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1. Motivació 

 L'origen d'aquest Treball de Fi de Màster ve motivat, bàsicament, per dues raons. Per una 
banda, per l’interès personal en la millora de l'Atenció a la Diversitat, ja què vivim en una societat (i, 
per tant, en un sistema educatiu) que discrimina a tota persona que és o es percep com a diferent. I 
això és totalment injust, ja què totes les persones som diferents i, per tant, el procés d'aprenentatge és 
diferent. Per l'altra banda, al centre on es van realitzar les pràctiques es va poder constatar que 
aquesta Atenció a la Diversitat era molt limitada. Així que es va decidir fer quelcom per intentar 
canviar aquesta realitat. 
 En les següents seccions, es farà una definició dels conceptes més importants d'aquest 
treball, com són la Diversitat i l'Atenció a la Diversitat. Més endavant, s'explica quina és la situació 
inicial trobada que va motivar aquest treball i els objectius d'aquest. 

a. El problema  

 En primer lloc, cal definir què és la Diversitat i, per tant, què és l'Atenció a la Diversitat, a més 
d'explicar quines són les possibles conseqüències d'una no-atenció a la diversitat i la seva relació amb 
l'escola inclusiva. Finalment, es vol suggerir com treballar l'Atenció a la Diversitat des d'un enfocament 
més integral i ampli. 
 La diversitat, segons molts autors, fa referència a la denominació que reben certs col·lectius 
que necessiten un diagnòstic i una atenció especialitzada (Timón Benítez & Cárdenas Sánchez, 
2010). No obstant això, aquesta definició tan reduccionista no té en compte altres tipus de diversitats, 
com les relacionades amb: 

o Alumnes que tenen dificultats amb l’idioma en el qual s'imparteixen les classes, o 
o Alumnes que tenen dificultats per integrar-se al seu centre d'estudis, a causa de la 

seva orientació sexual o al seu gènere. 
 

 Aquestes diversitats, entre moltes d'altres, es troben freqüentment en grups humans, i es 
deriven del fet que cada persona té una forma especial de pensar, sentir i actuar (Gento Palacios & 
Riaño Galán, 2012). D'aquesta manera, es podria definir la Diversitat en el seu sentit més ampli, com 
a "diferents capacitats, ritmes i estils d'aprenentatge, motivacions i interessos, situacions socials, 
culturals, lingüístiques i de salut de l'alumnat". Aquesta definició concorda amb l'enfocament que fa 
Martin Navarro en el seu llibre "La atención a la diversidad en el currículum" (Navarro Sánchez, 2014). 
Es tracta "d’aplicar un model d'educació que consisteix en ser capaç d'oferir a cada alumne l'ajuda 
pedagògica que aquest necessiti, ajustant la intervenció educativa a la individualitat de l'alumnat: 
aquesta aspiració no és altre que adaptar l'ensenyament a les diferents capacitats, interessos i 
motivacions de l'alumnat" (Araque Hontangas & Barrio de la Puente, 2010).  
 Per tant, s'ha de tenir en compte que "és responsabilitat de les diferents administracions 
equiparar oportunitats, és a dir, oferir els recursos necessaris per a què tot l'alumnat, 
independentment de les seves circumstàncies personals, socials, culturals, ètniques i d'altres, 
assoleixi el desenvolupament integral de totes les seves potencialitats" (Fernández Torres, Alfaya 
Hurtado, & Muñoz-Repiso Izaguirre, 2005). Per tant, l'Atenció a la Diversitat és una obligació.  
 Les conseqüències d'una no atenció a la diversitat és que, com diu Rosa Blanco (Blanco 
Guijarro, 1999), els alumnes que no arriben als objectius, són segregats de diferents maneres: "creant 
grups a dins de l'aula pels més lents o ressagats, classes especials per atendre als alumnes amb 
dificultats d'aprenentatge o de conducta...". I, tenint en compte aquest punt de partida, "existeix 
violència escolar quan, de manera recurrent, una persona o grups de persones del centre es veu 
insultada, físicament agredida, socialment exclosa o aïllada, assetjada, amenaçada o atemorida per 
altres" (Pacheco Salazar, 2015). 
 Com es pot llegir al llibre de Catalina Andújar i Analia Rosoli (Andújar & Rosoli, 2014), 
l'exclusió no és simplement una expulsió del sistema educatiu, sinó que "també es manifesta quan un 
nen està a l'escola i es promogut de grau en grau amb múltiples necessitats específiques 
d'aprenentatge que no són ateses (...)”. 
 Per tant, "la no atenció a la diversitat és, a la vegada, un factor de risc i una expressió de 
violència de l'escola i del sistema", a més a més que "incrementa les desigualtats i injustícies socials" 
(Pacheco Salazar, 2015). 
 Llavors, com s'hauria de realitzar l'Atenció a la Diversitat? És important no "etiquetar" a 
l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, "ja que al "etiquetar" a un alumne d'aquesta manera es 
generen expectatives més baixes per part dels docents, i perquè a més a més aquesta pràctica es 
centra en les dificultats que experimenten els alumnes que estan "etiquetats", el que pot desviar 
l'atenció de les dificultats experimentades per altres alumnes" (Martín & Mauri, 2011).  
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 Per tant, arribats a aquest punt, hi ha un enfocament que es considera clau per millorar 
aquesta Atenció a la Diversitat, que es basa en l'educació inclusiva. Aquest tipus d'enfocament 
"representa el desig d'una educació de qualitat per a tot l'alumnat, equiparant les seves oportunitats i 
buscant la igualtat d'expectatives i la igualtat de resultats" (Araque Hontangas & Barrio de la Puente, 
2010). Alguns autors defineixen l'educació inclusiva com a "el dret de tot l'alumnat a adquirir un 
aprenentatge profund (entenent com a tal l'aproximació a la comprensió de la realitat en què es viu), a 
més del dret de cada alumne a rebre una educació d'acord amb les seves necessitats individuals 
d'aprenentatge i amb els potencials que manifesta" (Calvo de Mora, 2006). 
 En la majoria dels centres docents l'educació està orientada seguint un enfocament integrador 
i no inclusiu. La taula 1 mostra les principals diferències entre aquests dos enfocaments aplicats a 
l'educació (Arnáiz Sánchez, 2003): 
 

Principis de l'educació 
integradora 

Principis de l'educació 
inclusiva 

Competició Cooperació/solidaritat 

Selecció Respecte a les diferències 

Individualitat Comunitat 

Prejudicis Valoració de les diferències 

Visió individualitzada Millora per a tots 

Model tècnic-racional Investigació reflexiva 
Taula 1. Diferències entre els principis de l'educació integradora i l'educació inclusiva. 

  
 Com es pot observar a la taula 1, els principis de l'educació inclusiva són valors més amplis 
que intenten acollir la diversitat com a fet positiu, en forma d'oportunitat i no de problema.  

Per tant, com diu Barrio de la Puente  (Barrio de la Puente, 2009), "la inclusió es presenta 
com un dret humà, per tant es tracta d'un objectiu prioritari a tots els nivells i que, a més a més, es 
dirigeix a tot l'alumnat, ja que l'heterogeneïtat és entesa com a natural i es basa en un model 
sociocomunitari en el que el centre educatiu i la comunitat escolar estan fortament implicats, conduint 
al millorament de la qualitat educativa en el seu conjunt i per a tot l'alumnat". 

b. El problema a resoldre 

 Com a la majoria dels centres educatius, l'atenció a la diversitat no es considera a l'hora 
d'impartir docència. En aquest sentit, el centre educatiu on es van realitzar les pràctiques no era una 
excepció. Es tracta d'un centre concertat, molt centrat en les Tecnologies de la Informació i l'Empresa. 
Ja que es tracta d'un centre gran, tenen un claustre de professors bastant nombrós però és, 
organitzativament, molt jeràrquic. Això provoca les següents situacions. 
 La direcció està bastant desconnectada de la realitat del centre. Mentre que el claustre de 
professors té molt clar que és necessari una millora de l'Atenció a la Diversitat, la direcció del centre 
sembla que es resisteix, sigui ignorant el problema o negant la seva importància. I la realitat és que, a 
partir de les dades recopilades per aquest TFM, s'han detectat bastants alumnes que requereixen una 
atenció més personalitzada. Igualment, s'han presenciat diverses situacions que posen en evidència 
una falta de treball en aquesta àrea. 
 També s'ha de dir que el claustre de professors, al ser molt nombrós, és també molt divers, 
permetent diversitat d'opinions i sembla que, en general, hi ha voluntat de millorar aquesta Atenció a 
la Diversitat. De fet, s'han presenciat en diverses ocasions converses sobre diversos temes (dislèxia, 
TDAH, diversitat sexual, etc...) i sempre hi ha hagut voluntat per part dels professors de "fer alguna 
cosa".  
 S'ha de destacar que aquesta Atenció a la Diversitat es delega gairebé exclusivament als 
tutors de cada grup que, a causa d'uns horaris bastant exigents, no donen l'abast. De fet, existeix un 
"Responsable d'Orientació" que s'encarrega dels casos més complexos, però només de Batxillerat.  
         Per part de la direcció del centre també utilitzen l'excusa de què la majoria dels alumnes són 
majors d'edat i que ja no necessiten aquesta Atenció a la Diversitat. Sembla molt còmode escudar-se 
en la majoria d'edat: Què passa? Què en fer 18 anys ja no necessiten suport de ningú, ni consells, ni 
ajuda? 
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 En un centre de més de 1000 alumnes, és imprescindible una persona dedicada a l'Atenció a 
la Diversitat, que tingui almenys coneixements bàsics per detectar certs trastorns o que pugui donar 
pautes als alumnes i professorat. 
 Després d'identificar i valorar totes aquestes situacions anteriors, és hora de començar: és 
inadmissible la no-atenció a la diversitat. 

c. Objectiu del TFM 

L'objectiu és identificar els grups de diversitat majoritaris existents al centre de pràctiques i 
intentar millorar l'Atenció a la Diversitat que es fa actualment. Per una banda, adaptant materials per 
intentar millorar els resultats d'alumnes amb necessitats d'Atenció. Per una altra, recopilant 
documentació per millorar l'Atenció al centre, posant-la a disposició dels professors i que la puguin 
utilitzar amb el seu alumnat. 

Al centre de pràctiques, actualment, es fa una Atenció a la Diversitat molt pobre, sense tenir 
personal específic per aquesta feina ni una coordinació real. Per tant, els tutors i tutores fan el que 
poden durant les seves hores de tutoria, però no arriben a fer la feina que caldria, encara que tenen 
voluntat. A més a més, el centre té, en el seu Campus Virtual, una mínima documentació respecte a 
aquest tema, però que caldria millorar molt. 

Per tant, després d'identificar els grups majoritaris i amb més necessitats, es farà una 
recopilació de material i pautes per posar-ho a disposició del professorat i així intentar unificar criteris 
d'actuació i millorar l'Atenció a la Diversitat. Per últim, també s'intentarà posar en pràctica aquestes 
pautes amb un grup reduït d'alumnes 

Concretament, els objectius específics d'aquest TFM, són: 
o Identificar els majors grups de diversitat existents al centre, 
o Millorar globalment l'Atenció a la Diversitat que es fa al centre, intentant unificar 

criteris i recopilant documentació perquè estigui a disposició de tot el professorat, 
o Intentar millorar l'Atenció a la Diversitat d'un grup reduït d'alumnes amb necessitats 

d'atenció específica, aplicant les pautes definides al punt anterior. 

2. Procés 

Aquest treball realitza una recopilació d'informació per a identificar als estudiants que 
requereixen una atenció especialitzada al centre i verificar com aquesta es tractava. Després d'haver 
detectat les diversitats majoritàries, el treball realitza una investigació per a recopilar informació i 
construir pautes per tractar cada tipus de diversitat estudiada. Més endavant, el treball mostra la 
posada en pràctica d'aquestes pautes amb un grup reduït d'alumnes. Per acabar, tota la recerca feta 
es redacta i es publica, en forma de guies, al Campus Virtual del centre, perquè els professors puguin 
aplicar- les, per cada tipus de diversitat estudiada, si la detecten al seu grup d'alumnes. 

a. Inici del procés 

Per començar l'anàlisi del centre, era necessari parlar amb el coordinador de l'Atenció a la 
Diversitat del centre. Per saber qui era, es va preguntar a diferents professors, i tots bàsicament van 
dir el mateix: "No existeix cap coordinador. En tot cas, hi ha un encarregat de l'Atenció a la Diversitat a 
Batxillerat".  

Tot i que no existia el càrrec com a tal, al final es va poder fer una entrevista amb aquesta 
persona la qual, després d'explicar-li l'objectiu principal del TFM, es va mostrar força receptiva a 
col·laborar aportant tota la informació que tenia. Tot i així, no tenia dades estadístiques de la Diversitat 
de l'alumnat del centre. I va indicar que, com a Atenció a la Diversitat, al Campus Virtual existien uns 
quants documents pels casos majoritaris. Aquesta documentació ja s'havia descobert fent la primera 
part de la memòria del pràcticum. I consistia en tres documents que parlaven sobre el Trastorn de 
Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/TDAH), la Síndrome La Tourette i la dislèxia.  

D'aquesta manera, per a identificar als grups d'estudiants que requerien atenció 
especialitzada, es va contactar via email a tots els tutors i tutores de tots els grups del centre i se'ls va 
demanar que omplissin un full de càlcul compartit (veure Annex 1). En aquest fitxer, cada tutor o tutora 
havia d'especificar quina diversitat tenia el seu grup. Una vegada fet això, es podrien detectar les 
diversitats majoritàries i es podria recopilar informació d'elles. Més tard, penjaria aquesta 
documentació al Campus Virtual (prèvia revisió de la Direcció del centre), per posar-la a disposició de 
tots els professors i professores que volguessin millorar l'Atenció a la Diversitat en els seus grups. 
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A més de la informació proporcionada pels tutors, també es va poder accedir a la informació 
que, al principi de curs, els alumnes indiquen omplint un formulari, fent una mena de tutoria inicial 
(veure Annex 2). Aquest formulari consistia en demanar informació de contacte, informació de la 
família, de quin centre venien i les seves motivacions per fer els estudis que començaven. Durant la 
posada en pràctica d'aquest intent de millora de l'atenció a la diversitat, es va utilitzar aquest material 
com a punt de partida, com s'explica més endavant. 

b. Recopilació de dades 

Per recollir la informació, es va crear un document compartit on s'especificava cada grup del 
centre i el seu tutor o tutora. A més a més, es van col·locar les diversitats estadísticament majoritàries 
per facilitar la feina. Després d'algunes setmanes, la gran majoria de tutors havia omplert la informació 
que es demanava. Els detalls sobre la informació sol·licitada als tutors en aquest fitxer es poden 
consultar a l'Annex 3.  

Els resultats obtinguts demostren que no tots els tutors entenen de la mateixa manera la 
diversitat. Els casos diagnosticats són evidents, però el tema de l’idioma, per exemple, pot ser molt 
relatiu el que es considera "tenir dificultats a causa de l’idioma". Per tant, les dades recopilades només 
són orientatives. 

A continuació, la fig. 1 mostra un resum de la informació recopilada. Com es pot observar, el 
percentatge d'estudiants identificats que requereixen atenció especialitzada representa l'11%, que en 
nombres absoluts correspon a un total de 81 estudiants. D'aquesta manera, independentment de la 
dada oficial, es pot dir que una part important de l'alumnat del centre té dificultats d'aprenentatge i 
que, per tant, té unes necessitats d'atenció especial. 
 
 

 

Fig. 1.  Percentatge d'estudiants amb diversitat al centre educatiu  
 

 La fig. 2 mostra les diversitats identificades per l'11% d'estudiants que requereixen atenció 
especialitzada, categoritzades en els següents tres grups: psicològiques, físiques i altres. Com es pot 
observar, les diversitats majoritàries identificades van ser psicològiques, que representen un 84%. 
Entre aquestes diversitats es troben la dislèxia, la discalcúlia i el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) 
com a trastorns psicològics o neurològics (que, inicialment, a la recopilació de dades, s'havien 
classificat separadament).  El segon grup majoritari és el d'"Altres", grup caracteritzat pels alumnes 
que tenen problemes per seguir la classe a causa de l’idioma. Aquests representen un 10% dels 
alumnes amb diversitat. Per últim, el tercer grup és el de diversitat física, amb una mica més d'un 5% 
dels alumnes amb diversitat. 

 
  

89%

11%

Alumnes sense 

diversitat

Alumnes amb 

diversitat
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 Fig. 2.  Percentatge de diversitat segons categoria 

 
 La fig. 3 mostra el detall de les diversitats identificades en cada categoria (psicològiques, 
físiques i altres) dels estudiants del centre. Com es pot observar, hi ha una important majoria 
d'alumnes amb TDA/TDAH, que representa gairebé un 50% dels alumnes amb diversitat. 
 Seguidament, tenim la dislèxia i la discalcúlia, que són trastorns semblants, amb gairebé un 
20% de l'alumnat amb diversitat. A continuació, trobem trastorns de l'espectre autista, que inclou 
Asperger, ja que és de la mateixa família.  
 El quart grup majoritari són els alumnes amb dificultats amb l'idioma, que representen un 
10%. 
 Aquests quatre grups majoritaris són els que s'estudiaran més endavant, desenvolupant guies 
que inclouen les pautes a seguir per intentar millorar l'atenció d'aquestes diversitats pels tutors 
d'aquests estudiants.  

 

 
Fig. 3.  Percentatge de diversitat detallat segons diversitat identificada 

 
 Anteriorment, es va comentar la importància d'aplicar l'atenció a la diversitat en el seu sentit 
més ampli, sense considerar el nivell educatiu en el qual es trobi l'alumne. Concretament, el centre 
educatiu estudiat tenia especial atenció per tractar la diversitat a Batxillerat, descuidant la resta de 
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nivells educatius. La fig. 4 mostra les diversitats identificades segons nivell educatiu. Com es pot 
observar a la figura, Batxillerat no és precisament el nivell educatiu que requereix amb més urgència 
atenció a la diversitat. En aquest sentit, el nivell que més destaca és PFI que tenen una diversitat amb 
més d'un 25% del seu alumnat. És a dir, un de cada quatre necessita una atenció més dedicada per 
part del professorat.  
 A continuació trobem que Accés és el segon nivell amb un percentatge de diversitat major, de 
gairebé un 20%. En canvi, els nivells de Batxillerat i CFGM estan amb un percentatge més moderat, 
per sota del 15%. Per últim, els CFGS es troben amb una diversitat mínima, menys d'un 5%. 
 Aquestes dades concorden molt amb la creença general que els alumnes amb menor edat i 
en un nivell educatiu menor, necessiten una major Atenció a la Diversitat.  

 

 
Fig. 4.  Percentatge de diversitat al centre segons el nivell educatiu 

 
 

 La fig. 5 mostra els deu grups de classe amb una diversitat major segons nivell educatiu, on 
es pot observar que, sorprenentment, hi ha un grup amb gairebé un 60% de diversitat. Tenint en 
compte aquesta dada, i el fet que l'Atenció a la Diversitat d'aquest centre és mínima, podem concloure 
que és imprescindible una millora d'aquesta Atenció. 
 També, si s'observa quin tipus de grups són, només hi ha 3 que són de Batxillerat o CFGS. 
Per tant, concorda amb la gràfica anterior, que mostrava que els nivells amb una major presència de 
diversitat són Accés, PFI i CFGM. 
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Fig. 5.  Grups amb major percentatge de diversitat 

 

c. Recopilació d'informació de les diversitats majoritàries 

 Una vegada es tenen les estadístiques de la Diversitat al centre, es pot saber quins són els 
grups majoritaris. I, com es va poder observar a l'apartat anterior, els grups majoritaris són: 

1. TDA/TDAH 
2. Dislèxia 
3. Trastorns de l'espectre Autista i Asperger 
4. Nouvinguts 

 
 A partir d'aquest punt, es treballarà amb aquests grups de diversitat: com es defineixen, com 
es poden detectar, pautes a seguir per millorar l'atenció a la diversitat i, per últim, recopilar material i 
adreces de contacte perquè els tutors puguin ampliar informació i tenir més referències. Les guies es 
poden trobar a la Secció 3. 
 A més d'aquestes diversitats, el treball ha contemplat l'estudi d'altres diversitats com: 

1. Igualtat de gènere 
2. Diversitat cultural 
3. Diversitat sexual 

d. Posada en pràctica 

 Poques setmanes abans de finalitzar el curs, es va realitzar una posada en pràctica de millora 
de l'Atenció a la Diversitat amb un grup reduït d'alumnes. Es va decidir que es faria amb la classe de 
l'assignatura de SIMOMU, de SMIX1, per diferents raons: per una banda perquè era amb el grup amb 
el qual es va treballar més hores durant el curs i, per l'altra banda, perquè era un grup que tenia 
bastants alumnes amb dificultats d'aprenentatge. 
 Per començar a treballar en aquesta posada en pràctica, va ser necessari escollir els alumnes 
i parlar amb el seu tutor, per saber exactament quins trastorns tenien, quina era la seva evolució que 
havien tingut durant el curs, etc... . Encara que va ser difícil aconseguir tota aquesta informació, 
finalment el tutor va explicar cas per cas la situació de cada alumne amb diversitat i es va obtenir una 
còpia de les tutories inicials que es feien a principi de curs amb tots els alumnes. Com ja s'ha explicat 
a la introducció del problema, aquesta tutoria inicial només implicava omplir un formulari per part de 
l'alumne. Les copies d'aquests formularis es poden trobar a l'Annex 4. 
 A la taula 2 es mostra un resum de la informació obtinguda: 
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Alumne Diagnosi Situació actual 

A Cap trastorn 
diagnosticat 

Encara que no té cap trastorn diagnosticat, és evident que té 
dificultats d'aprenentatge importants. 

B Cap trastorn 
diagnosticat 

No té autonomia a classe. 
Està en tractament amb un psicòleg que li està fent proves a 
veure si té algun trastorn, encara que els pares, metges, diuen 
que no té cap trastorn. 
Té una personalitat desafiant, passivo-agressiva.  
Es pren els comentaris com personals i creu que, si no l'ajudes 
en l'instant que necessita ajuda, li estàs ignorant. 
No té empatia ni agraeix els esforços que fas per ell. 
Quan algun company o companya li intenta ajudar, ell rebutja 
l'ajuda agressivament. 

C "Nouvingut".  Està molt desconnectat de classe i treballa poc. 
No té cap trastorn diagnosticat, però la seva adaptació a causa 
de l’idioma és complicada. 
Va estar amb un couching que finalment va desistir, perquè 
l'alumne no reconeixia que tenia un problema. 
Viu amb la seva tia, ja que els seus pares viuen fora. Sembla 
que la família no li fa gaire cas. 

D Trastorn de 
l'espectre 
autista 

Personalment, ni m'havia adonat 
Treballa força bé, autònomament i fa les entregues quan toca. 
Diu que li costa estudiar però obté bons resultats als exàmens. 

E Síndrome 
d'Asperger 

Es despista molt, però té bona actitud. 
66% de discapacitat mental  
Ha patit de bullying en el passat i s'ha mogut molt d'escoles. 
Diu que no sap treballar en equip 

F Autisme i 
Asperger 

Té el currículum adaptat.  
És molt treballador. 
Té crisi d'ansietat de tant en tant, a causa de les molèsties dels 
seus companys 

G Fòbia i 
dislèxia 

Baixa al centre 
En tractament amb psicòleg, però sense avanços significatius 

H TDA passivo Baixa al centre 
Taula 2. Informació de cada alumne (cas d'estudi) obtinguda del tutor i del formulari inicial 

 
 Per poder veure a quina lletra correspon cada alumne, es pot consultar l'Annex 5. 
 Tenint en compte que es tracta d'una aula de 29 alumnes, la proporció de diversitat és de més 
d'un 25%, un percentatge bastant considerable.  
 També s'ha de tenir en compte que, tant l'alumne G com el H es van donar de baixa al centre 
abans que es comencés l'estudi. Per tant, no es podria treballar amb ells aquesta millora de l'Atenció 
a la Diversitat. Seria interessant saber perquè s'han donat de baixa, ja que és significatiu que els únics 
dos alumnes que es donen de baixa en un curs, tinguin dificultats d'aprenentatge. 
 Donada aquesta informació inicial, es va voler fer una mica de recerca per completar la 
informació. Concretament, es va fer una enquesta inicial, amb l'objectiu de fer una anàlisi qualitatiu per 
veure la seva percepció quant a les dificultats d'aprenentatge que tenen, motivacions, i també per 
saber com es veien a ells mateixos i als seus companys (veure Annex 6). Aquestes enquestes, encara 
que teòricament anònimes, estaven marcades per poder saber qui era el que contestava. Les 
enquestes emplenades es poden trobar a l'Annex 7, però es poden resumir, anònimament, en un 
document que es pot trobar a l'Annex 8. 
 Una reflexió feta a posteriori era que s'hauria d'haver repartit l'enquesta a tota la classe. Així 
no es "marcaria" a aquests alumnes, es podrien detectar altres alumnes amb dificultats d'aprenentatge 
i, a més a més, es tindrien dades per poder comparar resultats.  
 Amb tota aquesta informació, s'havia de definir unes estratègies globals de millora de l'Atenció 
a la Diversitat, però també s'hauria de fer un seguiment més personalitzat de cada uns dels alumnes. 
Per tant, es va fer una mena de diari d'actuació, on s'anaven posant observacions, actuacions i 
evolucions que s'observaven individualment en cada alumne. Aquest diari es pot trobar a l'Annex 14, 
que inclou també unes observacions prèvies fetes abans d'aquesta sistematització diària. 
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 Combinant les enquestes inicials i el diari de seguiment, la informació obtinguda es podria 
resumir en: 

1. Quant a l'alumne A, sembla tenir unes dificultats d'aprenentatge greus. Per tant, la feina amb 
ell haurà de ser propera. També destacar que, a diferència de l'alumne B, aquest alumne no 
crida l'atenció ni fa preguntes ni demana ajuda, doncs l'Atenció serà més pro activa. Segons 
l'enquesta inicial, s'atabala quan no entén alguna cosa. També li molesten alguns companys. 
Una vegada va començar el seguiment, va ser més actiu, més treballador i també va acudir 
més a hores de consulta, fent preguntes i demanant ajuda. Va tenir una evolució bastant 
positiva. 

2. Amb l'alumne B, com que no tenia diagnosticat cap trastorn, no se sabia ben bé com tractar-li. 
Per tant, es va decidir que se li ajudaria com a qualsevol altre alumne, però fent-li comentaris 
individuals i fent-li seguiment personal. També, segons els resultats de les proves que li estan 
fent al metge, es podrà millorar l'Atenció. Segons l'enquesta inicial, té dificultats per entendre 
els exercicis i li molesta el soroll de classe. També li molesten a vegades els seus companys i 
sent que no li ajuden. Durant el període de seguiment, li va costar entendre que no era l'únic 
alumne a classe i que havia de ser pacient si no li ajudava a l'instant. No venia a hores de 
consulta i, quan no entenia alguna cosa, ho deixava sense contestar. Tenia poca empatia 
amb els companys. 

3. Amb l'alumne C, com que no parlava bé ni català ni castellà, es va decidir de provar a parlar 
amb ell en anglès. No va funcionar, ja que deia que entenia millor el castellà que l'anglès. 
També es va preguntar al tutor quin contacte tenia amb la família, ja que els seus pares 
semblaven de posició socioeconòmica alta i se sospitava que potser no prestaven suficient 
atenció al seu fill (únic, per cert). La conseqüència era que, com que no entenia bé l’ idioma, 
es "despenjava a classe". Segons l'enquesta inicial, li ajudaria fer hores extres i li agraden els 
Kahoots. Faltava molt a classe i no venia a les hores de consulta. Per tant, era molt difícil fer 
un seguiment proper. Tampoc tenia actitud de treball ni de millora.. 

4. En el cas de l'alumne D, no semblava que aquest alumne tingués un trastorn, així que es va 
decidir que tampoc convenia "etiquetar-li" i que es faria l'Atenció des d'una certa distància, 
tenint cura que no es "despengés" de l'assignatura, però tampoc tractant-li d'una manera 
especial. De fet, es va decidir no fer-li l'enquesta ni inicial ni final. Durant el seguiment, se li va 
recordar un parell de vegades lliuraments pendents, però res important ni significatiu. 

5. Quant a l'alumne E, era evident que necessitava un seguiment més personalitzat, però tenia 
bona actitud de treball, encara que les entregues les feia sempre tard. Es va posar, com a 
objectiu, que fes tots els exercicis i pràctiques, sense importar si les entregava tard. Segons 
passaven els dies, era fàcil adonar-se que era un alumne que es despistava molt, agreujat pel 
fet que es posava al costat de la finestra. Afortunadament, es va canviar de lloc gràcies a 
l'alumne B i la seva concentració va millorar bastant. Segons l'enquesta inicial, li ajudarien 
més hores de consultes, però a la pràctica, durant el seguiment, va venir a poques, perquè 
s'oblidava d'avisar als seus pares. També li agraden els Kahoots i s'atabala amb el soroll de 
classe. 

6. Aquest últim cas, el de l'alumne F, era bastant diferent de la resta: era un estudiant que, 
encara que tenia evidents dificultats d'aprenentatge, treballava molt i tenia bastant autonomia. 
Encara així, de tant en tant, a causa d'un parell d'alumnes molestos, tenia una crisi d'ansietat i 
reaccionava bastant violentament. Per tant, mentre que es feia el seu seguiment 
individualitzat, també es posaria molta atenció en el fet que aquests alumnes que molestaven 
a l'alumne F no ho tornessin a fer mai. Segons l'enquesta inicial, a vegades no entén què es 
demana als exercicis. També s'ha de dir que feia molt bones preguntes davant de tota la 
classe i que en general, lliurava els exercicis quan tocava.  

e. Publicació de les guies 

 L'últim pas era publicar tot el material, en forma de guia, al Campus Virtual del centre. Abans 
de fer-ho, però, calia el vistiplau del centre, ja què era material que es posaria a disposició de tota la 
comunitat educativa i s'havia de revisar que no hi haguessin errors greus o pautes contradictòries.  
 En primer lloc, es va enviar l'apartat de "Diversitats majoritàries" i la d'"Altres Diversitats" al 
"responsable de diversitat". Després de rebre l'OK, es va "penjar" al Campus Virtual tot el material, en 
forma de guies.  
 A la fig. 6, es pot observar com va quedar el material publicat finalment, organitzat per 
diversitats. 
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Fig. 6.  Guies de diversitat penjades al Campus Virtual del centre 

 

f. Adaptació de material 

 En realitat no es va adaptar cap material específic, sinó que es va decidir fer un seguiment 
personalitzat de cada alumne amb dificultats d'aprenentatge, i així evitar "marcar" als alumnes davant 
de la resta de la classe. A més a més, com que no eren casos greus que necessitessin material 
específic obligatòriament, es va optar per no fer cap distinció quant al material entregat. 
 Això si, com ja s'ha explicat a les seccions prèvies, sí que es va fer un seguiment personalitzat 
i també es va preparar cert material de cara a millorar l'avaluació o diagnosi de les dificultats de 
l'alumne. 
 Concretament, s'han utilitzat els següents materials: 

1. Enquesta inicial i final pels alumnes amb dificultats d'aprenentatge (veure Annex 7) 
2. EXCEL de seguiment (veure Annex 14) 
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3. Diversitats majoritàries 

En aquest apartat, s'explicaran els diferents grups majoritaris que s’han identificat. Amb cada 
grup, primer de tot es fa una definició de la diversitat per, a continuació, donar algunes "pistes" per 
poder detectar-la. Després es defineixen una sèrie de pautes i, finalment, es posen algunes 
referències per si el tutor o tutora vol aprofundir o trobar més informació. 

També s'ha d'indicar que, moltes vegades, aquestes diversitats estan relacionades entre 
elles. Per exemple, fins a un 39% de les persones amb TDAH presenten dislèxia (Salceda, 2015). O 
la meitat dels casos de Síndrome de Tourette presenten també TDAH (Duda, 2011). Per tant, es 
poden trobar situacions en les quals s'han d'aplicar múltiples pautes combinades. 

a. TDA/TDAH 

 Aquest primer gran grup representa en aquest centre un 5% de tot l'alumnat i, sobre el total de 
l'11% identificat amb diversitat, pràcticament un 50%.  

i. Què és? 

TDA/TDAH vol dir Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (Mena, Nicolau, 
Salat, & Tort, 2006). És un trastorn d’origen neurobiològic que es caracteritza per la presència de tres 
símptomes: 

● Dèficit d’atenció 
● Impulsivitat 
● Hiperactivitat motora i/o vocal 

 
S’identificarà com un trastorn quan aquests símptomes, o els comportaments que se’n derivin, 

es donin amb molta major freqüència i intensitat que en els adolescents d’igual edat i que interfereixin 
la vida quotidiana a casa, l’escola i en el seu entorn en general. 

Cal tenir en compte que no tots els infants amb aquest trastorn manifesten els mateixos 
símptomes i amb la mateixa intensitat (CADAH, 2016). La taula 3 mostra els dos tipus de 
comportaments: el dèficit d'atenció i la hiperactivitat. 

 

Dèficit d'Atenció Hiperactivitat 

● Tenen una gran dispersió mental i es 
distreuen molt fàcilment. 

● Els hi costa entendre les coses 
ràpidament. Sembla que mai entenen les 
ordres al cent per cent. 

● Qualsevol tasca que impliqui molta 
atenció o concentració els hi suposa un 
esforç titànic que no sempre són 
capaços de mantenir fins al final. 

● Dificultat per organitzar-se. 
● Són molt distrets i s'obliden ràpidament 

de les coses si no les han entès 
clarament.  

 

● Són incapaços de quedar-se quiet i concentrar-
se. Els hi costa mantenir tot el seu cos relaxat. 
Sempre estan movent els peus, mossegant-se 
les ungles, etc. 

● Normalment són incapaços d'acabar el que els 
hi suposi un esforç (a no ser que estiguin 
especialment motivats) 

● Quan parlen, s'expressen amb excessiva 
loquacitat. No poden esperar el seu torn i 
interrompen fàcilment a la resta.  

● Són molt impacients i els hi costa estar asseguts 
relaxadament. 

● La seva impulsivitat els hi porta a precipitar-se 
en la majoria de les seves accions. 

Taula 3. Comportaments principalment identificats en alumnes amb TDA/TDAH 
 
Es diferencien tres tipus de trastorn dins del TDAH: 

● Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus predominantment desatent 
● Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus predominantment hiperactiu i 

impulsiu 
● Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat subtipus combinat  

 
El nen predominantment desatent és un nen que sembla no escoltar quan se li parla 

directament, sembla que somnia despert, li costa posar-se en marxa i sovint s’oblida o perd coses. 
Acostuma a distreure’s i a girar la cara davant qualsevol soroll o estímul irrellevant, podent-se 
dispersar també davant d'activitats de joc o atractives per a ell/a. A l’aula generalment es mostra 
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passiu, passa desapercebut, i no aprèn al ritme esperat. No anota els deures a l’agenda, oblidant així 
entregar tasques i treballs, o fent-ho amb retard, i quan les entrega, solen estar incompletes. Evita, li 
desagrada o es resisteix a realitzar tasques que requereixin un esforç mental sostingut. La 
presentació de les feines és descuidada, oblida posar el nom i la data i té dificultats per planificar els 
exercicis que fa. Quan resol exàmens dóna respostes desorganitzades o en els espais equivocats. El 
nen predominantment desatent sovint passa per ser un nen poc intel·ligent (encara que no sigui cert) 
o gandul o amb un grau de desmotivació alarmant, és freqüent que acabi ubicat en les darreres fileres 
de la classe i que ningú esperi “més” d’ell o d’ella. 

El nen predominantment hiperactiu-impulsiu es mou d’un lloc a un altre en moments 
inapropiats, mou mans i peus en excés, es balanceja i s’aixeca sovint de la seva cadira. Acostuma a 
interrompre converses i activitats i sol immiscir-se en els jocs dels altres. Respon de forma 
precipitada, fins i tot abans de que se li acabi de formular la pregunta. Té dificultats per dedicar-se a 
tasques o jocs tranquils i parla en excés. El comportament d’aquest nen resulta molest i sovint 
preocupa molt per les manifestacions d’agressivitat, tant a l’aula com dins el marc familiar. Aquest 
comportament disruptiu fa que la família ràpidament demani ajut professional. 

El nen combinat presenta símptomes atencionals i hiperactius-impulsius 

ii. Com es detecta? 

Habitualment són els pares els que manifesten que no poden o no saben gestionar el 
comportament del seu fill 

Els professors donen el senyal d’alerta quan detecten que el seu alumne no segueix el ritme 
esperat o que presenta seriosos problemes de comportament. 

La majoria de nens diagnosticats amb TDAH tenen un rendiment acadèmic inferior al que 
s’espera per l’edat i la intel·ligència. Sovint s’associa amb dificultats o trastorns propis de 
l’aprenentatge, sobretot davant les tasques de lectura, escriptura, càlcul i matemàtiques. Per exemple: 

● Lectura: 
○ Oblidar, afegir o substituir lletres, síl·labes, paraules o frases 
○ Comprensió lectora deficient 
○ Desgrat o rebuig davant la lectura 
○ Lectura lenta, “sil·labejada” o precipitada 

● Escriptura: 
○ Unir, fragmentar, oblidar, afegir, repetir o substituir lletres, síl·labes o paraules 
○ Cal·ligrafia pobra i desorganitzada 
○ Major nombre de faltes ortogràfiques 

● Càlcul matemàtic: 
○ Pobre comprensió dels enunciats 
○ Dificultat a l’hora d’identificar l’operació a realitzar 
○ Dificultat d’abstracció de conceptes matemàtics 

 
El diagnòstic el pot establir un professional coneixedor del tema. Els especialistes per 

excel·lència, però, són els que es dediquen, dins del marc clínic, a la salut mental: psicòlegs clínics i 
psiquiatres, encara que també poden establir aquest diagnòstic neuròlegs, pediatres, neuropediatres, 
neuropsicòlegs... 

iii. Estratègies, pautes i recomanacions 

Quan s’arriba fins aquí ja s’ha recorregut un bon camí, ja que el primer pas per a buscar 
solucions a qualsevol problema és identificar-lo. Ara es sap que el problema no és el nostre alumne, 
sinó el TDAH que presenta. 

El tractament que ha demostrat efectivitat és el Multimodal Treatment of Children with ADHD, 
dirigit per Jensen als EUA (Mena, Nicolau, Salat, & Tort, 2006). És una combinació dels següents 
components: 

● Tractament psicològic dirigit a pares, professors i nen que inclou: 
○ Informació sobre el trastorn 
○ Estratègies de maneig de la conducta 
○ Estratègies de comunicació per a millorar la relació amb el seu fill/alumne 
○ Estratègies per augmentar el propi autocontrol del nen amb TDAH 

● Tractament farmacològic: 
○ Els fàrmacs o medicaments per al TDAH han demostrat la seva eficàcia. 
○ La medicació ha de ser controlada per un metge expert en el trastorn. 
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● Tractament psicopedagògic: 
○ Dirigit a millorar les habilitats acadèmiques del nen i el seu comportament 

mentre estudia o fa deures. També pretén instaurar un hàbit d’estudi a un nen 
que no el té. 
 

La taula 4 mostra les pautes generals a seguir per atendre als alumnes identificats amb 
TDA/TDAH a l'aula (Hiperactividad, 2015) (ADAHIgi, AHIDA, & ANADAHI, 2006). 

En general, es tracta de pautar molt, fent seguiment de que va fent la feina, de que té clares 
les dates d’entrega i que té clar el que es demana. 

 
Àmbit Pautes 

Dia a dia 
a classe 

• Ubicació a classe: a primera fila, lluny de murals, finestres o altres elements 
decoratius 

• Donar instruccions concretes, curtes i establint contacte ocular 
• Supervisió constant. Pactar una consigna amb ell o ella per a què pugui saber 

que es despista 
• Que participi activament a classe per mantenir l’atenció 
• Prioritzar els comentaris positius concrets 
• No penalitzar el cansament o els oblits en les feines 
• Permetre pauses en tasques llargues i intentar fer tasques curtes 
• Insistir en l'hàbit de fer esquemes de la informació 
• Donar més temps per fer la feina 
• Fer un recordatori dies abans de les dates d’entrega 

Dia a dia 
fora de 
classe 

• Insistir en les hores de consulta. És necessari que les aprofiti al màxim. 
• Convé fer tutories individuals, per: 

o Pactar objectius a curt (setmanal) i llarg termini (mensual) 
o Prioritzar i calendaritzar activitats 
o Supervisar la feina 

Exàmens 
i proves 

• Aconsellar-li l'ús de marcadors de temps (cronòmetres o recordatoris), per 
aconseguir una adaptació a les seves dificultats en la gestió del temps. 

• Deixar més temps en els exàmens. 
• Assegurar-se que no té dubtes respecte als enunciats 
• Evitar que s’entrebanqui en un exercici o bé contesti coses incoherents per errors 

de lectura, d’interpretació o despistes 
• Deixar-li moure's al seient o aixecar-se quan ho precisi, ja que la seva activitat 

motora no li permet estar-se tot el temps de la prova en el seu seient. 
• Permetre-li que faci l'examen en una o dues sessions si s'observen mostres de 

cansament mentre realitza la prova escrita. 
• Si fos el cas, permetre que comenti amb el professor l’examen per a informar-li de 

què sabia i que no ha tingut temps d’afegir-lo. 

Centre 
educatiu 
i entorn 

• És important que tot el professorat estigui informat del trastorn i estigui coordinat 
quant a les pautes amb l'alumne. 

• Cal bona comunicació amb la família. De fet, és recomanable tenir una agenda 
on es vagin apuntant les entregues i així és més fàcil la coordinació amb la 
família. 

• Reforçar per escrit les actituds positives i progressos. Això l'ajudarà a augmentar 
la seva autoestima i la de la seva família.  

• En cas de necessitar la col·laboració de la família per a corregir i millorar algunes 
actituds, utilitzar un altre tipus de contacte (telèfon, entrevista...). 

Taula 4. Pautes a seguir para atendre a l'aula a alumnes amb TDA/TDAH 

iv. Material i adreces de suport 

A continuació es fa un recull de material i referències de suport per ampliar o treballar el 
TDA/TDAH: 

● STUCOM: 
○ Pautes TDAH versió 0.pdf (veure Annex 9) 
○ Tdha adana.pdf (veure Annex 10) 

● Altres materials: 
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○ Guia per detectar el TDA/TDAH: 
http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/trastorno-por-deficit-de-atencion-
e-hiperactividad-dsm-iv-tr.html  

○ Guia per l’atenció educativa del alumnat amb TDAH: 
http://www.slideshare.net/fundacioncadah/guia-para-la-atencion-educativa-
del-alumnado-con-tdah  

○ Diferents guies sobre TDAH: 
http://www.adaptacionescurriculares.com/tdah.html 

● Estudis: 
v. Intervención escolar para alumnado con TDAH o trastornos de aprendizaje: 

https://www.academia.edu/12314931/Intervenci%C3%B3n_escolar_para_alu
mnado_con_TDAH_o_trastornos_de_aprendizaje  

vi. Guía de intervención educativa para alumnado con TDAH y trastornos de 
aprendizaje: 
https://www.academia.edu/9766439/Gu%C3%ADa_de_intervenci%C3%B3n_
educativa_para_alumnado_con_TDAH_y_trastornos_de_aprendizaje  

vii. El Coaching para el TDAH: aspectos teóricos y prácticos: 
https://www.academia.edu/14717745/El_coaching_para_el_TDAH_aspectos_
te%C3%B3ricos_y_pr%C3%A1cticos  

viii. TDAH y lectura: https://www.academia.edu/15158974/TDAH_y_lectura  
● Associacions: 

○ Fundación ADANA: http://www.fundacionadana.org/  
○ Fundación CADAH: http://www.fundacioncadah.org/ 

b. Dislèxia 

 Aquest segon gran grup representa en aquest centre gairebé un 20% de la diversitat de tot 
l'alumnat sobre el total de l'11% identificat amb diversitat.  

i. Què és? 

La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge que afecta principalment les habilitats implicades en 
la lectura fluent de les paraules i en la seva escriptura, en absència d’alteracions neurològiques i/o 
sensorials que ho justifiquin i havent rebut prèviament oportunitats escolars per al seu aprenentatge 
(Catalunya, 2010). 

Afecta el procés lector i escriptor, i fonamentalment estan alterades les habilitats de 
consciència fonològica, memòria verbal i velocitat de processament verbal, explicades a continuació: 

● La consciència fonològica és l’habilitat per identificar i manipular els sons de les 
paraules i està reconeguda com l’habilitat fonamental per realitzar els processos 
d’anàlisi i síntesi inherents en la llengua escrita. 

● La memòria verbal –la memòria fonològica- és l’habilitat per retenir l’ordre seqüencial 
del material verbal durant un curt període de temps (per exemple, recordar una llista 
de paraules o dígits o bé una llista d’instruccions). 

● La velocitat de processament verbal és el temps que es necessita per processar 
informació verbal familiar com grafies i dígits. 
 

La dislèxia es dóna al marge de les habilitats intel·lectuals. 
A l’hora de fer el diagnòstic és més adequat parlar d’un continu de símptomes, que van de 

més lleus a més greus, que d’una categoria concreta i no està clar quins són els límits exactes. 
Actualment es reconeix que no hi ha una línia divisòria clara entre tenir dificultats 

d’aprenentatge com la dislèxia i no tenir-ne. 
Les dificultats que s’acostumen a trobar associades amb la dislèxia són: alteracions en alguns 

aspectes del llenguatge, en la coordinació motriu, en càlcul mental, en concentració i planificació, però 
cap d’aquestes dificultats determinen una dislèxia. 

Un bon indicador de la gravetat i persistència de la dislèxia es pot obtenir examinant com 
l’alumne respon o ha respost a una bona intervenció. 

La millor intervenció per pal·liar la dislèxia és la bona intervenció pedagògica, amb els propis 
recursos del mestre a l’aula o proporcionant, en casos més greus, un suport més intensiu i una ajuda 
a llarg termini. És important que amb els alumnes que responguin a la intervenció, aquesta continuï, 
potser amb menys intensitat, de forma que es mantingui el progrés. 
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Segons els estudis més recents (Catalunya, 2010), la prevalença estimada de la dislèxia, tot i 
que varia segons on es marqui el límit en l’ampli espectre de símptomes, és entre el 4 i el 10% . 

Existeix l’evidència que fills de pares amb dislèxia tenen un alt risc de presentar el mateix 
trastorn. Tot i això, la investigació sobre la transmissió genètica està oberta. 

Finalment, la dislèxia persisteix durant l’adolescència i en l’edat adulta. Però no podem oblidar 
que la gravetat de les dificultats depèn sovint de la qualitat i precocitat amb la qual s’hagi donat suport 
a l’alumne tant en l’àmbit familiar com en l’escolar 

ii. Com es detecta? 

El primer pas per identificar que un alumne pot tenir dificultats en el llenguatge, incloent-hi la 
dislèxia, és observar que té un progrés pobre en comparació amb el nivell dels companys del curs, 
malgrat rebre un ensenyament de qualitat. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat un protocol 
per ajudar a la detecció d’una possible dislèxia (Catalunya, 2010).  

Una vegada completat el protocol i en el cas que s’hagi observat la presència d’indicadors de 
risc, caldrà derivar l’alumne a l’equip psicopedagògic del centre o a la Comissió de la Diversitat perquè 
cal determinar si existeixen símptomes suficients de dislèxia i, si és així, fer una derivació a 
l’especialista de llenguatge perquè en faci un diagnòstic diferencial que confirmi o descarti la Dislèxia. 

iii. Estratègies, pautes i recomanacions 

En aquesta etapa, l’alumne ja hauria de tenir un diagnòstic de dislèxia. 
Si no és així, i si el professor/tutor detecta problemes importants en la competència de la 

llengua escrita (tant en la lectura com en l’escriptura) haurà d’emplenar el protocol d’observació i si 
cal, disposar d’un diagnòstic diferencial per descartar o confirmar el trastorn de dislèxia. 

En el cas que es confirmin les dificultats en la llengua escrita, caldrà fer les adaptacions 
metodològiques pertinents a cada matèria per assegurar-ne el seu aprenentatge encara que l’alumne 
no disposi dels recursos de la llengua escrita com un mitjà per assolir-los. 

Es recomana, al tercer nivell d’intervenció, una adaptació personalitzada per poder accedir als 
continguts curriculars i també, en alguns casos, de l’adequació d’aquests. Per tant, parlaríem d’un 
programa individualitzat (PI) que es duria a terme de forma intensiva i durant el temps que calgui per 
facilitar estratègies i recursos compensatoris a l’alumne dislèxic per tal de garantir l’assoliment dels 
objectius curriculars. La taula 5 mostra les pautes generals a seguir per atendre als alumnes 
identificats amb dislèxia a l'aula. 
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Àmbit Pautes 

Dia a dia 
a classe 

• Cal tenir en compte la ubicació dins l’aula i procurar que l’alumne estigui a prop 
del docent i lluny d'elements de distracció. 

• Fer saber a l’alumne que coneixem les seves dificultats, ens interessem per ell/a i 
que l’ajudarem en el seu procés d’aprenentatge. 

• Reconèixer les dificultats de l’alumne no vol dir eximir-lo de les seves 
responsabilitats. 

• Comprendre que presentar dificultats en el llenguatge escrit pot provocar 
frustracions, estrès, pressió i cansament que poden conduir l’alumne a actituds 
poc adequades. 

• Potenciar l’autoestima i reconèixer en públic els seus èxits. 
• Posar en marxa totes les actuacions necessàries perquè l’alumne no visqui les 

seves dificultats com un fracàs. 
• Evitar situacions que el deixin en evidència davant dels altres. 
• Cal tenir present que la majoria dels alumnes amb dislèxia s’esforcen però no 

aconsegueixen els resultats desitjats i perden l’interès i la motivació.  
• Cal ser flexible en tot allò que va relacionat amb el seu dèficit: oblidar coses que 

abans sabia, cometre moltes faltes d’ortografia... 
• Les instruccions escrites haurien de ser clares i concises. Evitar l’ús 

d’instruccions escrites massa llargues i presentar-les seqüenciades en passos. 
• Presentar els continguts curriculars amb diferents suports: visuals i/o auditius 

(esquemes, mapes conceptuals, Power Point, documentals, pel·lícules pissarra 
digital amb murals interactius...). 

• Facilitar a l’alumne la utilització de les TIC i utilitzar llibres digitalitzats. 

Dia a dia 
fora de 
classe 

• Cal una acció tutorial intensa i continuada per mantenir l’interès i la motivació vers 
els aprenentatges. 

• Fer servir les TIC perquè puguin accedir a les dates de les proves d’avaluació i de 
lliurament de treballs. És important no acumular exàmens en pocs dies. 

Exàmens 
i proves 

• Donar a conèixer les dates dels exàmens amb antelació. 
• Un cop començat l’examen preguntar si necessita la lectura oral dels enunciats. 
• Intentar no posar preguntes molt llargues en un examen, evitar preguntes obertes 

on cal organitzar les idees i expressar-les ordenadament per escrit. És millor 
utilitzar preguntes concretes. 

• Avaluar els exàmens i treballs en funció del seu contingut (no de la seva forma). 
• Contemplar la possibilitat de realitzar exàmens orals o amb format més visual. 
• Permetre que pugui completar les preguntes mitjançant dibuixos o gràfics. 
• Evitar que les faltes d’ortografia als exàmens li baixin la nota final. 
• Utilitzar colors alternatius al vermell en les correccions (els alumnes poden 

relacionar aquest color amb el fracàs). 
• Donar el temps necessari per demostrar allò que sap i no fer treballar de forma 

precipitada i descuidada per acabar les tasques en un temps predeterminat. 
• Presentar les preguntes d’examen per escrit, mai dictades. 
• Planejar i tenir en compte alternatives d’avaluació (treballs, projectes, etc…). 
• Evitar fer proves globals d’aquelles assignatures en les quals l’alumne ja té les 

avaluacions aprovades. 
• Afavorir que durant l’examen puguin preguntar si tenen algun dubte. 
• Evitar exàmens de resposta múltiple. 

Centre 
educatiu 
i entorn 

• Fer conèixer a tot l’equip docent el trastorn propi de l’alumne i que aquest trastorn 
pot portar associat altres dificultats de tipus emocional, comportamental, etc... 

• L’equip docent ha de treballar de forma coordinada per tal de realitzar les 
adaptacions metodològiques pertinents, preveure les dates d’exàmens i d’entrega 
de treballs, amb la finalitat que no se solapin i quedin espaiats en el temps. 

• Cal buscar la implicació de la família: informar-la de les dificultats i donar a 
conèixer les estratègies i pautes que se seguiran a l’institut o centre educatiu per 
facilitar el progrés del seu fill. 

• Conscienciar a l’equip docent que la dislèxia no tan sols afecta les matèries del 
currículum, sinó altres aspectes com ara l’organització i la planificació. 

Taula 5.  Pautes a seguir per atendre a l'aula a alumnes amb dislèxia 
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iv. Material i adreces de suport 

A continuació es fa un recull de material i referències de suport per ampliar o treballar la 
dislèxia: 

● STUCOM: 
○ Protocol dislèxia a Cicles Formatius i Batxillerat.pdf (veure Annex 11) 
○ PAU tribunal ordinari específic dislèxia (veure Annex 12) 

● Altres materials: 
○ Web amb molta informació sobre la dislèxia, associacions, recursos: 

http://www.ladislexia.net/  
● Estudis: 

○ Orientaciones a profesores y padres de niños con dislexia: 
https://www.academia.edu/9973674/Orientaciones_a_profesores_y_padres   

● Associacions: 
○ Associació Catalana de Dislèxia: http://www.acd.cat/  

c. Autisme / Asperger 

Aquest tercer grup representa en aquest centre gairebé un 15% de la diversitat sobre el total 
d'alumnes identificats que demanen una atenció especialitzada.  

i. Què és? 

L’autisme clàssic es caracteritza per una escassa interacció social, problemes en 
la comunicació verbal i no verbal, activitats i interessos greument limitats i repetitius. Està associat a 
dificultats d’aprenentatge i retard en l’adquisició del llenguatge. 

Encara així, cada vegada s'utilitza més la paraula autisme per descriure tot el rang de 
trastorns de l'espectre autista, que és un grup de trastorns del desenvolupament cerebral. Apareix a la 
infància i engloba diagnòstics relacionats amb el dèficit de comunicació, dificultats d'integració social, 
exagerada dependència a les rutines i hàbits quotidians, i una alta intolerància a qualsevol canvi o a la 
frustració.  

La síndrome d'Asperger o trastorn d'Asperger és un conjunt de característiques mentals i 
conductuals que forma part dels trastorns de l'espectre autista. La persona afectada mostra dificultats 
en la interacció social i en la comunicació de gravetat variable, així com activitats i interessos en àrees 
que solen ser molt restringides (Viquipèdia, 2016). 

ii. Com es detecta? 

En general, l'autisme i tots els trastorns del seu espectre es detecten a la infància. Les 
famílies detecten que el seu fill o filla triga molt a aprendre a parlar o té algun comportament estrany, 
el porten a un metge i un professional fa la diagnosi.  

Si tenim un alumne amb un trastorn de l'espectre autista no diagnosticat, podríem observar 
certs comportaments (Detectar el autismo en los adolescentes, 2015): 

● Mal interpreta les expressions facials o el to de veu.  
● Mal interpreta bromes o sarcasmes. 
● Troba els actes socials aterridors i s’estima més estar sol. 
● No mostra capacitat d'entendre el que pensa, sent o li passa a una altra persona. 
● No es preocupa pel seu aspecte, no es mira als miralls o no vol utilitzar maquillatge. 
● Té interessos molt intensos i absorbents, i s'oblida de les activitats diàries. 

 
 Si es veu apropiat, caldrà parlar amb la família, perquè portin l'alumne al metge per obtenir un 
diagnòstic d'un professional. 

iii. Estratègies, pautes i recomanacions 

 En el primer moment d'integració a l'aula ordinària, és necessari un període d'adaptació (del 
professorat i de l'alumnat) i un període de "control de l'alumne". És important que tingui una bona 
ubicació, a prop del professor. Això l’ajuda a tenir confiança i seguretat. En aquest procés, el professor 
té un paper primordial, serà el punt de referència, fent de "mediador" entre l'alumne i el seu entorn, i 
de "organitzador" de l'alumne.  
 Cada cas d'escolarització tindrà les seves pròpies condicions en funció del propi alumne, del 
grup d'alumnes, de l'aula i el centre. A vegades, són necessaris diversos professionals a l'aula, ja que 
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hi ha alumnes que requereixen més suport continu. Per poder ser eficaços, cal coordinar la feina de 
tots els professionals implicats.  
 Per la majoria de l'alumnat amb autisme, és important la continuïtat de les persones, a causa 
de la dificultat que tenen d’establir relacions interpersonals. Això mai ha d'implicar que l’alumne hagi 
de reduir les relacions a una única persona durant tota l'escolaritat (AETAPI, 1998). 
 És important destacar que, en general, es treballa utilitzant la metodologia TEACHH 
(TEACCH, 2007). TEACCH és un programa desenvolupat a la Universitat de Carolina del Nord. Es 
basa en la persona amb TEA (Trastorns de l'Espectre Autiste) i en desenvolupar un programa al 
voltant de les seves habilitats, interessos i necessitats. Les seves màximes prioritats són: centrar-se 
en allò individual, comprendre l'autisme, utilitzar les adaptacions apropiades i unes estratègies 
d'intervenció holístiques construïdes sobre les habilitats i interessos existents. L'objectiu principal del 
programa és prevenir la institucionalització innecessària, ajudant a preparar a les persones amb TEA 
a viure i treballar més efectivament a casa, a l'escola i a la societat. Es posa especial èmfasi en els 
plans individualitzats per a ajudar a les persones amb TEA i a les seves famílies a viure junts de forma 
més efectiva (Pérez Neira, Guillén Rubio, Pérez Martínez, Jiménez León, & Bonilla Barragán, 2006).   
 A continuació, la taula 6 sintetitza algunes pautes per millorar l'atenció dels alumnes amb 
algun trastorn de l'espectre autista (Pérez Neira, Guillén Rubio, Pérez Martínez, Jiménez León, & 
Bonilla Barragán, 2006) (Sanz, 2004) (Morant, 2006). 
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Àmbit Pautes 

Dia a dia 
a classe 

• Reduir al mínim el nombre d'alumnes a classe 
• S'ha d'intentar que l’únic que hi hagi a l'aula sigui rellevant per ells. La decoració 

de l'aula ha de ser totalment funcional i evitar qualsevol distracció: sorolls, 
finestres, etc. 

• Cal organització a la classe, amb el material ordenat i, si cal, marcar les zones de 
treball físicament. 

• El professor ha d'explicar al principi què faran en cada sessió de classe, i ha de 
reduir la improvisació al mínim. Es recomana fer calendari d'activitats i plans del 
dia. 

• És recomanable tenir una agenda on pautar la feina de cada alumne 
individualment. 

• Basar-se en l'aprenentatge sense error i no utilitzant l'assaig i error. 
• Explicar utilitzant exemples reals i pràctics, i limitar les explicacions teòriques. 
• L'alumne ha de saber exactament què ha de fer, quan ha acabat i també que 

passarà després. 
• Utilitzar suports visuals: dibuixos, fotografies, pictogrames, targetes, televisió, 

vídeo, ordinador, etc. 
• Evitar fer preguntes indefinides, evitar modismes, dobles significats, sarcasmes, 

bromes. 
• El professorat haurà de vigilar que, en el moment de la formació de grups de 

treball, l'alumne mai no es quedi sol. 
• No s'ha de permetre que l'alumne sigui objecte de burles o bromes per part dels 

seus companys. Aquestes situacions s'han de tallar al més aviat possible. 
• Potenciar i evidenciar les capacitats de l'alumne perquè se’l respecti. Felicitar-lo 

davant de tota la classe. 

Dia a dia 
fora de 
classe 

• Les tutories ajuden molt a entendre quins problemes es troba l'alumne en el seu 
procés d'aprenentatge. 

• Convertir el tutor en persona de referència per a l'alumne al qual poder acudir 
quan tingui qualsevol problema, se senti sol o vulgui parlar amb algú. 

Exàmens 
i proves 

• El professor haurà de verificar que l'alumne ha entès què ha de fer: no es tracta 
d'unes oposicions, sinó de comprovar coneixements o habilitats. 

• S'aconsella realitzar les proves d'avaluació utilitzant preguntes curtes o preguntes 
tancades (verdader/fals, escollir una opció...), utilitzar dibuixos, unir amb fletxes o, 
fins i tot, fer proves orals. 

• Deixar més temps en els exàmens. 
• Evitar que s’entrebanqui en un exercici o bé contesti coses incoherents per errors 

de lectura, d’interpretació o despistes. 

Centre 
educatiu 
i entorn 

• Distribuir la informació existent sobre l'alumne, i sobre la malaltia en general, a 
l'equip docent. 

• Fer reunions periòdiques per a acordar línies d'actuació comuns.  
• Ser el mediador immediat entre la família i el centre.  
• Actuar de manera immediata quan apareguin problemes: entre l'alumne i la 

classe, entre l'alumne i el professorat…  
• Assessorar i coordinar totes les intervencions educatives que es fan amb 

l'alumne.  
Taula 6.  Pautes a seguir para atendre a l'aula a alumnes amb Autisme/Asperger 

iv. Material i adreces de suport 

 A continuació es fa un recull de material i referències de suport per ampliar o treballar els 
trastorns majoritaris de l'espectre autista: 

● Altres materials: 
○ Material per treballar l'Autisme: http://espectroautista.info 
○ Documental sobre Asperger: "El cerebro de Hugo": 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-cerebro-
hugo/3551458/  

○ Llibre sobre un adolescent amb Asperger: "El rastre brillant del cargol", de 
Gemma Lienas 
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○ Llibre sobre un adolescent autista: "El curioso incidente del perro a media noche", 
de Mark Haddon 

○ Programa de ràdio "Charlando sobre personas con autismo": 
http://aetapi.org/audios-charlando-sobre-personas-con-autismo/ 

○ Pelicula "The Special Need" del director Carlo Zoratti, que explica el viatge de tres 
amics per Itàlia 

● Estudis: 
○ “El derecho al ocio de las personas con discapacidad”: 

http://aetapi.org/download/el-derecho-al-ocio-de-las-personas-con-
discapacidad/?wpdmdl=650 

○ “Desarrollo afectivo-sexual”: http://aetapi.org/download/mesa-de-desarrollo-
afectivo-sexual/?wpdmdl=652 

● Associacions: 
○ Asociación Española de Profesionales del Autismo: http://aetapi.org/  

d. Nouvinguts 

 Aquest últim gran grup representa en aquest centre un 10% de la diversitat del total d'alumnes 
identificats que requereixen atenció especialitzada.  

i. Què és? 

 El Departament d'Ensenyament considera a l'alumne/a nouvingut com aquell o aquella que 
"s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu, en un moment posterior a l’inici de l’educació 
primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos si 
procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre" (Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Ensenyament, 2010). 
 En el cas d'aquest Treball de Fi de Màster, en el grup s'ha considerat incloure simplement a 
tots aquells alumnes que tenen problemes amb els idiomes vehiculars del centre. És a dir, els 
alumnes que no entenen ni el català ni el castellà, sense importar quan temps porten al centre o al 
sistema educatiu català. Això inclou a aquells alumnes que no són realment nouvinguts (en el sentit 
temporal) però que no poden comunicar-se en aquests idiomes.  
 També s'ha de considerar que, per limitar l'extensió de la documentació, aquesta secció està 
centrada en l'aspecte lingüístic. També es podria considerar, per exemple a un alumne de 
procedència llatina però amb una cultura diferent, que presenti problemes d'adaptació a causa de la 
seva no-integració adequada. Alguns d'aquests aspectes s'han inclòs a la secció d'"Altres Diversitats", 
com són la igualtat de gènere o la diversitat sexual. 

ii. Com es detecta? 

 En aquest cas, com que no es tracta d'un trastorn mèdic, no es pot diagnosticar. De fet, 
normalment ja se sap amb antelació que arribarà un alumne amb dificultats amb l'idioma perquè la 
direcció del centre avisarà.  
 Però, si no fos el cas, es pot detectar fàcilment observant si l'alumne interactua amb 
normalitat amb la resta dels seus companys, o preguntant-li directament si entén el castellà o el 
català. 

iii. Estratègies, pautes i recomanacions 

 Alguns d'aquests alumnes estan a la llista d'espera de les Aules d'Enllaç (aules d'acollida per 
a l'alumnat immigrant on bàsicament se'ls ofereix suport intensiu per a l'aprenentatge del castellà), 
però mentre arriba el moment de la seva incorporació (cosa que a vegades no ocorre i, quan ocorre, 
ja és massa tard perquè l'alumne no vol anar o ja ni tan sols és aconsellable que hi vagi), hem 
d'atendre-li el millor possible.  
 A la taula 7 es sintetitzen algunes pautes per poder facilitar la immersió d'aquests alumnes 
(Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 2010) (Sardà Roca, 2001) (Farré Sanf eliu & 
Andrade Platero, 2004). 
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Àmbit Pautes 

Dia a dia 
a classe 

• Procurar donar un bon model lingüístic.  
• Procurar la comprensió de les demandes més vitals i de les ordres diàries. 

Assegurar-nos de què ens entenen i de què es facin entendre. Sobretot quant als 
hàbits ("seieu", "tanqueu la porta", "puc anar al lavabo", "surt a la pissarra", ...).  

• No abandonar tampoc els aspectes de pronunciació, caldrà també corregir-la, 
que a poc a poc la vagin fent per imitació. Tot això  no vol dir que s'hagi 
d'interrompre contínuament un diàleg o una conversa espontània.  

• És important que en parlem amb els companys de la classe i que aquests 
entenguin que no es poden convertir en una mena de "traductors-intèrprets". És 
necessària l'ajuda, però que aquesta no substitueixi la veu de l'altre.  

• És important que participi en el grup, per millorar l'autoestima 

Dia a dia 
fora de 
classe 

• Reforçar la tutoria per potenciar l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar i/o 
laboral necessària.  

• El reforç escolar és millor si el fa el tutor, però si no és possible, cal garantir una 
bona coordinació amb la resta del professorat, per a sincronitzar el ritme a classe 
i el suport que rep l'alumne/a 

• Aconseguir que l'alumne nouvingut comprengui el funcionament del centre i 
s'adapti juntament amb els seus companys i professors. 

Exàmens 
i proves 

• Durant els primers mesos d'estada de l'alumne nouvingut, s'ha de plantejar si té 
sentit fer-li exàmens i proves estàndards. 

• A més a més, s'ha de valorar l'esforç que fa aquest alumne, tenint en compte el 
seu punt de partida respecte als coneixements de la llengua i la matèria 

Centre 
educatiu 
i entorn 

• Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar a 
Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les llengües, recursos a 
l’abast, tant al centre com a l'entorn, possibilitat de sol·licitud d’ajuts, procés 
d’integració escolar i social de l’alumne/a al centre, assoliment dels 
aprenentatges… 

• Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les necessitats 
de l’alumne/a (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). Aquest punt 
és molt important per poder coordinar la feina que es fa amb l'alumne. 

• El centre pot utilitzar el servei de traducció i sol·licitar la presència d’un 
traductor/intèrpret quan l’alumne/a i la seva família desconeguin les dues llengües 
oficials a Catalunya. Els centres educatius disposen d’un espai web que el 
Departament ha habilitat al portal XTEC amb informació seleccionada i 
actualitzada sobre aquesta temàtica.  

• Fer l’avaluació inicial de l’alumne/a utilitzant la llengua familiar o d’escolarització 
prèvia, en la mesura que sigui possible 

• Garantir el traspàs d’informació al tutor/a i a l’equip docent. 
• En general, cal explicar a l'alumnat la sort que tenen de tenir companys d'altres 

llocs, aprofitant per tractar la interculturalitat. 
• S'ha d'estar pendent d'un possible racisme subtil a partir de les dificultats que 

poden tenir alumnes estrangers amb l'idioma 
Taula 7.  Pautes a seguir para atendre a l'aula a alumnes Nouvinguts 

iv. Material i adreces de suport 

 A continuació es fa un recull de material i referències de suport per ampliar o treballar 
aspectes més concrets dels alumnes nouvinguts (I.E.S. Albéniz, Departamento de Orientación, 2006): 

● Altres materials: 
○ Material de llengua catalana: 

https://sites.google.com/site/atencioaladiversitat/nouvinguts 
○ “Mis primeros días en secundaria”. Editorial   SGEL: 

http://ele.sgel.es/ficha_producto.asp?Id=195    
○ “La Carpeta de Español”. Aquest material consisteix en un mètode per a 

l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua: 
https://www.teacherspayteachers.com/Product/LA-CARPETA-DE-ESPANOL-
Collection-of-Spanish-Items-in-our-World-47220  
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○ Recursos per al professorat: 
https://acollidagarraf.wikispaces.com/RECURSOS+PER+AL+PROFESSORAT  

○ Exemple d'escolarització d'alumnes nouvinguts àrabs: 
http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/nouvinguts/c_arabs_1.html 

○ Models de Currículum individualitzats: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/suports/plans/mod
els 

○ Orientacions curriculars: 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnatnou/orientacions/ 

● Estudis: 
○ Instruments d'avaluació per a l'alumnat nouvingut en fase de transició a l'aula 

ordinària: 
http://weib.caib.es/Documentacio/jornades/Web_I_Cong_Medit/PDFs/avalua1.pdf 

● Associacions: 
○ Aules d'acollida del Garraf: http://acollidagarraf.wikispaces.com 

4. Altres diversitats 

 En aquesta secció només es volen posar algunes referències a materials i adreces de suport 
per tractar altres tipus de diversitats que es consideren importants. 

a. Igualtat de gènere i coeducació 

 La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes, implica que els homes i 
les dones han de rebre el mateix tractament, llevat que hi hagi una raó biològica per a un tractament 
diferent (Igualtat de Gènere, 2016). 
 A continuació s'especifiquen diversos materials per treballar aquesta temàtica. 

● Materials: 
○ Material del Ministeri d'Educació: 

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenas-
practicas/613-recursos-para-el-dia-de-la-mujer 

○ Material per treballar la coeducació: https://issuu.com/scout_es/docs/coeducacion 
● Material audiovisual: 

○ Campanya fet pel Govern de Gran Bretanya pel Dia Internacional de la dona: 
https://www.facebook.com/genny.debernardo/videos/199607346733708/ 

○ Vídeo de eldiario.es explicant situacions habituals de micromasclismes: 
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY 

○ Vídeo de reflexió de la vida d'una dona: 
https://www.youtube.com/watch?v=gvyuY9lCGUM&feature=player_embedded 

b. Bullying 

 Aquesta és una problemàtica que es pot trobar en qualsevol centre educatiu i cal treballar-ho 
des d'un enfocament integral, implicant a tota la comunitat educativa. 

● Material: 
○ Què és el mètode KiVa?: http://muhimu.es/educacion/kiva-acoso/# 
○ Eina per detectar el bullying a classe: http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-

herramienta-Mybullying-detecta-el-acoso-escolar-en-solo-diez-minutos 
● Associacions: 

○ Asociación No Al Acoso Escolar: http://www.noalacoso.org/ 

c. Diversitat sexual 

 La diversitat sexual és un altre tema clau que cal tractar de manera integral per part del 
centre. A continuació es fa un recull de materials i adreces de contacte per ampliar informació: 

● Material: 
○ Guia en forma de còmic: 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/guiasobrediv
ersidadafectivo-sexualparaadolescentes.pdf 
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○ Pel·lícules sobre diversitat sexual: http://scout.es/cine-forums-igualdad-de-genero-
y-diversidad-sexual/ 

○ Material per tractar la transsexualitat: http://transexualia.org/wp-
content/uploads/2015/03/Apoyo_guiadidacticajovenes.pdf 

○ Documental sobre menors trans: http://www.mitele.es/programas-tv/conexion-
samanta/temporada-3/programa-27/ 

○ Documental "El Sexo Sentido": http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-
tv/documentos-tv-sexo-sentido/2616594/ 

● Associacions: 
○ It Gets Better España: http://www.itgetsbetter.es/ 
○ Associació de menors transsexuals: 

https://www.facebook.com/JovesTransdeBarcelona/ 
○ Associació de famílies de menors trans: http://chrysallis.org.es/ 
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5. Resultats  

 Van ser gairebé 2 mesos fent un seguiment i aplicant unes pautes per aquests alumnes. 
 Encara que és un temps bastant limitat per poder veure resultats, s'ha intentat comprovar si 
s'ha donat una evolució. 
 Com a resultats, es poden distingir dos tipus. Per una banda, seria la millora de l'Atenció a la 
Diversitat al centre en general, encara que aquests resultats no es poden mesurar ara mateix, ja que 
el material es va publicar a finals de curs i no s'aplicaran aquestes mesures fins a l'any que ve. Però, 
per l'altra banda, es poden mirar els resultats obtinguts amb els alumnes amb els quals s'ha anat fent 
seguiment individual. 
 Quant a aquests resultats, es poden realitzar dues comparatives: una comparativa més 
qualitativa i una altra més quantitativa.  
 Els resultats qualitatius es poden obtenir gràcies a les enquestes que es van fer just abans 
d'aplicar les pautes i al final de curs, després d'aplicar-les. Si es comparen les respostes a aquestes 
enquestes per part dels alumnes atesos (les enquestes finals també es poden consultar a l'Annex 7, 
amb una comparativa resumida i anònima a l'Annex 13), podem obtenir les conclusions què es 
mostren a la taula 8. També s'afegeixen alguns comentaris sobre l'evolució de cada alumne, a partir 
de la informació recopilada durant el seguiment diari fet. 
 

Alumne Evolució 
A S'ha vist una millora d'actitud i això es reflexa en el fet que ara 

té clar que aprovarà l'assignatura. 
A més a més, ha canviat molt la seva actitud, sent més activa, 
fent preguntes, assistint a hores de consulta i treballant a casa. 

B Ara fa menys preguntes al professor, però accepta més l'ajuda 
dels seus companys, gràcies en part al fet que es va canviar de 
lloc i ara té al seu costat un company més treballador. 
No té molt bona actitud de treball i no ha vingut a gairebé cap 
hora de consulta. 

C No s'han donat gaires canvis d'actitud i sembla que s'ha aïllat 
una mica dels seus companys. 
També ha faltat molt a classe i la comunicació amb ell és 
complicada. 

D No se li va fer enquesta ni inicial ni final. 
Durant el seguiment fet, se li ha avisat d'un parell d'entregues 
pendents, però res significatiu. 

E Sent que rep més ajuda dels seus companys, però demana 
explicacions personalitzades. 
S'ha d'estar molt pendent d'ell i fent-li seguiment proper. 

F Entén millor les explicacions del professor, però a vegades 
troba els exercicis massa difícils. Li molesta el soroll interior i 
exterior. 
Té una actitud activa a classe, preguntant, i és molt treballador. 
A més a més, ajuda als seus companys. 

Taula 8. Evolució dels alumnes segons resultats de les enquestes 
 
 Com comentari final, s'ha de dir que s'ha observat una major motivació per part dels alumnes, 
amb més ganes de treballar i una actitud molt més positiva. S'ha donat una excepció: l'alumne C, que 
a causa de l'idioma, s'ha aïllat. 
  
 Quant als resultats quantitatius, es miren els resultats acadèmics que els alumnes atesos 
obtenien abans d'aplicar les pautes que s'han descrit (abans de fer l'UF3), i es comparen amb els 
resultats obtinguts a final de curs (una vegada acabada l'UF3), per veure quina evolució han tingut. És 
important subratllar que els resultats acadèmics que es comparen són l'UF2 (que és l'entorn Windows, 
amb comandes i entorn gràfic) i l'UF3 (que és la  mateixa temàtica, però amb Linux).  
 A continuació, a la taula 9, es mostren resumits aquests resultats quantitatius, ja que els 
detalls es poden consultar als Annexos 15 i 16. 
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Mitjana exercicis Mitjana exàmens Actitud Nota Final 

Alumne UF2 UF3 UF2 UF3 UF2 UF3 UF2 UF3 

A 6,21 6,65 3,10 4,78 6 9 4,21 6,32 

B 2,91 5,41 2,20 2,15 5 6 2,26 4,49 

C 2,97 2,58 3,08 1,72 6 6 2,79 2,66 

D 5,21 5,92 6,60 6,31 6 8 6,18 6,25 

E 5,27 4,00 4,74 3,90 9 9 6,47 4,47 

F 4,97 7,59 4,87 5,75 9 9 4,84 7,18 

Taula 9. Resum de resultats acadèmics 
 
 A partir d'aquesta taula, es poden obtenir algunes conclusions. 
 Primer de tot, si mirem els alumnes que, qualitativament, han tingut una millor actitud de 
treball, es pot veure l'impacte que això ha tingut en els seus resultats acadèmics. Concretament, si 
mirem a l'alumne A, la seva evolució ha sigut clara, tant a nivell exercicis, com a nivell exàmens. I, 
com a conseqüència, ha tingut una millora important de la nota de la UF. També aquest alumne ha 
assistit a moltes hores de consulta i això ha tingut un impacte en la seva nota final. 
 En el cas de l'alumne B, també hi ha hagut una millora significativa de la nota. Això 
probablement és a causa que ha rebut més ajuda dels seus companys, encara que l'actitud no ha 
millorat gaire (com es pot observar a la nota d'Actitud). Tampoc ha assistit a gairebé cap hora de 
consulta. 
 En canvi, si s'observen els resultats de l'alumne C, es pot veure que aquests han empitjorat. 
Com ja es va observar als resultats qualitatius previs, aquest alumne ha faltat molt a classe i, a més a 
més, no ha tingut una actitud de treball. 
 Quant a l'alumne D, que és amb qui no s'ha treballat gaire, s'ha vist una lleu evolució positiva, 
encara que no molt significativa. També s'ha de recordar que a aquest alumne se li ha cridat l'atenció 
un parell de vegades cap a final de curs perquè despistava als seus companys i no treballava (ni 
deixava treballar).  
 Un cas que trenca una mica la dinàmica d'aquest grup és el cas de l'alumne E, que ha 
empitjorat significativament la nota. Encara que no es pot determinar la raó, han pogut influir diferents 
factors: el canvi de lloc, el cansament del curs, una falta d'interès en la matèria, una aplicació de 
pautes no adequada, etc...  
 Per últim, el cas de l'alumne F és destacable. I és que aquest alumne ha millorat molt la nota 
final de la UF 3, comparat amb la UF 2, que tenen continguts molt semblants. També això concorda 
amb el seu canvi d'actitud, que ara és molt més actiu i més treballador. 
 
 Feta aquesta anàlisi de resultats qualitatius primer, i quantitatius després, es pot passar a les 
conclusions, que es detallen a continuació. 

6. Conclusions  

 La primera conclusió, i la més immediata i evident, és que aplicar unes senzilles pautes en el 
dia a dia a classe dóna resultats. Es pot veure a l'apartat "Resultats", però també es veu en la 
motivació de l'alumnat. 
 També s'ha de dir que no és fàcil aplicar aquestes pautes sistemàticament, sobretot quan tens 
una classe saturada d'alumnes i poc temps per dedicar una estona individual a cadascú d'ells. Però, 
en qualsevol cas, encara que sigui fer un seguiment una mica més individualitzat als alumnes amb 
més dificultats, dóna resultats. 
 És important aclarir que, com s'ha vist en el seguiment del grup d'alumnes, és imprescindible 
que ells vulguin millorar i treballar. La majoria ha tingut una evolució positiva, però s'han donat un 
parell de casos en que, encara que s'intentava ajudar, ells no tenien la voluntat, sigui per arrogància o 
perquè faltaven molt a classe. En canvi, altres alumnes han tingut una molt bona reacció, sent més 
actius a classe, fent preguntes i treballant més.  
 Per últim, comentar que mentre es desenvolupava el TFM, una professora va comentar que 
ella considerava necessària una plataforma informàtica per poder fer seguiment dels alumnes amb 
dificultats d'aprenentatge. Aquesta plataforma hauria de ser visible per tots els professors que 
tinguessin classe amb un d'aquests alumnes, per a poder fer seguiment individualitzat. Curiosament, 
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després de fer una mica de recerca, es va descobrir que la plataforma online que es feia servir pel 
control d'assistència i qualificacions, Alexia, ofereix aquesta possibilitat. Aquesta situació va donar peu 
a una reflexió: o el centre no ha format correctament en aquesta eina als professors, o els professors 
no tenen la iniciativa o la confiança per plantejar aquests dubtes a la direcció. 
 
 A nivell més de desenvolupament del TFM, s'han vist certs aspectes a posteriori que es 
podrien haver fet millor. Una primera reflexió seria que segurament la recopilació de dades hauria 
pogut ser millor, vist a posteriori, veient les respostes del professorat. Per exemple, es podria haver 
pensat que potser la paraula "Nouvingut" no s'entenia bé. Es volia reflectir amb aquesta paraula a tots 
els alumnes que tenien un problema important de comprensió oral o escrita de la llengua catalana i 
castellana. És a dir, es volia detectar a tot l'alumnat que, encara que portessin molts anys a Catalunya 
i/o Espanya, encara tinguessin problemes d'aprenentatge a causa de l'idioma. I potser això no es va 
entendre correctament per part dels professors a l'hora de recopilar les dades. 
 També, quan ja s'havia enviat l'email amb el full de càlcul (i alguns professors ja havien 
completat la informació del seu grup), es va detectar que no s'havia tingut en compte als 
"superdotats". Encara que es va afegir més tard, potser aquest detall ha alterat els resultats finals. 
 Igualment, la classificació també hauria pogut ser millor: la dislèxia, la discalcúlia i el TOC són 
trastorns psicològics o neurològics. Per tant, no haurien d'haver estat classificats inicialment com 
"Altres". 
 Per últim, com que al principi no se sabia que la Síndrome d'Asperger formava part de 
l'espectre autista, aquests dos trastorns s'havien posat per separat. Una vegada feta la recerca 
d'aquests trastorns, s'haurien d'haver posat a la mateixa columna, ja que són molt semblants. 
 També, a l'hora de fer les enquestes, hauria sigut una bona pràctica entregar-la a tot 
l'alumnat. Així tindria diferents avantatges: per una banda, no es "marca" als alumnes que tenen més 
dificultats d'aprenentatge i, per l'altra banda, també s'haurien pogut detectar nous casos de dificultats 
d'aprenentatge. Per últim, també s'haurien tingut uns resultats "genèrics" amb els quals poder 
comparar al subgrup atès. 
 
 Des d'un punt de vista més teòric, és evident que cal replantejar-se com es treballa l'Atenció a 
la Diversitat. Enllaçant amb el que es comentava a la introducció, cal "reestructurar el model educatiu 
de manera que tota persona sigui part activa d'una experiència educativa comú i de qualitat, no 
excloent, centrada en potenciar les diverses capacitats i talents de totes i tots, i en construir un 
conviure sa" (Pacheco Salazar, 2015).  
 Sempre sense oblidar que existeixen moltes alternatives per poder millorar aquesta Atenció a 
la Diversitat, ja que la Llei Orgànica d'Educació del 2006 contempla "mesures ordinàries i específiques 
per a l'educació primària i secundària. Pel que fa a l'educació primària, estableix el suport en el grup 
ordinari, agrupaments flexibles, adaptacions no significatives del currículum, mesures de suport, reforç 
fora de l'horari escolar, i pla específic i individualitzat de reforç o recuperació (si es roman un any més 
en el mateix cicle). Mentre que a l'educació secundària s'estableixen els agrupaments flexibles, 
desdoblaments de grups, suport en grups ordinaris, mesures de reforç, adaptacions del currículum, 
pla específic personalitzat (si no es promociona de curs), pla d'atenció específic (alumnes amb greus 
carències en el moment d'incorporació al primer curs), i integració de matèries en àmbits i programes 
de diversificació curricular" (Araque Hontangas & Barrio de la Puente, 2010). 
 De fet, durant un claustre de professors, la direcció va esmentar aquest Treball de Fi de 
Màster, ja que treballava en la millora de l'Atenció a la Diversitat i aquest centre volia millorar aquest 
aspecte. Parlant unes setmanes més tard amb el Cap d'estudis de Batxillerat (que feia també de 
"Coordinador de l'Atenció a la Diversitat"), se li va preguntar per aquest tema i va mostrar una 
presentació on es podien veure els objectius anuals del centre. Justament l'objectiu que parlava de la 
millora de l'Atenció a la Diversitat no sortia.  
 

7. Temes pendents 

 Encara que es considera que el Treball Final de Màster ha sigut una feina bastant completa, 
han quedat alguns temes pendents a tractar o millorar. 
 En primer lloc, va sortir la possibilitat de fer un acompanyament a una alumna en les seves 
pràctiques. La situació era la següent: era una alumna que no tenia cap autonomia (no es sap 
exactament si tenia algun trastorn diagnosticat) i que havia de fer 4 hores diàries de pràctiques en una 
botiga de roba. La persona que coordinava les FCTs (Formacions en Centres de Treball) es va posar 
en contacte per si es podia i volia acompanyar-la, encara que fossin algunes hores. Al principi, es va 
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considerar la possibilitat, i de fet va haver-hi una reunió amb la tutora de l'alumna. Però hi havien dues 
raons per dir finalment que no: per una banda, es considerava que no tocava fer un acompanyament a 
un alumne en la seva FCT, sinó que hauria de ser el centre el que trobés una solució professional a 
aquesta situació; i, per l'altra banda, no es tenia disponibilitat horària per compatibilitzar el màster amb 
les pràctiques i, a més a més, fer aquest acompanyament. 
 També, la Direcció del Centre va demanar informació de com tractar el cas d'un alumne amb 
Asperger. Com que tampoc es van donar més detalls, quan es va acabar de fer recerca d'aquest 
trastorn, es va enviar tot el material que s'havia recopilat.  
 També, conjuntament amb alguns professors, es va detectar un probable cas de 
transsexualitat d'una alumna. Tant el tutor com altres professors ja deien que la Direcció del Centre no 
voldria tractar el tema, sobretot perquè la menor encara no havia verbalitzat la seva condició. Per tant, 
com que semblava que els professors no volien confrontar-se amb la Direcció del Centre, es va actuar 
lliurement i se li va facilitar el contacte d'una associació de menors transsexuals (Joves Trans de 
Barcelona, 2016). Finalment, per part del centre, no es va fer res respecte a aquest tema. És per això 
que es va decidir incloure una secció que tractés la diversitat sexual, per intentar que en un futur, 
aquesta situació no es repetís. 
 En general, sent un centre tan gran, es van presenciar moltes vegades situacions en les quals 
els professors es preguntaven com tractar certes diversitats, i manifestaven necessitat d'ajuda amb 
certs alumnes. Malauradament, la Direcció del Centre no va saber com reaccionar en aquell moment. 
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