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informat el Claustre, que en va aprovar els criteris pedagògics el dia 28 de juny de 2018. 

Va entrar en vigor l’1 de setembre de 2018. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'escola no pot deixar de donar resposta a la realitat immediata dels seus protagonistes: 

els alumnes, i per això, i perquè la societat està sotmesa a canvis continus, estam obligats 

a revisar constantment la pràctica docent. És per això que a l'IES Baltasar Porcel ens 

proposam basar el nostre projecte educatiu en dos principis bàsics: l'equitat i 

l'excel·lència. 

Si parlam d'equitat, parlam d'escola inclusiva; és a dir, escola que ofereix les mateixes 

oportunitats a tots els alumnes davant situacions de desigualtat social, econòmica, 

lingüística, etc. 

 

 

L'excel·lència és la meta, el màxim a què pot arribar cada un dels nostres alumnes tenint 

en compte el punt de partida de cada un. 

Amb la intenció d'atendre tots els alumnes segons les seves necessitats i poder 

respondre als dos principis esmentats, hem elaborat aquest Pla d'Atenció a la Diversitat 

(en endavant PAD). Per desenvolupar-lo, obrirem noves vies metodològiques, amb les 

TIC com a eina bàsica d'accés a la informació, i un equip de professionals que treballen 

al costat dels professors que atenen alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu per facilitar-los en tot moment la tasca docent. 

En aquest sentit, apostarem al màxim pel desenvolupament de les competències clau, 

perquè estam convençuts que és la millor manera de promoure el pensament crític dels 

alumnes. És a dir, volem que els nostres alumnes no només aprenguin continguts, 

memoritzin, incorporin informacions noves descontextualitzades, sinó que arribin a 

construir els seus propis esquemes de pensament, que muntin i desmuntin el seu marc 

cognitiu en uns contextos vinculats al seu quefer diari. D'aquí que apostem perquè 

l'aprenentatge sigui en tot moment significatiu. 
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L’atenció vers alumnes que necessiten una adequació dels ensenyaments està subjecta 

expressament a la legislació vigent, concretament al que estableixen les normes 

següents: 

 Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació 

educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB 

núm. 67, de 5 de maig). 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 

2006), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de 

la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013). 

 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la 

qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació 

secundària obligatòria i dels batxillerat amb els coneixements de llengua catalana de 

la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la 

llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els 

procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014). 

 Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

 Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les 

Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es 

desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 

núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

 Resolució de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la 

implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de 

l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019 (BOIB núm. 135, de 4 

de novembre de 2017). 

 Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat 

de dia 16 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i 

l’execució del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat a l’alumnat 

d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en 

l’ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d’educació secundària (BOIB 

núm. 24, de 22 de febrer de 2018). 

 Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre 

per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç 

de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del 
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curs 2017-2018 (BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017) 
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2. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, UNA FEINA DE TOTS 

L'atenció a la diversitat dels alumnes és una tasca complexa i esdevé un dels reptes per 

als professors a l'hora de planificar i desenvolupar la seva activitat docent. Requereix 

tenir una visió àmplia de l'alumne i implica respectar les diferències i l'especificitat dels 

alumnes, els processos i moments maduratius, així com els diferents ritmes i estils 

d'aprenentatge. 

En el cas dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, cal tenir en 

compte que sovint tenen més dificultats per assimilar i generalitzar els aprenentatges. 

Cal que l'atenció adreçada a aquests alumnes s'organitzi a partir d'un treball funcional, 

interdisciplinari i motivador que faciliti el desenvolupament d'actituds i habilitats que els 

permetin participar i aprofitar les activitats, i que els preparin per ser autònoms en els 

diferents contextos de la vida quotidiana. 

Al llarg d'aquest document s'especifica la concreció del PAD de l'IES Baltasar Porcel. S’hi 

detallen, en un primer lloc, les propostes d'orientacions per a l'atenció a la diversitat a 

l'aula ordinària; en segon lloc, les mesures específiques d'atenció a la diversitat. 

 

2.1. L'entorn social de l'IES Baltasar Porcel associat a les necessitats especials 

d’aprenentatge 

L’IES Baltasar Porcel està situat a Andratx, al sud-oest de Mallorca. Els nuclis de població 

més importants (Andratx, el Port d’Andratx i s’Arracó) apleguen prop de 12.000 

habitants. Per la privilegiada situació geogràfica del municipi i per l’entorn (muntanya, 

camp i costa), la principal activitat econòmica és, des de fa cinquanta anys, el turisme. 

De fet, segons dades extretes de l’IBESTAT corresponents al període 2009-2015, 

l’hoteleria és l’àmbit que genera més feina al municipi1, seguit encara de la construcció 

i, en tercer lloc, hi trobam el comerç i la reparació de vehicles, gairebé amb les mateixes 

xifres d’ocupació. Darrerament, les activitats relacionades amb el sector primari 

(agricultura i ramaderia, i no tant pesca) són residuals, i les relacionades amb la 

indústria, pràcticament inexistents. No obstant els darrers anys de recessió econòmica, 

actualment ja es percep una lleugera recuperació econòmica. 

 

Una dada que ens interessa a l’hora de dissenyar aquest PAD és el volum de població 

estrangera que tenim, que, si bé en els darrers anys havia baixat considerablement 

respecte dels anys precedents a la crisi que començà el 2007, en els dos darrers anys (a 

                                                           
1 Aquesta dada sembla contravenir-se amb el fet que el municipi d’Andratx no es caracteritzi precisament per tenir 
una gran oferta hotelera, ans al contrari. Això explica que molts de residents fan feina fora d’Andratx, sobretot a 
Calvià, per la qual cosa Andratx, en els darrers anys, ha passat de tenir l’essència tradicional de poble a convertir-se 
en un poble dormitori. 
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partir del curs 16-17) s’ha recuperat i la tendència torna a ser significativament a l’alça. 

De fet, segons dades extretes del SEDEIB, el nostre centre és dels que acull un major 

percentatge d’alumnes estrangers. 

A l’IES Baltasar Porcel jugam, doncs, amb unes cartes que condicionen 

extraordinàriament el desplegament de la tasca docent: migracions, mobilitat amunt i 

avall per l’escala social, pluralisme social, ideològic, cultural, lingüístic..., una confluència 

enorme d’estils de vida diferents. Davant l’evidència que no hem d’atendre un sol model 

d’alumnat, hem de mantenir les finestres obertes i sense filtres a la multiplicitat de 

maneres de fer. 

Si repassam en xifres absolutes dels darrers anys l’evolució quantitativa dels alumnes 

amb necessitats específiques de suport educatiu (nese), comprovam que sempre estam 

al voltant del 15 %: 

 
Alumnes nese 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1r ESO 32 25 18 16 17 18 

2n ESO 21 23 25 15 11 16 

3r ESO 4 6 11 14 9 12 

4t ESO 1 3 3 10 12 7 

1r batx. 3 1 5 0 8 6 

2n batx. 0 3 0 2 2 4 

 61 61 62 57 59 63 

 

Dels diferents tipus d’alumnes nese2 ens preocupen especialment els de risc d’exclusió 

social, ja que les dades ens demostren any rere any que les condicions familiars són les 

que acaben determinant l’èxit o el fracàs escolar de l’alumne i que la intervenció de 

l’escola, en aquest sentit, fins ara ha estat pràcticament inexistent. 

Un exemple: 

Dels 32 alumnes nese que cursaren 1r d’ESO el curs 2012-2013, 12 eren alumnes en risc 

d’exclusió social. D’aquests dotze alumnes, cap va passar de 2n d’ESO. De fet, d’aquests 

32 alumnes, només 7 arribaren a 4t d’ESO sense haver repetit cap curs3 i s’ha de dir que 

en tots aquests casos es tracta de famílies estructurades, sense dificultats econòmiques 

i amb un nivell educatiu i cultural mitjà o mitjà-alt. De fet, tots aquests alumnes pogueren 

continuar els estudis: un va optar per un grau mitjà d’FP i els altres sis han fet batxillerat. 

Una altra dada que hem de tenir en compte és que el nombre d’alumnes nese que 

                                                           
2 Vegeu l’apartat 4.1. 
3 D’aquests 7 alumnes, 3 eren nese per dislèxia; 3 ho eren per malaltia crònica i 1 per altes capacitats intel·lectuals. 
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aconsegueixen el títol de graduat en ESO al centre no arriba al 30 %. En qualsevol cas, 

segons dades de l’IAQSE, el nombre d’alumnes del centre (comptant els que són nese i 

els que no ho són) que comencen els ensenyaments a 1r d’ESO i acaben obtenint el títol 

de graduat en ESO no arriba al 50 %. És evident que tant una dada com l’altra obliguen 

a replantejar la pràctica educativa del nostre centre i a revisar íntegrament des del 

Projecte Educatiu fins a les programacions d’aula. L’elaboració d’aquest PAD és una de 

les mesures necessàries que s’havien de dur a terme per pal·liar l’abandonament i el 

fracàs a què estan abocats molts dels nostres alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu. 

 

2.2. Objectius del Pla d'Atenció a la Diversitat 

 Fixar les mesures generals d'atenció a la diversitat necessàries per facilitar l'accés 

i la permanència dels alumnes en el sistema educatiu. 

 Fixar les mesures específiques de suport per donar una resposta educativa 

adequada als alumnes que presenten necessitats concretes de suport. 

 Organitzar els recursos humans i materials de què disposa el centre per 

desenvolupar el PAD. 

 Fixar els procediments (programació, desenvolupament i avaluació) que se 

seguiran perquè hi hagi constància escrita de les mesures d'atenció a la diversitat 

que s'adoptin i perquè el procés tengui continuïtat, independentment dels 

possibles canvis dels professors. 

 Determinar les diferents mesures d'adaptació curricular i la flexibilització 

organitzativa. 
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2.3. Procés de transició entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria 

Per garantir una transició adequada dels alumnes entre l'etapa d'educació primària i la 

d'educació secundària obligatòria, membres de la CAD4 i els tutors de 6è de les escoles 

d'on procedeixin els alumnes5 duran a terme reunions de coordinació i traspàs 

d'informació, per tal d'assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu, i 

acordaran criteris d'actuació compartits. 

Per a la configuració de l’activitat pedagògica, i la distribució i l’agrupament dels grups 

de 1r d’ESO es tendran en compte la informació i les orientacions que hauran facilitat els 

tutors de 6è de primària i els equips d'atenció psicopedagògica que hagin atès aquests 

alumnes, de les quals el Claustre serà informat a començament de cada curs. 

Per facilitar l'acollida dels alumnes a 1r d’ESO, l'equip directiu, sempre que sigui possible, 

assignarà les tutories als professors que manifestin més disposició. A més, es garantirà 

el traspàs de la informació dels alumnes en cada canvi de tutoria i es tendrà una atenció 

especial al traspàs de les dades relatives als alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu. 

 

2.4. Comissió d'Atenció a la Diversitat 

A fi de planificar amb agilitat, promoure i fer el seguiment de les mesures que es duguin 

a terme per atendre la diversitat de les necessitats específiques d'aprenentatge de tots 

els alumnes, es constituirà la Comissió d'Atenció a la Diversitat (en endavant CAD), una 

comissió que depèn del Departament d’Orientació i que està integrada pels membres 

següents: 

 Un membre de l'equip directiu 

 L'orientador 

 Els mestres de pedagogia terapèutica (PT) 

 El professor-tutor del Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) 

Un dels membres de la CAD en serà el coordinador, preferiblement l’orientador o un PT. 

El coordinador d'atenció a la diversitat determinarà les línies prioritàries d'actuació de la 

CAD, que es concretaran en un pla anual de treball. En aquestes línies d'actuació s'haurà 

d'incloure necessàriament la coordinació amb els centres de primària adscrits al nostre 

centre. 

                                                           
4 Comissió d’Atenció a la Diversitat (vegeu apartat 2.4). 
5 Es tracta del CEIP Es Vinyet (Andratx), el CEIP Ses Bassetes (Port d’Andratx), el CEIP Es Molins (s’Arracó), amb 

adscripció única a l’IES Baltasar Porcel, i el CEIP Xaloc (Peguera), amb adscripció també a l’IES Calvià. 
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Les funcions de la CAD són: 

 Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa 

el centre i de les mesures adoptades per tal d'aplicar els criteris (determinats en 

el PEC) i les actuacions per a l'atenció a la diversitat. 

 Decidir els procediments i els criteris que s'empraran per fer les adaptacions. 

 Proposar els criteris per a l'avaluació global dels alumnes nese. 

 Fer una avaluació de la millora de l'atenció a la diversitat en el centre i del progrés 

de tots els alumnes. 

 Establir els mecanismes per garantir el seguiment de l'evolució dels alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu. 

 Fer el seguiment de la coordinació amb els centres de primària adscrits. 

 Fer el seguiment i la valoració de les decisions que es vagin prenent en el marc 

de la CAD. 

 Assistir periòdicament a les reunions dels departaments per col·laborar en la 

tasca dels professors. 

 Assessorar els equips docents sobre la conveniència d’adoptar un tipus o un altre 

de mesures ordinàries de reforç a l’aula (3.2.1). 

 

2.5. Principis psicopedagògics 

A fi de donar resposta a l'acompanyament dels alumnes que presenten unes necessitats 

educatives especials (nee) un PT farà suport al tutor d’aquests alumnes en el marc de 

l’acció tutorial. Ambdós compartiran les tasques de tutoria dels alumnes de necessitats 

educatives especials i, en alguns casos, d’alguns alumnes nese. 

El procés orientador compartit entre l'equip docent i la CAD ha de dedicar una atenció 

especial als alumnes amb més dificultats per obtenir el títol de graduat en ESO i, en 

aquest sentit, cal oferir les alternatives acadèmiques que s'ajustin millor a les seves 

necessitats i als seus interessos. 

El coneixement de l'evolució de l'alumne ha de permetre ajustar la tria de matèries 

optatives amb coherència amb l'itinerari de possibles estudis posteriors, o bé orientar 

els alumnes a la participació en programes específics (PMAR, PISE, FPB). Per això, tots 

els alumnes rebran, a partir de 2n d’ESO, assessorament sobre l’itinerari acadèmic que 
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els convé seguir, segons les seves expectatives, les seves necessitats i les seves 

capacitats. 

Atesa la singularitat que suposa l'organització de l'aula ordinària per atendre la 

diversitat dels alumnes, cal articular un dispositiu pedagògic basat en quatre eixos: 

 La personalització dels ensenyaments, que obliga el professor a adequar a les 

característiques dels alumnes allò que ensenya i com ho ensenya. Els alumnes 

presenten diferents nivells competencials, motivacions, capacitats, ritmes i estils 

d'aprenentatge, etc. Els professors n'han de ser coneixedors i ajustar amb 

coherència la resposta pedagògica i les programacions. 

 Potenciar l'autonomia de l'alumne amb estratègies d'autoregulació. Com més 

autònom sigui un alumne, més temps podrà dedicar el professor a la resta 

d'alumnes que, d'entrada, no ho són tant, o bé als que són de necessitats 

específiques d'aprenentatge. 

 Fomentar estratègies i metodologies d'aula diverses i coherents amb les 

necessitats reals de grup. 

 Usar les tecnologies de la informació i la comunicació, a través de l'espai 

d'autonomia. 

 Facilitar i potenciar la formació permanent dels professors en l’àmbit de 

l’atenció a la diversitat. 

 

2.6. El treball competencial 

Treballar competencialment suposa afavorir l'autonomia dels alumnes, és a dir, la 

capacitat de desenvolupar idees pròpies, d'argumentar i de relacionar, la capacitat de 

decisió. L'aprenentatge és un procés global i el terme competència suposa posar en joc 

els coneixements apresos en les diverses matèries i aplicar-los en situacions quotidianes 

més o menys complexes. 

De manera ordinària, cal atendre les demandes i les necessitats de tots els alumnes 

potenciant al màxim el desenvolupament de les capacitats de cada un perquè pugui 

assolir el seu màxim nivell competencial. 

De la mateixa manera, cal estendre el treball per competències a totes les mesures 

d'atenció a la diversitat que es plantegin en el centre, de les més generals a les més 

específiques i, en aquest sentit, cal considerar l'aplicació de criteris pedagògics que 

afavoreixen desplegar estratègies i metodologies vàries a l'aula per a la millora de 
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l'atenció a la diversitat, com ara: 

 Flexibilització del temps d'aprenentatge perquè els alumnes experimentin, 

provin, s'equivoquin, s'autoavaluïn i rectifiquin. Això implica adequar la 

intervenció docent, trobar un equilibri entre el grau de guiatge del professor amb 

la llibertat de l'alumne per desenvolupar el seu propi procés d'aprenentatge. El 

professor ha de potenciar el seu paper d'acompanyant de l'alumne en el seu 

procés d'aprenentatge. 

 Programacions d'aula atentes a la composició diversa dels alumnes d'un grup-

classe en les quals hi haurà diferents graus de participació, de resolució de les 

tasques, d'avaluació i d'atenció en la resposta educativa. 

 Capacitat de decisió. Es propiciaran situacions en què l'alumne pugui decidir el 

seu propi procés d’aprenentatge. 

 Aprenentatge a partir del treball en situacions reals. 

 Treball en equip. Desenvolupar propostes mitjançant les quals, a partir de les 

aportacions de cadascú, els alumnes aconsegueixin un treball fruit del màxim 

esforç de tots els participants, tot afavorint la cooperació, l'ajuda mútua i la 

col·laboració en la gestió de l'aprenentatge. 

 Disseny i utilització de materials didàctics varis. 

 

2.7. Tipus d’adaptacions curriculars 

Les adaptacions curriculars són mesures específiques d’atenció a la diversitat (capítol 4). 

Poden ser de dos tipus: adaptacions curriculars (2.7.1) i adaptacions d’accés al 

currículum (2.7.2). 

2.7.1. Adaptacions curriculars 

2.7.1.1. Les adaptacions curriculars no significatives (AC) 

Entenem per AC les modificacions dels elements del currículum que no afecten el grau 

de consecució dels objectius generals ni de les competències clau. 

Les AC són mesures específiques d’atenció a la diversitat (capítol 4) que donen resposta 

a les necessitats educatives dels alumnes que acumulen un desfasament escolar no 

superior a dos cursos que fa molt difícil el seu desenvolupament educatiu en el grup 

ordinari o corren un risc evident d’abandonament escolar. 
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La decisió d'aplicar aquesta mesura correspon a l'equip educatiu, que tendrà en compte 

les recomanacions de la CAD.  

Per aplicar AC d’una o més matèries a un alumne, se n’ha d’informar els pares o els tutors 

legals (annex 1). 

Les AC s’han de concretar en un document específic (annexos 5 i 6) que emplenarà i 

desenvoluparà cada professor de les matèries en què s’hagin de fer (amb l’ajuda i 

supervisió d’un PT) i custodiarà el Departament d’Orientació però que no formarà part 

de l’expedient de l’alumne. 

Al butlletí de notes es marcaran a la casella RE6 les matèries en què l’alumne hagi tengut 

AC, sempre que s’hagi registrat, en el document habilitat per a tal finalitat, el tipus 

d’intervenció que s’ha fet: 

Matèries 1a aval. RE ACS 

Biologia i geologia  4 – Insuficient (IN)     

Educació física  6 – Bé (BE)     

Les AC que es desenvolupin en algun curs de batxillerat es comunicaran a la UIB perquè 

les tenguin en compte per a les PBAU. 

2.7.1.2. Les adaptacions curriculars significatives (ACS) 

Són ACS les que modifiquen elements bàsics del currículum i afecten el grau de 

consecució dels objectius generals de l’etapa i, doncs, de les competències clau. 

Les ACS són mesures específiques d’atenció a la diversitat que es duran a terme sobretot 

amb alumnes de necessitats educatives especials (capítol 4.1.1), sempre que hi hagi un 

desfasament curricular d’almenys dos cursos i un informe psicopedagògic que les 

justifiqui, i havent exhaurit les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat que tenim a 

l’abast, tals com la repetició d’algun curs durant la trajectòria acadèmica de l’alumne. 

Per aplicar ACS d’una o més matèries a un alumne, se n’ha d’informar els pares o els 

tutors legals, els quals hi han de donar el consentiment (annex 2). 

Les ACS s’han de concretar en un document específic (annex 8) que emplenarà i 

desenvoluparà cada professor de les matèries en què s’hagin de fer (amb l’ajuda i 

supervisió d’un PT) i custodiarà el Departament d’Orientació però que no formarà part 

de l’expedient de l’alumne. 

Al butlletí de notes es marcaran a la casella ACS les matèries en què l’alumne ha tengut 

ACS, sempre que s’hagi registrat, en el document habilitat per a tal finalitat, el tipus 

                                                           
6 Excepte a batxillerat. 
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d’intervenció que s’ha fet: 

Matèries 1a aval. RE ACS 

Biologia i geologia  4 – Insuficient (IN)     

Educació física  6 – Bé (BE)     

 

2.7.2. Les adaptacions d’accés al currículum (AAC) 

Es tracta de modificacions que faciliten i possibiliten el desenvolupament curricular i que 

es refereixen als elements organitzatius, als recursos de tot tipus i a l’optimització 

d’aquests recursos. És el cas de: 

 Alumnes amb discapacitat física o sensorial. 

 Alumnes que, per raons que no tenen a veure amb una discapacitat psíquica, 

ni amb un coeficient intel·lectual baix, ni a cap trastorn específic 

d’aprenentatge, presenten un desfasament curricular de dos cursos o més i 

un nivell competencial que no els permetria assolir els objectius generals de 

l’etapa. Solen ser alumnes amb una història personal, familiar o social de risc. 

Les adaptacions d’accés al currículum, que, d’entrada, seran no significatives (només en 

casos excepcionals s’implementaran ACS), passen per la utilització d’espais del centre, 

materials d’aprenentatge o mitjans de comunicació diferenciats i adaptats especialment 

per als alumnes amb discapacitats: supressió de barreres arquitectòniques, canvis en les 

condicions d’il·luminació, ordinador adaptat, insonorització de l’espai... 

Per aplicar una AAC d’una o més matèries a un alumne, se n’ha d’informar els pares o 

els tutors legals, els quals hi han de donar el consentiment (annex 3). 

En els casos en què les AAC siguin no significatives, no es marcaran les caselles RE i ACS 

del butlletí, sinó que s’introduirà el comentari següent: 

 

«Ateses les característiques del vostre fill/a, s’han duit a terme les mesures adequades 

d’atenció a les seves necessitats específiques d’aprenentatge.» 

 

Només en el cas excepcional que s’implementàs alguna ACS a l’alumne, quedarà 

registrat al seu expedient així com al butlletí de notes (vegeu l’apartat 2.7.1.2). 
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2.7.3. Adaptacions d’enriquiment curricular (AEC) 

Es tracta de modificacions que faciliten i possibiliten el desenvolupament curricular dels 

alumnes d’actes capacitats intel·lectuals. 

Per aplicar una AEC d’una o més matèries a un alumne, se n’ha d’informar els pares o els 

tutors legals, els quals hi han de donar el consentiment (annex 3). 

En els casos en què es dugui a terme una AEC, s’introduirà al butlletí el comentari 

següent: 

«Ateses les característiques del vostre fill/a, s’han duit a terme les mesures adequades 

d’atenció a les seves necessitats específiques d’aprenentatge.» 

 

2.8. Adaptacions curriculars permanents o transitòries 

En principi, una adaptació curricular és permanent o transitòria, depenent de les 

característiques de cada alumne. 

El motiu que una adaptació hagi de ser permanent és obvi: des del moment en què es 

detecta un trastorn en un alumne (vegeu l’apartat 4.1), aquest trastorn l’acompanya 

durant tota la seva vida. 

Això no obstant, s’ha de tenir en compte que, en alguns casos, les adaptacions curriculars 

seran transitòries i s’aniran retirant a mesura que l’alumne accedeixi al nivell curricular 

que li pertoca per edat. 

2.8.1. Les adaptacions curriculars transitòries (ACT) 

Hi ha casos en què es poden aplicar adaptacions curriculars, significatives o no 

significatives, de manera temporal. És el cas dels alumnes d’incorporació tardana (IT) 

En aquests casos, les adaptacions curriculars s’entenen sempre com a transitòries i la 

finalitat és que es vagin reduint i fins i tot retirant del tot abans d’acabar l’ESO. 

Per aplicar una ACT d’una o més matèries a un alumne, se n’ha d’informar els pares o 

els tutors legals, els quals, si l’ACT implica alguna ACS, hi han de donar el consentiment 

(annex 7). 

Al butlletí de notes es marcaran a les caselles RE i ACS les matèries en què l’alumne ha 

tengut adaptació curricular, sempre que s’hagi registrat, en el document habilitat per a 

tal finalitat, el tipus d’intervenció que s’ha fet (vegeu l’apartat 5.6): 

 



19 
 

Matèries 1a aval. RE ACS 

Llengua catalana i literatura  4 – Insuficient (IN)     

Matemàtiques 4 – Bé (BE)     

 

 

  



20 
 

3. MESURES ORDINÀRIES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Són mesures ordinàries de d’atenció a la diversitat7 les estratègies organitzatives i 

metodològiques que fan possible adequar el currículum al context sociocultural del 

centre i a les característiques dels alumnes, amb l'objectiu d'eliminar barreres en 

l'aprenentatge i que tots els alumnes puguin assolir els objectius generals de l’etapa 

educativa en què es troben. 

La decisió d'adoptar una o determinades mesures ordinàries de suport en un grup o en 

un alumne correspon a l'equip docent, que comptarà en tot moment amb l’ajuda i 

l’assessorament de la CAD. 

 

3.1. Atenció a la diversitats a 1r d’ESO 

Cal prioritzar l'atenció a la diversitat en els primers cursos d'ESO per donar resposta a les 

necessitats dels alumnes que accedeixen a l'ESO sense haver assolit completament les 

competències clau de l'educació primària, en especial pel que fa a la competència 

comunicativa en llengües catalana i castellana i a la competència matemàtica. 

Per això, una de les primeres mesures d'atenció a la diversitat adreçada als alumnes de 

1r d’ESO serà que els alumnes amb necessitats especials de suport educatiu (nese) 

reforcin i consolidin els aprenentatges considerats clau i de caràcter més instrumental, 

per tal d'assegurar l'assoliment dels objectius previstos en els cursos posteriors de 

l'etapa. Posarem especial esment en l’historial acadèmic de tots els alumnes que han de 

començar l’ESO, per garantir que les programacions s’adeqüin a les característiques i a 

les necessitats d’aquests alumnes. 

La prioritat del centre és que la transició entre l’etapa de Primària i de Secundària sigui 

al menys traumàtica possible. En aquest sentit, s’activaran els mecanismes que la CAD i 

els professionals que hagin d’atendre aquests alumnes considerin més adequats, 

especialment a l’hora d’agrupar els alumnes i d’organitzar aquests ensenyaments. 

Tots els professors que treballin amb els alumnes de 1r d’ESO coneixeran les dades més 

rellevants dels seus historials, personal i acadèmic, per tal d’atendre bé la diversitat des 

del primer moment. 

A més, tots els alumnes de 1r d’ESO realitzaran, al primer trimestre, un test8  que servirà 

per avaluar l’aptitud de cadascú en l’àmbit escolar relatives a comprensió i raonament 

verbal, comprensió i raonament numèric, raonament de l’espai, memòria auditiva, 

                                                           
7 Les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat no quedaran registrades ni a l’expedient de l’alumne ni al butlletí de 

qualificacions. 
8 BADyG o similar. 
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memòria visual ortogràfica i atenció. La informació que n’obtendrem ens permetrà 

conèixer les capacitats particulars de tots els alumnes per tal d’engegar les mesures 

d’atenció a la diversitat adequades a cada cas. 

 

3.2. Criteris per a l'atenció a la diversitat a l'aula ordinària 

L'adaptació de les programacions d'aula a les característiques del grup-classe és la 

primera mesura que els professors han d'adoptar. Cal planificar les sessions tenint en 

compte les característiques de tots els alumnes, per tal que tots puguin participar 

respectant els diferents ritmes i nivells de resposta possibles. Aquestes estratègies, que 

s’han d’aplicar per consens i acord de l’equip docent, han d'incloure: 

3.2.1. Mesures de reforç 

Les mesures de reforç són actuacions del procés d’ensenyament-aprenentatge que 

poden afectar els diferents elements del currículum a excepció dels objectius, i que, per 

tant, faciliten als alumnes l'aprenentatge dels continguts programats per al grup-classe, 

amb una metodologia adequada al seu estil d'aprenentatge o als seus coneixements 

previs de la matèria. 

Les mesures de reforç han d'incloure els continguts curriculars de les matèries en les 

quals l'alumne té dificultats i han d'estimular les capacitats i la motivació perquè 

l'alumne els assoleixi amb èxit. 

Per a alguns alumnes, és convenient que les activitats de reforç suposin una anticipació 

del que faran després a l'aula. En aquest cas, cal una coordinació regular entre el 

professor de la matèria i el de suport, si és el cas, per tal de definir els objectius, els 

continguts, les activitats i l'avaluació. L'assistència d'un determinat alumne a classes de 

suport pot ser temporal o permanent. 

Es consideren mesures ordinàries de reforç: 

 La diversificació dels procediments, de les activitats d’ensenyament i 

aprenentatge i de les activitats d’avaluació. 

 Les mesures organitzatives, estratègiques i metodològiques que es duran a 

terme a l’aula. 

 L’adaptació del material. 
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3.2.2. Mesures organitzatives 

Són mesures que atenyen l’organització global del centre, la implantació de les quals, 

per tant, tot i que són prioritàries, depenen, en certa manera, de factors externs, com 

ara l’assignació de personal de suport o de la quota anual: 

a) El suport dins de l'aula per part d'un PT o d'un professor. 

Com a norma general, el suport individual als alumnes que el necessitin es farà 

dins l'aula, preferentment per un PT. Els suports que realitzaran els PT aniran 

adreçats als grups en què hi hagi alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu. 

Els alumnes amb necessitat de suport es distribuiran en diferents grups d'acord 

amb criteris qualitatius i quantitatius. Les característiques de cada alumne i les 

seves necessitats determinaran la conveniència de ser incorporats a un grup o a 

un altre. 

Sempre que sigui possible, s'evitarà que, en un mateix grup hi hagi més de dues 

tipologies d'alumnes amb necessitats de mesures extraordinàries; per exemple, 

alumnes d'incorporació tardana, alumnes amb TDAH i alumnes amb dislèxia; o 

alumnes d'altres capacitats, alumnes d'incorporació tardana i alumnes amb 

problemes d'aprenentatge. 

b) El desdoblament del grup 

Aquesta mesura ve molt condicionada per la disponibilitat de professors 

suficients; és a dir, per la quota que ens assigni la Conselleria d’Educació i 

Universitat cada any. En qualsevol cas, els desdoblaments han de servir per, en 

un moment determinat, treballar els mateixos continguts amb tots els alumnes 

del grup a partir de metodologies diferents o de ritmes d'aprenentatge i eines 

d'avaluació també diferents. 

c) Els agrupaments flexibles 

Aquesta mesura condiciona la tria de nivells i grups per part dels professors. Això 

no obstant, en la mesura que pot beneficiar el rendiment acadèmic dels alumnes, 

s’adoptarà  aquesta mesura. Els agrupaments flexibles, com els desdoblaments, 

han de servir per treballar els mateixos continguts amb tots els alumnes del grup 

a partir de metodologies diferents o de ritmes d'aprenentatge i eines d'avaluació 

també diferents. 
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Tots els professors activaran les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat que siguin 

necessàries, sempre que no suposin modificacions en el currículum ni en les 

programacions didàctiques, ni, per descomptat, en els objectius. Ara bé, quan aquestes 

mesures no bastin per atendre les necessitats d’un alumne, es reunirà l’equip docent, 

que, juntament amb la CAD, acordarà les mesures específiques pertinents (capítol 4). 

De les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat no en queda constància ni a 

l’expedient de l’alumne, i tampoc al butlletí de notes. 
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4. MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Són mesures específiques d’atenció a la diversitat aquelles adaptacions i aquells 

programes organitzatius i curriculars de tractament personalitzat o col·lectiu per als 

alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (nese) per als quals les 

mesures ordinàries no hagin bastat. La finalitat d’aquestes mesures és que els alumnes 

puguin assolir el màxim desenvolupament de les competències clau i els objectius del 

curs, de l’etapa, i de la matèria. La implantació de qualsevol mesura específica d’atenció 

a la diversitat requereix haver exhaurit la via de les mesures ordinàries establertes al 

capítol 3 d’aquest PAD. 

Per implementar una mesura específica d’atenció a la diversitat que no n’ha tengut mai, 

s’ha de fer arribar una sol·licitud de valoració a l’equip d’Orientació (annex 4). 

 

4.1.  Adaptacions individualitzades 

L’article 14 de la LOMCE defineix els alumnes amb necessitats específiques de suport 

educatiu (nese) com aquell que necessita una atenció educativa diferent a l’ordinària per 

diferents motius. 

Tipologia d’alumnes nese: 

Necessitats educatives 
especials (NEE) 

RM Retard maduratiu 

DI Discapacitat intel·lectual 

TN Trastorn de neurodesenvolupament 

TEA Trastorn de l’espectre autista 

TEG Trastorn emocional greu 

TGC Trastorn greu de conduta 

DM Discapacitat motora 

DSA Discapacitat sensorial auditiva 

DSV Discapacitat sensorial visual 

 

Dificultats específiques 
d’aprenentatge 

TA Trastorn d’aprenentatge 

TGL Trastorn greu del llenguatge 

TDA(H) 
Trastorn de dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat o sense 

 

Altes capacitats intel·lectuals ACI Alumne d’altes capacitats 

 

Incorporació tardana al 
sistema educatiu espanyol 

IT 

Alumne d’incorporació tardana al sistema 
educatiu espanyol amb desconeixement de 
la cultura i d’alguna de les dues llengües 
oficials de les Illes Balears. 
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Condicions personals o 
història escolar amb un 
desfasament curricular 
significatiu 

AED 
Alumne que rep assistència educativa per 
trobar-se en situació de convalescència 
perllongada o intermitent 

MC Alumne amb malaltia crònica 

MEC 
Minories ètniques o culturals amb 
desavantatge social 

AE+PSC 

Alumne estranger amb desconeixement de 
la cultura i d’alguna de les dues llengües 
oficials de les Illes Balears amb uns 
problemes socials o culturals associats 

PES Alumne en perill d’exclusió social 

FDML 
Alumne de família desplaçada per motius 
laborals d’altres comunitats autònomes, 
amb escolarització irregular 

DDTA 
Alumne en declaració de desemparament 
o tutela administrativa 

 

4.1.1.  Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)  

És alumne de necessitats educatives especial aquell que presenta una discapacitat 

intel·lectual o que té unes dificultats d’aprenentatge més grans que la resta per accedir 

als aprenentatges definits al currículum. 

Ser alumne de necessitats educatives especials no implica necessàriament l’activació 

d’ACS. Perquè un alumne NEE tengui ACS hi ha d’haver un desfasament curricular 

d’almenys dos cursos. Com a mesura prèvia a l’ACS, l’alumne ha d’haver repetit algun 

curs. 

 

4.1.2.  Atenció als alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge  

Els trastorns de l’aprenentatge (disfàsia, dislèxia, discalcúlia...) són una causa molt 

freqüent de fracàs escolar. Són trastorns de base neurobiològica amb un component 

genètic que condicionen que un alumne amb un nivell d’intel·ligència normal, tot i rebre 

una instrucció adequada, no aconsegueixi avançar en el procés d’aprenentatge. 

S’estima que entre el 5 i el 15 % dels alumnes pateixen algun tipus de dificultat de 

l’aprenentatge. És evident, doncs, que en el nostre centre encara tenim alumnes que no 

han estat degudament diagnosticats. 

El trastorn de l’aprenentatge persisteix al llarg de la vida. Cal diferenciar-lo de les 

dificultats transitòries que presenten alguns alumnes a l’inici de determinats 

aprenentatges. Per tant, a l’hora d’actuar amb els alumnes amb algun tipus de trastorn 
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de l’aprenentatge, hem de tenir en compte que les dificultats que comporta aquest 

trastorn acompanyaran l’alumne al llarg de tota l’escolarització; per tant, les mesures 

que s’adoptin en un moment determinat es poden revisar i adaptar a l’evolució 

madurativa de l’alumne, però, d’una manera o d’una altra, l’han d’acompanyar fins al 

final de la seva escolarització. 

El trastorn de l’aprenentatge sol afectar el llenguatge de manera global, el llenguatge 

escrit en particular, el càlcul matemàtic, etc. De vegades, la dificultat rau en la incapacitat 

de parar esment, de concentrar-se o d’aprendre a organitzar i a planificar adequadament 

les tasques. Altres vegades, en canvi, la discapacitat se situa en l’esfera de la conducta, 

és a dir, en la dificultat per controlar els impulsos. 

Els escassos èxits acadèmics, sumats a la incomprensió i els judicis de valor equivocats 

sobre la falta d’esforç i de pautes educatives familiars, provoquen en molts d’aquests 

alumnes problemes de caire emocional. La baixa autoestima, juntament amb els mals 

resultats acadèmics, sovint es tradueixen en fracàs escolar. 

Per tant, la nostra feina se centrarà, en primer lloc, en la detecció de tots els alumnes 

amb trastorn de l’aprenentatge i, en segon lloc, a adaptar convenientment el seu pla 

d’estudis a les seves capacitats i necessitats per tal de reduir el fracàs escolar d’aquests 

alumnes que, en molts casos, es tradueix en abandonament. 

A l’annex 5 es recull la fitxa corresponent a l’AC que s’implementarà a un alumne amb 

TA. 

 

4.1.3.  Atenció als alumnes amb trastorn de dèficit d’atenció associat o no a 

hiperactivitat (TDAH) 

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic, de caràcter hereditari, que es caracteritza 

per la presència de tres símptomes: dèficit d’atenció, impulsivitat i hiperactivitat motora 

o verbal. 

Els alumnes amb dèficit d’atenció sovint passen per ser poc intel·ligents (encara que no 

sigui així), gandul o amb un grau de desmotivació alarmant. Els que tenen hiperactivitat 

acostumen a interrompre, responen de manera precipitada i parlen en excés. El 

comportament d’aquests alumnes resulta molest. En general, el TDAH sovint s’associa 

amb dificultats de l’aprenentatge, sobretot en activitats de lectura, d’escriptura, de 

càlcul i de matemàtiques. De fet, és fàcil de confondre el TDAH amb un TA relacionat al 

llenguatge (amb dislèxia, per exemple). 

Els estudis demostren que el TDAH és el trastorn amb més incidència, fins al punt que a 

cada classe n’hi ha algun, cosa que demostra que en el nostre centre encara n’hi ha 
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alguns per detectar i diagnosticar.  

Per tant, com en el cas del alumnes amb TA, la nostra feina se centrarà, en primer lloc, 

en la detecció de tots els alumnes amb TDAH i, en segon lloc, a activar les mesures 

específiques necessàries d’atenció a la diversitat. 

A l’annex 6 es recull la fitxa corresponent a l’AC que s’implementarà a un alumne amb 

TDAH. 

 

4.1.4.  Atenció als alumnes d’altes capacitats intel·lectuals (ACI) 

S’activaran mesures d’enriquiment dels aprenentatges, que consisteixen en estratègies 

i activitats dissenyades per als alumnes amb altes capacitats o que demostren més 

facilitat en determinades matèries. Aquestes mesures poden concretar-se en activitats 

d'ampliació del currículum d'una o diverses matèries, i prioritzar la connexió entre 

diferents disciplines. També pot tractar temes no inclosos en la programació o bé 

introduir continguts i objectius de cursos superiors. Ara bé, no es tracta que aquests 

alumnes facin més feina que els altres, sinó que en facin de diferent. 

L’escolarització dels alumnes d’altes capacitats intel·lectuals es podrà flexibilitzar en els 

termes que determina la normativa vigent. 

El Departament d’Orientació custodiarà els informes psicopedagògics amb diagnòstic 

d’alta capacitat que siguin remesos per la família, pel centre de procedència o 

d’elaboració pròpia.  

Tots els alumnes que s’incorporin a 1r d’ESO se sotmetran d’ofici, durant el primer 

trimestre, a les proves de diagnòstic. Si se’n detecta algun cas, l’equip educatiu serà 

informat i, un cop que la família ho hagi autoritzat, s’engegarà el pla específic d’atenció 

personalitzada. 

Si durant el curs algun professor té indicis per pensar que algun alumne, sigui del curs 

que sigui, podria ser d’altes capacitats, ho exposarà davant l’equip docent i l’equip 

d’Orientació engegarà el procés de valoració. 

 

4.1.5.  Atenció als alumnes d’incorporació tardana (IT) 

Es considera alumne d’incorporació tardana aquell que s'ha incorporat per primera 

vegada al sistema educatiu de les Illes Balears en els darrers vint-i-quatre mesos, excepte 

si prové d’un territori en què ha estat escolaritzat en català. 
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Davant el xoc emocional que pot representar per a aquests alumnes l'arribada a un 

entorn social i cultural completament nou, el centre preveu mesures específiques per tal 

que puguin sentir-se més ben acollits i percebre el respecte envers la seva llengua i la 

seva cultura. Per això, cal organitzar els recursos i les estratègies adequats perquè, al més 

ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el currículum i adquirir l'autonomia 

personal dins l'àmbit escolar i social. 

En els darrers anys, s’ha pogut comprovar que l’arribada d’alumnes a la nostra comunitat 

està directament relacionada amb la situació econòmica del moment. De fet, durant els 

anys de la crisi econòmica que va començar el 2007 i que es va allargar prop de deu anys, 

la incorporació d’alumnes nouvinguts al nostre centre pràcticament va ser nul·la. Ara bé, 

com es veu en el gràfic següent, del 2016 ençà, l’augment d’alumnes d’incorporació 

tardana fa que ens plantegem un pla estructurat per atendre’ls amb plenes garanties. 

 

 

El centre ha de donar resposta personalitzada a aquests alumnes per garantir 

l'aprenentatge de la llengua, l'accés al currículum nou i els processos de socialització 

d'aquests alumnes, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que 

facilitin la integració a l’aula ordinària des del primer moment. Per això, es 

desenvoluparà el Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) (vegeu el Capítol 5). 

Als alumne d’incorporació tardana en edat de cursar batxillerat que saben castellà, se’ls 

recomanarà que sol·licitin l’exempció de català. 

Als alumne d’incorporació tardana en edat de cursar batxillerat que no saben ni català 

ni castellà, se’ls recomanarà que no es matriculin d’aquests ensenyaments durant el 
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primer any de residència a les illes Balears i que dediquin aquest temps a l’aprenentatge 

de les dues llengües oficials. 

 

4.1.6.  Atenció als alumnes amb història personal, familiar o social de risc  

Com hem apuntat a l’apartat 2.1, els alumnes en risc d’exclusió social són, sens dubte, 

els més desfavorits i vulnerables. Les possibilitats que acabin l’ensenyament obligatori 

són pràcticament nul·les. Per tant, l’atenció d’aquests alumnes serà una prioritat. 

En primer lloc, en coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, se’ls dispensarà 

de les despeses que les famílies no puguin sufragar i se’ls facilitarà el material necessari 

perquè puguin seguir els ensenyaments. En segon lloc, es procurarà que rebin el suport 

emocional que necessiten, des de les sessions de tutoria en primera instància i, si cal, 

des d’altres àmbits, com ara Orientació i la Comissió de Convivència. Una vegada 

assegurades les necessitats bàsiques d’aquests alumnes, es valorarà si necessiten o no 

adaptacions curriculars per motius intel·lectius. 

 

4.1.7.  Atenció als alumnes amb necessitats associades a una malaltia o a una 

discapacitat física o sensitiva 

En aquest grup hi situaríem els alumnes que no poden assistir al centre bé perquè estan 

hospitalitzats, o bé per prescripció mèdica. També hi hauria els alumnes que assisteixen 

al centre de manera intermitent per motius de salut. També hi incloem els alumnes que 

presenten una discapacitat física o sensitiva. 

Aquests alumnes rebran l’atenció educativa pertinent, bé a l’aula hospitalària, bé al seu 

domicili, bé al centre. En el primer cas, els professors, a través del tutor, faran arribar la 

feina als professors que els atenguin en els termes que determina la Direcció General 

d’Innovació i Comunitat Educativa (annex 8). 

En el cas dels alumnes amb discapacitat, se’ls atendrà en el centre, d’on s’han d’haver 

eliminat les barreres arquitectòniques i sensorials. 
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4.2.  Quadre-resum del tipus d’adaptacions curriculars segons la tipologia dels 

alumnes 

 Nomen-
clatura 

Adaptacions curriculars 
Qui ho 

decideix? 
Justificació 

Ti
p

o
lo

gi
a 

d
’a

lu
m

n
e

s 
am

b
 n

e
ce

ss
it

at
s 

e
sp

e
cí

fi
q

u
e

s 
d

e
 s

u
p

o
rt

 e
d

u
ca

ti
u

 (
N

ES
E)

 

Necessitats 
educatives 

especials (NEE) 

RM 
DI 
TN 
TA 

(ACS) 
(AC) 

Equip docent, 
amb l’asses- 
sorament de la 
CAD 

 Desfasament curricular  

 Informe 
psicopedagògic 

 Acord de l’equip 
docent 

TEG 
TGC 

(ACS) 
(AC) 

Equip docent, 
amb l’asses-
sorament de la 
CAD i de la 
Com. de 
Conviv. 

 Desfasament curricular 

 Informe dels Serveis 
Socials 

 Acord de l’equip 
docent 

DM 

AAC 
(ACS) 
(AC) 

EF, TECN. (altres) Equip docent, 
amb l’asses- 
sorament de la 
CAD i la Com. 
De M.A. i Salut 

 Informe mèdic 

 Acord de l’equip 
docent 

DSA MÚS. (altres) 

DSV Totes les matèries 

Dificultats 
específiques 

d’aprenentatg
e 

TA 
TGL 

TDA(H) 

(ACS) 
(AC) 

Equip docent, 
amb l’asses- 
sorament de la 
CAD 

 Desfasament curricular  

 Informe 
psicopedagògic 

 Acord de l’equip 
docent 

Altes 
capacitats 

intel·lectuals 
ACI AEC En algunes matèries 

Equip docent, 
amb l’asses- 
sorament de la 
CAD 

 Informe 
psicopedagògic 

 Acord de l’equip 
docent 

Incorporació 
tardana al 

sistema 
educatiu 
espanyol 

IT1 
No 

saben 
CAT ni 
CAST ACT 

ACS 
AC 

Vegeu 
l’apartat 

5.6 

Equip docent, 
amb l’asses- 
sorament de la 
CAD 

 Data d’arribada 

 Lloc de procedència 
IT2 
No 

saben 
CAT 

Condicions 
personals o 

història escolar 
amb un 

desfasament 
curricular 

significatiu 

AED 
MC 

MEC 
AE+PSC 
FDML 
DDTA 

AAC (AC) 
En 

algunes 
matèries 

Equip docent, 
amb l’asses-
sorament de la 
CAD i de la 
Com. de 
Conviv. 

 Informe dels Serveis 
Socials 

 Acord de l’equip 
docent 

 

ACS:  adaptació curricular significativa (prèvia justificació) 

(ACS): possible adaptació curricular significativa (prèvia justificació) 

AC:  adaptació curricular no significativa (prèvia justificació) 

(AC):  possible adaptació curricular no significativa (prèvia justificació) 

ACT:  adaptació curricular transitòria, que pot ser significativa o no significativa. 

AAC: adaptació d’accés al currículum, que normalment serà no significativa i només excepcionalment serà 

significativa. 

AEC: adaptació d’enriquiment curricular. 
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4.3.  Criteris de titulació 

Els criteris per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per als alumnes que arribin a 4t 

d’ESO amb alguna adaptació curricular són els mateixos que per als que hi arriben sense 

cap mesura d’atenció a la diversitat. 

Ara bé, l’aplicació d’ACS condiciona extraordinàriament l’obtenció del títol per als 

alumnes que arriben a 4t d’ESO amb aquesta mesura activada: 

 1 ACS i 0 matèries suspeses: obté el títol. 

 1 ACS i 1 matèria suspesa = 2 matèries suspeses. En aquest cas, l’obtenció del 

títol depèn de les matèries suspeses i del vot favorable de la majoria de l’equip 

docent. 

 2 ACS: no obté el títol. 

 

4.4.  Programes específics d’atenció a la diversitat 

A continuació feim referència als programes específics que poden afavorir l’atenció a les 

necessitats de bona part dels nostres alumnes. Ara bé, que en un moment determinat 

el centre s’hi aculli o no depèn de condicionants que canvien amb els anys: canvis de 

normativa, creació de nous programes per part de l’Administració competent, demanda 

i necessitat dels alumnes, etc. És per això que, tot i la idoneïtat evident d’aquests 

programes, no podem garantir que en el centre cada any disposem de tots. 

4.4.1. Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) 

El PMAR permet adaptar el currículum a un determinat grup d’alumnes que presenten 

dificultats generalitzades d’aprenentatge però ofereixen garanties d’aprofitament i 

possibilitats d’assolir els objectius generals de l’etapa d’ESO i, doncs, possibilitats 

d’obtenir el títol de graduat en ESO. 

L’adaptació del programa a les condicions i necessitats dels alumnes haurà de ser el punt 

de partida d’aquest programa. És necessari, doncs, tenir en compte la situació familiar, 

l’historial acadèmic, les capacitats generals, els interessos particulars i les expectatives, i 

el grau de competències assolit a les diferents àrees del currículum. Per altra banda, el 

reduït nombre d’alumnes per grup a les àrees específiques del programa i l’atenció 

personalitzada haurien d’afavorir el bon funcionament del programa. 

Així mateix, els alumnes del PMAR han de seguir la màxima proximitat al currículum 

ordinari per tal d’aconseguir els objectius generals de l’etapa. 

Per assolir els objectius, el PMAR es basarà en els aspectes següents: 
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a) Globalització i interdisciplinarietat en l’organització dels continguts. El PMAR ha 

d’accentuar la coresponsabilitat de totes les matèries en la consecució dels 

objectius generals de l’etapa. Aquest principi es fa especialment rellevant en la 

programació dels continguts i el desenvolupament dels àmbits lingüístic i social, 

científic i matemàtic, i pràctic. En el pla organitzatiu, aquest plantejament exigeix 

una adequada coordinació de l’equip docent i la recerca contínua de la major 

coherència en l’acció educativa conjunta. 

b) Metodologia activa. El PMAR està pensat per a alumnes, que, en la majoria dels 

casos, venen acumulant una sèrie de fracassos escolars. L’eix central de l’acció 

docent, doncs, consisteix a descobrir i potenciar els centres d’interès dels 

alumnes. 

c) Aprenentatge significatiu i funcional. Els alumnes han de poder aplicar els 

aprenentatges en situacions reals de la vida. L’adquisició de les competències 

clau serà un altre dels pilars sobre els quals girarà aquest ensenyament, per la 

qual cosa es fa imprescindible lligar els diferents aprenentatges amb les 

competències. 

d) Autonomia en l’aprenentatge i treball en equip. A través de totes les matèries, 

s’ha de propiciar que els alumnes aprenguin per si mateixos i treballin en equip. 

En aquest sentit, es posarà especial interès en els continguts procedimentals i 

actitudinals. 

Els criteris i el procediment per determinar els alumnes que s’han d’incorporar al PMAR, 

els marca la normativa vigent. 

4.4.2. Programa de Reforç de l’Aprenentatge per al Quart Curs d’ESO (PRAQ) 

Amb la finalitat de donar resposta a 4t d’ESO als alumnes que han cursat el PMAR a 2n i 

3r, la Conselleria d’Educació i Universitat ha dissenyat el PRAQ. 

Els criteris i el procediment per determinar els alumnes que s’han d’incorporar al PRAQ, 

els marca la normativa vigent. 

4.4.3. Programa d’Inserció Socioeducativa (PISE) 

El PISE és un programa d’escolarització compartida que té com a finalitat que l’alumne 

que presenta un fracàs escolar i una inadaptació al sistema educatiu evident no abandoni 

del tot l’activitat acadèmica o formativa alhora que se li facilita l’accés al món laboral. 

Aquest programa s’adreça a alumnes d’entre 14 i 16 anys, els quals faran part de l’horari 

lectiu en entorns laborals externs al centre. 
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4.4.4. Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) 

La finalitat d’aquest programa és que l’alumne aconsegueixi l’autonomia suficient per 

poder regular el seu propi aprenentatge i augmentar les expectatives d’èxit, expectatives 

associades a la permanència en el sistema educatiu i, consegüentment, reduir 

l’abandonament escolar. A més, per a aquells alumnes en risc d’exclusió social, el PAE té 

la finalitat que facilitar-los la integració social dins l’àmbit educatiu perquè no n’acabin 

sortint prematurament. 

L’existència d’aquest programa depèn que la Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa, de la Conselleria d’Educació i Universitat, l’ofereixi al centre. En aquest cas, si 

hi hagués professors voluntaris per encarregar-se’n, el centre el posaria en marxa. 

4.4.5. Quadre-resum d’accés als programes específics 

 

PISE 

 Destinat a alumnes amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar 
i que podrien trobar un factor important de motivació en un context 
laboral. 

 Permanència de, com a màxim, 2 cursos. 

 De 14 a 16 anys. 

 

PMAR 

 Destinat a alumnes amb dificultats importants d’aprenentatge no 
imputables a falta d’estudi o esforç. 

 Han d’haver repetit almenys un curs a Primària o a Secundària i no estar 
en condicions de promocionar en el curs actual. 

2n PMAR 

 Alumnes de 1r d’ESO que han repetit a Primària i 
no promocionarien a 2n d’ESO. 

 Alumnes repetidors de 1r d’ESO. 

 Alumnes de 2n de PMAR que hagin de repetir. 

3r PMAR 

 Alumnes de 2n d’ESO que han repetit a Primària 
i/o a ESO i que no promocionarien a 3r d’ESO. 

 Alumnes de 3r de PMAR que hagin de repetir. 

 Excepcionalment, alumnes de 3r d’ESO que hagin 
de repetir. 

 

PRAQ 

 Destinat a alumnes procedents de 3r de PMAR. 

 Alumnes de 4t d’ESO que hagin de repetir (tot i no haver cursat el 
PMAR). 

 

FPB 

 S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el vistiplau 
dels tutors legals o, si està emancipat, del mateix alumne. 

 S’ha d’haver cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, 2n d’ESO. 

 L’alumne ha de tenir almenys 15 anys (fets o per fer durant l’any en curs) 
i no superar els 17. 
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4.5. Intervenció de serveis externs 

Quan, després d’una demanda interna, l’actuació de l’equip d’Orientació hagi estat 

insuficient per atendre les necessitats d’un alumne, se sol·licitarà la intervenció dels 

agents externs que col·laboren activament amb el centre per desplegar el projecte 

educatiu (annex 10). 
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5. PLA D’ACOLLIMENT LINGÜISTIC I CULTURAL (PALIC) 

El Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) és una mesura específica d’atenció 

a la diversitat i va adreçat a aquells alumnes d’incorporació tardana (IT) al sistema 

educatiu de les Illes Balears que no saben català. 

Aquests alumnes han de rebre una atenció específica que els permeti assolir la 

competència lingüística necessària per facilitar-los el desenvolupament personal i social 

i la participació normalitzada en el procés d’aprenentatge amb el seu grup de referència. 

El nostre centre és un dels instituts d’ensenyament secundari de Mallorca que acull més 

alumnes immigrants procedents de regions de parla no catalana (sobretot de Sud-

amèrica), per tant desconeixedors de la llengua en què seran escolaritzats, i alguns, fins 

i tot, desconeixedors del castellà, que, tot i que no és la llengua de l’ensenyament, sí que 

ho és majoritàriament de l’entorn social del municipi. 

El fet que la llengua majoritària a Andratx és el castellà obliga a plantejar-nos estratègies 

de discriminació positiva vers la llengua catalana, sobretot si tenim en compte que 

aquesta és la llengua pròpia de les Illes Balears i, doncs, la llengua que, juntament amb 

el castellà, permetrà, en un futur més o menys pròxim, als nostres alumnes el progrés 

intel·lectual, social i laboral. 

És per això que els alumnes que s’incorporin al nostre centre rebran des del primer 

moment una atenció específica que es regirà pel principi d’inclusió. I és amb aquest 

objectiu que hem desenvolupat el PALIC, per tal de facilitar al màxim la integració dels 

alumnes nouvinguts. 

L’aprenentatge suficient de la realitat lingüística i cultural de la nostra comunitat és 

l’objectiu prioritari del PALIC. Per això, es tracta d’un programa transversal (no exclusiu 

del Departament de Llengua catalana  literatura), que ateny tots els àmbits i els agents 

implicats en el desplegament del projecte educatiu del nostre centre. 

 

5.1. Principis lingüístics, culturals i socials del PALIC 

  El català és la llengua vehicular de l’ensenyament. És també la llengua 

instrumental de totes les matèries, excepte castellà, anglès i alemany, i aquelles 

assignatures que s’imparteixin en una llengua estrangera. 

 L’acolliment i la inclusió escolar de tots els alumnes d’incorporació tardana és 

una de les prioritats del nostre centre. 

 El centre és un espai privilegiat per als alumnes d’incorporació tardana perquè 

puguin aprendre català. Possiblement és l’únic àmbit que queda a Andratx on es 

pot tenir un contacte regular amb la llengua catalana. 

 La finalitat del PALIC és capacitar els alumnes d’incorporació tardana, en un 

període de temps que no hauria d’excedir els dotze mesos, perquè puguin 
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realitzar les tasques, les activitats i els processos bàsics de la vida quotidiana i 

puguin accedir amb garanties al currículum. 

 

5.2. Objectius 

 Donar a conèixer als alumnes nouvinguts la idiosincràsia de les illes Balears (la 

història, la cultura i la llengua pròpies), així com despertar el sentit de pertinença 

a la cultural que els acull. 

 Establir les bases per al desenvolupament del programa lingüístic que duran a 

terme els alumnes nouvinguts durant els dos anys immediatament posteriors a 

la seva incorporació al centre, amb l’objectiu de facilitar-los el desenvolupament 

personal i social i la participació normalitzada en el procés d’aprenentatge amb 

el seu grup de referència. 

 

5.3. Destinataris 

Alumnes d’incorporació tardana (IT) al sistema educatiu de les Illes Balears que no saben 

català. 

 

5.4. Organització 

 

 Quan una família arribi al centre per matricular-hi un fill per primera vegada en 

el sistema educatiu de les Illes Balears9, se li concertarà una cita amb el tutor del 

grup de referència, el professor responsable del PALIC i el cap d’estudis per 

explicar-li en què consisteix el PALIC i les repercussions acadèmiques que tendrà. 

Perquè l’alumne es pugui incorporar al PALIC, els pares o tutors legals hi ha de 

donar el vistiplau (annex 7). En aquesta mateixa reunió, la família rebrà una 

Carpeta d’Acollida10 

 A l’alumne d’incorporació tardana se li assignarà un grup de referència en el 

moment de la matrícula. 

 L’alumne tendrà dos tutors: el tutor del grup de referència i el professor 

responsable de desenvolupar el PALIC11, que alhora fa part de la CAD. Durant els 

primers dies, el tutor durà a terme, en el marc del que estableix el Pla de 

Convivència del centre, activitats orientades a treballar la cohesió del grup i de 

coneixença dels companys, de manera que la integració de l’alumne sigui al 

                                                           
9 No es considerarà alumne d’incorporació tardana aquell que, tot i que s’incorpora per primera vegada al sistema 

educatiu de les Illes Balears, prové d’un sistema d’ensenyament en català. 
10 La Carpeta d’Acollida, conté, entre altres documents: l’horari de l’alumne; informació general del centre i dels 
tràmits administratius que s’hi poden dur a terme; full informatiu sobre el sistema educatiu a les Illes Balears; dades 
rellevants relatives a l’Administració local (Serveis Socials, Ensenyament i Joventut, etc.); dades rellevants relatives a 
l’Administració autonòmica (beques, cursos de català, etc.); mapa de Mallorca; informació sobre l’APiMA, etc. 
11 Aquest professor serà, preferiblement, de l’àmbit sociolingüístic, tot i que, per raons organitzatives, pot compartir 

les funcions amb un de l’àmbit científic i matemàtic. 
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menys traumàtica possible. També se li assignarà un padrí, en el marc del 

Programa d’Apadrinament (vegeu el Pla de Convivència), preferiblement un 

alumne que, com ell, hagi estat d’incorporació tardana. 

 L’endemà de matricular-se, l’alumne s’incorporarà a l’Aula d’Acollida12. 

 Diferenciam dos tipus d’alumnes: 

 Alumnes de 1r any: assistiran a l’Aula d’Acollida entre 8 i 10 hores a la 

setmana. 

 Alumnes de 2n any: assistiran a l’Aula d’Acollida entre 4 i 8 hores a la 

setmana. 

 L’organització del PALIC és flexible i les indicacions que s’especifiquen en aquest 

capítol del PAD són orientatives. 

 

5.5. Funcions del professor encarregat de desenvolupar el PALIC 

 

 Fer part de la CAD. 

 Acompanyar els alumnes d’IT en el procés d’integració al centre. 

 Exercir la funció de cotutor dels alumnes d’IT, juntament amb els tutors del grup 

de referència. 

 Col·laborar amb els professors dels alumnes en l’elaboració i el seguiment de les 

adaptacions curriculars. 

 Elaborar la programació d’aula a partir dels descriptors del nivell A1 per als 

alumnes de 1r any, i de l’A2 per als de 2n any, segons les especificacions del Marc 

comú europeu de referència, del Consell d’Europa (vegeu l’annex 3 del Projecte 

Lingüístic del centre). 

 

5.6. Pla d’estudis per als alumnes d’incorporació tardana 

Partint del principi de flexibilitat que ha de regir el PALIC, el que es descriu en aquest 

apartat és merament orientatiu. La finalitat d’atendre de manera específica els alumnes 

d’incorporació tardana és que puguin optar al títol de graduat en ESO. Això és el que 

justifica la distribució per cursos i els tipus d’adaptacions que es recomanen. 

Partim de la base que les adaptacions per IT són transitòries; és a dir, acompanyaran 

l’alumne temporalment, però, tot i que hagi de romandre escolaritzat a l’ESO un curs 

més que en condicions normals, l’objectiu és anar retirant-li paulatinament les 

adaptacions curriculars, especialment si són significatives. En cas que l’equip docent 

consideri que un alumne d’IT té un progrés extraordinari en l’aprenentatge de la llengua 

catalana i la integració social, o bé se li podran reduir les hores d’assistència a l’Aula 

d’Acollida i, doncs, se li podran retirar algunes adaptacions curriculars abans del que 

                                                           
12 Denominació amb què es coneix l’àmbit de treball de desplegament del PALIC. Preferiblement l’Aula d’Acollida 

s’associarà amb un espai concret del centre (sempre que per raons organitzatives sigui possible). 
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s’havia previst (sempre amb previ acord de l’equip docent), o bé, fins i tot, podrà sortir 

del programa i incorporar-se íntegrament al grup de referència. 

 

5.6.1. Alumnes que no saben castellà 
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5.6.2. Alumnes castellanoparlants 

a) Amb desfasament curricular 
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b) Sense desfasament curricular 
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*Se sol·licitarà l’exempció de llengua catalana. 
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5.7. Casos excepcionals 

Des del centre se sol·licitarà a la UIB que a aquells alumnes d’incorporació tardana que 

fa més de tres anys que resideixen a les illes Balears (els quals ja no poden acollir-se a 

l’exempció de l’avaluació de llengua catalana) però menys de sis (als quals no correspon 

l’homologació de la certificació de llengua catalana13) no se’ls penalitzin els errors 

ortogràfics en els exàmens de llengua catalana i llengua castellana (si és el cas) de les 

PBAU. 

Aquest criteri s’aplicarà també en les matèries de llengua catalana i literatura i llengua 

castellana i literatura de 1r i 2n de batxillerat. 

  

                                                           
13 Vegeu l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol. 
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6. DETECCIÓ, IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT 

EDUCATIU 

La detecció de possibles necessitats educatives correspon als equips docents.  

En el moment que es detecten necessitats de suport, l’equip docent, abans de posar en 

marxa una resposta educativa, ha de sol·licitar, a petició de la majoria dels membres, la 

intervenció del Departament d’Orientació (annex 4). Un cop confirmades les necessitats 

de l’alumne en qüestió, s’engegarà un pla d’actuació, que s’haurà d’anar adaptant 

segons el procés de confirmació o d’avaluació psicopedagògica. 

En principi, les necessitats detectades en cada alumne s’han d’atendre mitjançant les 

mesures ordinàries de suport educatiu explicades al capítol 3. Només en els casos en 

què aquestes mesures no siguin suficients, s’aplicaran mesures específiques que puguin 

ser més adequades. 

Quan s’identifiquin necessitats específiques de suport educatiu, s’ha d’elaborar un 

informe individual, que s’incorporarà a l’expedient acadèmic de l’alumne. Aleshores es 

començaran a aplicar les mesures de suport que l’equip docent, juntament amb la CAD, 

o, si és el cas, amb el Departament d’Orientació, consideri més adequades. Aquestes 

mesures s’aniran revisant i adequant mitjançant el procés de seguiment de l’evolució 

dels alumnes. Correspon al professor de cada matèria, amb la col·laboració de la CAD, 

programar i aplicar les adaptacions curriculars. 

Els informes clínics o d’altre tipus aportats per les famílies que siguin externs al centre 

tendran un caràcter informatiu i complementari. Constituiran un element més a tenir en 

compte en el procés de valoració psicopedagògica. 

Al final de curs, cada tutor emplenarà l’informe individual de cada alumne amb 

necessitats específiques de suport educatiu, que trobarà al Gestib. Aquest informe, 

l’elaborarà a partir de la informació registrada trimestralment per cada professor als 

documents individuals habilitats per a tal fi. 
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7. PLA DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS14 

7.1.  ESO 

Els alumnes d’ESO que tenguin matèries pendents d’aprovar de cursos anterior seguiran 

un programa de tutoria individualitzada, amb l’objectiu d’oferir-los una atenció 

educativa que els ajudi a superar aquestes matèries encara suspeses. 

L’objectiu últim del Pla de recuperació de matèries pendents és aconseguir que l’alumne 

faci i entregui en els terminis marcats a la PGA les tasques prescrites per cada 

Departament. Per fer aquest seguiment, s’assignarà un professor-tutor a tots aquests 

alumnes, que, juntament amb el tutor del grup de referència, exercirà la funció de 

cotutor. 

Funcions del professor-tutor: 

 Tendrà un registre dels alumnes amb matèries pendents. 

 Repartirà a cada alumne les tasques prescrites per cada Departament i els 

marcarà un calendari de feina. 

 Estarà en contacte amb els professors que atenen els alumnes per estar 

assabentat de la feina que fan en cada moment. 

 Estar en contacte amb les famílies per informar-los periòdicament de l’evolució 

dels fills respecte a la recuperació de les matèries pendents. 

 Estarà a disposició dels alumnes una hora a la setmana, preferiblement fora de 

l’horari lectiu, per atendre els dubtes i les demandes d’aquests alumnes. 

Calendari de recuperació de matèries pendents a ESO: 

 Els alumnes faran quatre lliuraments de tasques al llarg del curs de cada 

assignatura pendent d’aprovar. Lliuraran les tasques al professor encarregat 

d’aquesta feina. 

 Cada lliurament de tasques anirà associat a una prova de validació, que es farà 

en temps de classe. 

 Les dates de cada lliurament estaran especificades a la PGA. 

 

                                                           
14 Per al desplegament del Pla de Recuperació de Matèries Pendents, vegeu la Concreció Curricular del 
Centre. 
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7.2.  Batxillerat 

Els alumnes de 2n de batxillerat que tenguin matèries pendents d’aprovar de 1r tendran 

l’oportunitat d’aprovar-les mitjançant dos exàmens parcials i, si encara no bastàs, 

tendrien ocasió de fer un examen global. El calendari d’aquests exàmens figurarà a la 

PGA. 

El Claustre, a través de la CCP, serà informat trimestralment del rendiment acadèmic dels 

alumnes amb matèries pendents d’ESO i de Batxillerat. 
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8. PLA DE SEGUIMENT DELS ALUMNES REPETIDORS D’ESO15 

Els alumnes d’ESO repetidors seguiran un programa de tutoria individualitzada, amb 

l’objectiu d’oferir-los una atenció educativa que els ajudi a superar les dificultats i 

retornar-los la confiança per evitar un abandonament prematur dels estudis. 

L’objectiu últim del Pla de seguiment dels alumnes repetidors és aconseguir que la 

repetició resulti exitosa i que l’alumne repetidor promocioni al curs següent havent 

aprovat el curs que repeteix. 

Per fer aquest seguiment, s’assignarà un professor-tutor a tots aquests alumnes, que, 

juntament amb el tutor del grup de referència, exercirà la funció de cotutor. 

Funcions del professor-tutor: 

 Tendrà un registre dels alumnes repetidors i en sabrà la trajectòria acadèmica 

històrica. 

 Tendrà accés al registre de qualificacions del curs actual per comprovar l’evolució 

de l’alumne. 

 Estarà en contacte amb els professors que atenen els alumnes repetidors i estarà 

assabentat de la feina que fan en cada moment. 

 Estarà a disposició dels alumnes una hora a la setmana, preferiblement fora de 

l’horari lectiu, per atendre els dubtes i les demandes d’aquests alumnes. 

El Claustre, a través de la CCP, serà informat trimestralment del rendiment acadèmic 

dels alumnes repetidors. 

  

                                                           
15 Per al desplegament del Pla de Seguiment dels Alumnes Repetidors d’ESO, vegeu la Concreció Curricular 
del Centre. 
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

En acabar cada curs, els caps dels departaments, a través de la CCP, havent escoltat els 

membres de cada Departament, aportaran l’avaluació de les mesures d’atenció a la 

diversitat que s’han duit a terme i les propostes de millora, que recollirà el Departament 

d’Orientació i estudiarà la conveniència d’implementar les propostes. 

Per la seva part, a la memòria del Departament d’Orientació hi haurà un capítol d’anàlisi 

i valoració de les mesures d’atenció a la diversitat i les propostes de millora per al pròxim 

curs. Entre aquestes propostes ja hi figuraran les dels departaments que el Departament 

d’Orientació hagi considerat més convenients d’implementar. 

Quan les propostes que el Departament d’Orientació cregui convenient d’implantar 

s’apartin del que regula aquest PAD, es plantejarà a la CCP la possibilitat de modificar-lo. 

En qualsevol cas, el PAD es revisarà d’ofici almenys cada cinc anys i sempre que es 

produeixin canvis normatius que n’afectin el contingut i el desplegament. 

 


