Això, em 
va decidir a investigar si sempre havia estat així, quines havien estat les causes de que la 
situació fos l'actual i quines podien ser també les propostes per millorar la convivència al 
centre. 

He de reconèixer que és un tema delicat, on no és fàcil tenir una opinió formada sinó es viu ben 
de prop i es coneix el funcionament de tot aquest mecanisme que és l’USEE i la seva situació 
dins del centre. Tot i això, ara em sento més capacitada per poder valorar les accions que es 
duen a terme i de poder entendre per què s'han deixat de realitzar les inclusions a 3r d'ESO a 
tecnologia. 

D'igual manera, estic segura de que les propostes plantejades al treball tindrien cabuda dins 
d'un sistema en què es disposessin de més recursos personals i econòmics, així com la 
intenció de portar a bon terme l'escola inclusiva. 

Com a punt a tenir en compte, és que no ha estat possible la comprovació del funcionament de 
la proposta organitzativa a causa de la complicació de reorganitzar els grups i de la mancança 

https://www.scratchjr.org/
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de professorat. Tampoc la proposta de l'activitat amb Scratch s'ha pogut posar a prova per 
manca de temps, ja que un cop finalitzat tot el temari, s’ha hagut de començar el crèdit de 
síntesi. 

Tot i això, sí que he pogut observar l'activitat que han realitzat els alumnes amb NEE a la USEE 
en la que havien de dissenyar una activitat informàtica amb l'ajuda del programa Jclic Author. 
Aquesta, ha estat una gran experiència i m'ha permès tenir una idea de com dissenyar la meva 
pròpia activitat i també de com reaccionarien els alumnes davant d'un repte d'aquestes 
característiques. Les dificultats més grans que han tingut han estat la de seleccionar la 
informació adequadai entendre el mecanisme de funcionament de l'activitat, però un cop 
superat això, l'activitat ha avançat poc a poc cap al final.  

Donat el resultat de l'experiència, entenc que hi haurà dificultats en quant a desenvolupar 
l'activitat dissenyada, no tant sols pel que fa al ritme de treball d'aquest tipus d'alumnes, sinó a 
l'atenció individualitzada que necessiten per cada pas que han de realitzar. Tot i això, em veig 
amb cor de poder posar-la en marxa, començant, si es dona la possibilitat, amb grups més 
reduïts (com el de l’USEE) per poder comprovar la seva viabilitat i anar ampliant fins a arribar a 
una distribució semblant a la plantejada a la proposta.  

Com que que no ha estat possible realitzar l'activitat durant aquest curs, li he facilitat tota la 
documentació a la professora de l’USEE per tal que es posi en marxa l'any següent i em puguin 
facilitar la informació sobre la seva realització i com reorientar els problemes trobats.  

Per finalitzar, volia agrair a tots els que m'han ajudat a desenvolupar aquest treball la seva 
paciència i col·laboració amb la tasca: al tutor de pràctiques, al tutor del TFM, a les professores 
entrevistades i a la professora de l’USEE. Sense ells, aquest TFM hauria estat més difícil 
d'aconseguiri d'estar a prop del que és la realitat a l'educació avui en dia. 
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