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RESUM 

En el present treball es reflexiona sobre l’escola inclusiva partint d’una diversa fonamentació 

teòrica i analitzant tres exemples diferents de com l’escola treballa la inclusió i, per tant, la 

diversitat. D’aquesta manera i amb la investigació d’aquests tres models, es prendrà 

consciència de quina és la realitat educativa de cada un dels centres esmentats.  

Aleshores, començarem analitzant els múltiples factors que configuren l’escola inclusiva 

però, que es centren únicament en la funció del centre. Per això, parlarem d’equip directiu, de 

professorat, de metodologia educativa i de com cada un d’ells afecta el model inclusiu que es 

pretén assolir. Així doncs, emfatitzarem la teoria sobre el tema, però també comptarem amb 

l’experiència de tres pràctiques educatives actuals. Tot per finalment, facilitar i millorar 

l’avanç i l’evolució cap a una escola de cada vegada més inclusiva.  

Paraules clau: 

Escola, educació inclusiva, equip directiu, professorat, diversitat. 

ABSTRACT 

The primary focus of this thesis is a reflection on inclusive education, starting from a diverse 

theoretical basis and analyzing three different examples of how schools deal with inclusion, 

and therefore, diversity. To this effect, and with the investigation of these three models, the 

educational reality of each of the mentioned schools will be demonstrated. 

Initially there will be an analysis of the multiple factors that shape inclusive education but that 

are only focused on the role of the school. In order to do this there will be a study of the 

School Leadership Team, teachers, methodology and the manner with which each factor 

affects the inclusive model that is aimed at. As such, there will be an emphasis on the theory 

pertaining to the topic, whilst also taking into account the three current educational 

experiences, with the final aim of easing and improving the progress and evolution towards an 

increasingly more inclusive school. 

Key words: 

School, inclusive education, leadership, teacher, diversity. 
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1. Introducció 

Aquest treball parteix de la necessitat de construir o afavorir la construcció d’escoles 

inclusives. Aleshores, focalitza l’atenció en esbrinar com les escoles actuals donen resposta a 

tot l’alumnat i a les diverses famílies, tenint en compte les seves necessitats educatives. 

L’elaboració d’aquest es porta a terme per obtenir una varietat àmplia de resultats i respostes 

provinents de diferents escoles i, per tant, de diferents models educatius. D’aquesta manera, 

es puguin arribar a conclusions diverses sobre la realitat educativa dels centres pel que fa el 

desenvolupament d’un model inclusiu, així com també a reflexions pròpies i crítiques. Per 

tant, pot esser un recurs que permeti qüestionar-nos una vegada més el perquè i el per a què 

d’una escola inclusiva.  

Conseqüentment, els aspectes que es posen a l’abast són: en primer lloc, la definició d’escola 

inclusiva, és a dir, què entenem per “escola inclusiva”. Tot seguit, el proper punt a destacar és 

com podem afavorir el seu desenvolupament, si cal seguir una metodologia, estratègies, 

recursos... Per tant, és important a més a més, parlar d’equip directiu i del lideratge d’una 

escola per a què tot sigui possible, així com també, de professorat. Aleshores, el treball 

emfatitza i posa el seu punt d’atenció a l’anàlisi i la reflexió sobre centres educatius diferents i 

actuals a partir d’entrevistes als equips directius i d’enquestes (opcionals) a tot el professorat.  

El tema elegit és fruit i conseqüència, per una banda, de tot un recorregut teòric que s’ha 

conegut i treballat durant tota la carrera universitària: Educació Inclusiva, Atenció a 

l’Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu a l’Escola, Dificultats 

Específiques d’Aprenentatge, Psicologia de l’Educació i Acció Tutorial... Totes i cada una 

d’aquestes temàtiques, les quals freqüentment són considerades força atractives des del punt 

de vista professional i educatiu, han estat una lliçó molt significativa ja que ensenyen i 

demostren que el viatge que s’emprèn cap el món educatiu encara és replet de necessitats i 

feina, molta feina. 

Aleshores, la preocupació pels infants i l’entorn escolar va incrementant i creixent a mesura es 

va aprenent, i aquests aprenentatges et demostren que, al cap i a la fi, pel que cal lluitar és, 

primordialment, per a aconseguir sempre una escola per a tots i totes. Per tant, què millor que 

parlar d’inclusió? Com assenyalava Onrubia (2013), la inclusió és un procés que mai acaba ja 

que sempre serà possible millorar la cultura, les polítiques i les pràctiques a l’escola en una 

direcció més inclusiva. Llavors, no és permès llançar la tovallola.  
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A més a més, l’experiència d’haver viscut tres períodes de pràctiques permeten constatar la 

certesa de tots els aprenentatges teòrics assolits quant a l’escola inclusiva. I, amb més motiu, 

la temàtica esmentada ha estat l’elegida. Referent als centres que seran analitzats, cal destacar 

en primer lloc, el CEIP Es Molinar, Infant Felip, en segon lloc el CEIP Mestre Colom de 

Bunyola i finalment el CEIP Pintor Joan Miró. Tres centres educatius ubicats a entorns i 

zones diferents que condicionen significativament la vida a les escoles.  

Cal considerar doncs, els tres models educatius que ofereixen aprofundint, pel que fa la 

inclusió, a les opinions dels mestres i equips directius. D’aquesta manera, es tendrà en compte 

una àmplia varietat d’informació útil per reflexionar sobre com són i com poden esser 

d’inclusives tres escoles que avui dia donen resposta a les necessitats educatives de centenars 

d’infants. 

Per tant, l’elaboració d’aquest treball requereix esforç i perseverança, una vàlida i adequada 

recerca bibliogràfica i, a més a més, cooperació i col·laboració per part de les tres escoles, 

molt important. També un altre punt a destacar és el “què puc aportar jo” o dit d’una altra 

manera, quines propostes de millora puc oferir a cada centre. Per això, es posaran a l’abast un 

llistat de suggeriments que puguin millorar i encaminar a cada una cap a un model encara més 

inclusiu.  

Tenint en compte que el tema és molt extens, aquest es centra concretament en la funció del 

centre en general. Per això, no es capfica en aspectes com la tasca dins l’aula o cada infant 

amb NESE concretament, sinó en com pot l’escola donar resposta a totes les necessitats 

educatives que es presenten? Què pot fer el centre per aconseguir-ho? Quin és el paper de 

l’equip directiu en aquest cas? I el del professorat? Etc. 

En definitiva, calen paraules i alhora fets per poder descobrir com és i com pot esser 

d’inclusiva la realitat educativa que ens envolta. Però seguint la idea de l’escriptor Onrubia 

(2013), cal “transformar per adaptar i adaptar per incloure” (p. 49). En altres paraules, un 

mestre, un equip directiu i tota l’escola, ha de vetllar per fer-ho possible. Qui si no? 
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2. Objectius 

Amb aquest treball es pretenen assolir els següents objectius redactats. Cal dir a més a més, 

que aquests es divideixen en objectius generals –2.1, 2.2, 2.3–, per una banda, i els respectius 

objectius específics, per l’altra: 

 

2.1. Reflexionar sobre la necessitat de promoure l’escola inclusiva dins el món educatiu. 

2.1.1. Cavil·lar sobre el valor de la presència, la participació i el progrés de tot 

l’alumnat en un procés d’ensenyament – aprenentatge flexible, obert i de 

qualitat. 

2.1.2. Considerar la necessitat d’existència d’un compromís i esforç continus per part 

de tot el professorat quant a la seva formació i enriquiment professional. 

2.1.3. Reflexionar sobre la rellevància que comporta el lideratge de l’equip directiu a 

les escoles. 

 

2.2. Analitzar el model educatiu de tres escoles diferents. 

2.2.1. Observar la metodologia i línia de cada centre atenent aquells aspectes que es 

poden millorar per avançar cap a un model d’escola inclusiva. 

2.2.2. Conèixer el model inclusiu que ofereixen per atendre la diversitat. 

2.2.3. Descriure un conjunt de resultats i opinions obtingudes dels diferents 

professionals de les escoles. 

2.2.4. Autoavaluar la feina realitzada i esser avaluada pels professionals i experts en 

educació. 

 

2.3. Oferir propostes de millora a cada una de les escoles analitzades. 

2.3.1. Redactar un informe que reculli diversitat de suggeriments que ensenyin 

múltiples maneres de com poder avançar cap un model d’escola més inclusiu.  
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3. Fonamentació teòrica 

En aquest apartat s’ofereix la possibilitat de conèixer de manera clara i breu, què s’entén per 

inclusió i quina importància se li dóna o se li hauria de donar dins el món educatiu.  

3.1. Què en sabem de la inclusió? 

3.1.1. De l’exclusió a la inclusió de tot l’alumnat 

Les persones vivim en un món immers en la desigualtat, la discriminació i l’exclusió. Aquí, 

més enllà i per tot arreu, els éssers humans esdevenen éssers marginats per una raó o per 

l’altra. Raça, ètnia, sexe, capacitats intel·lectuals, físiques i també econòmiques... Totes, entre 

moltes d’altres, causen dissortadament prejudicis, etiquetes i injustícia dins d’una societat que 

mai deixarà d’esser diversa. Autors com Arnaiz (2012) assenyalen que “los sistemas 

educativos actuales han de enfrentarse a la lucha contra la exclusión, debiendo convertirse 

ésta en uno de sus retos fundamentales” (p. 28). Aleshores, la importància d’un canvi rígid, 

estricte i permanent que suprimeixi l’exclusió a qualsevol espai, àmbit i institució és, a dia 

d’avui, un dels objectius primordials del sistema educatiu. 

Dins l’àmbit educatiu, l’enfrontament a l’exclusió començà, com assenyala Font (2013), a 

finals dels anys 70 i sobretot a partir dels anys 80. Aquests foren els inicis d’una existent 

preocupació per aquells nins i nines amb necessitats educatives especials (NEE). Així doncs, 

fou el principi de l’educació especial com a moviment per integrar a aquells infants més 

desavantatjats als centres ordinaris. 

A més a més, Giné, Duran, Font i Miquel (2013), puntualitzen que des dels anys setanta i 

vuitanta, s’han promogut programes d’integració basats en fomentar la presència de 

“l’alumnat amb discapacitat” dins l’aula ordinària. Tot i això, l’exigüitat i la insignificança 

d’aquest fenomen han obert els ulls a molta gent que, conseqüentment, han esdevingut 

iniciatives i propostes per millorar aquesta concepció d’integració. D’aquesta manera, ha 

sorgit un nou concepte anomenat inclusió. 

Taula 1 

Procés de comprensió de la inclusió 

LA SOCIETAT FRONT L’EDUCACIÓ SIGNIFICAT 

Exclusió Negació de la diversitat 

Segregació Acceptació de la diversitat 

Integració / NEE Comprensió 

Educació per a tots / Inclusió Coneixement 

Elaboració pròpia basada en l’estudi de Muntaner, 2009, p. 36 
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Sovint, ambdós conceptes –integració i inclusió– han estat utilitzats com a sinònims. Però 

malgrat la possible semblança, cada un fa referència a un concepte diferent. Per una banda, la 

integració pot esser definida com el dret que tenen els infants, és a dir, els alumnes, per poder 

assistir a l’escola independentment de les característiques personals de cadascú. D’altra 

banda, la inclusió és un procés continu que lluita per a què tots els infants, nins i nines, 

tenguin el dret d’esser presents, de poder participar i de poder progressar en un entorn replet 

de valors com el respecte, l’equitat i la companyonia. Per això i essent precisos, es podria dir 

que la integració és la passa prèvia a la inclusió. 

Tot i veure des d’una perspectiva teòrica, concisa i embellida l’esmentada concepció sobre la 

inclusió, cal esser conscients de què la part pràctica, la qual permet i fa possible l’esmentat 

procés, és imprescindible i alhora, la més complicada. Malgrat la seva complexitat, però, no 

existeixen els suficients motius per impedir-la.    

3.1.2. Parlam d’inclusió 

El concepte d’inclusió pot definir-se de varies maneres ja que no existeix una única 

perspectiva sobre l’esmentat fenomen (Font, 2013). Malgrat això, des d’una perspectiva 

àmplia, Ainscow i Miles (2013) consideren l’educació inclusiva com aquella que té com a 

objectiu fonamental “eliminar l’exclusió social que resulta de les actituds i les respostes a la 

diversitat racial, la classe social, l’ètnia, la religió, el gènere i les capacitats. Per tant, partim 

de la voluntat i la creença de què l’educació és un dret que tots obtenim” (p. 162). 

D’altra banda i des del punt de vista educatiu, com diu Font (2013) podríem definir 

l’anomenat concepte com “un procés a través del qual les escoles intenten descobrir formes 

millors i més eficaces de respondre a la diversitat. Té a veure amb aprendre a viure amb la 

diferència i aprendre de la diferència” (p. 119). Per tant, la inclusió dins el sistema educatiu és 

a dia d’avui tot un repte. 

A més a més, segons Ainscow i Miles (2013) la inclusió es caracteritza per quatre elements 

fonamentals (p. 164). En primer lloc, “la inclusió és un procés”. Aleshores sempre existiran 

raons per les quals s’hagin de cercar contínuament alternatives o millors maneres per 

respondre a les diverses necessitats dels infants. En segon lloc, “la inclusió s’interessa per a la 

identificació i l’eliminació de barreres”. Barreres que impedeixen un aprenentatge de qualitat 

sobretot a aquells infants amb més perill d’esser marginats. En tercer lloc, “la inclusió cerca la 

presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat” independentment de les característiques 

personals de cada alumne. I en quart lloc, “la inclusió posa particular èmfasi en aquell 
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alumnat amb major risc de marginació, exclusió o de tenir un baix rendiment”. Tots quatre 

elements són els impulsors de la inclusió dins l’àmbit educatiu i poden influir 

satisfactòriament en l’entorn i dinàmiques de les escoles en una direcció més inclusiva. 

3.1.3. Què s’entén per escola inclusiva? 

Com esmenten Duran, Font, Giné i Miquel (2013) actualment l’interès i la preocupació per 

l’escola inclusiva ha esdevingut un dels majors reptes al qual ens hem d’enfrontar. Malgrat 

això, avui dia encara no es pot parlar d’una extensa existència d’autèntiques escoles inclusives 

a nivell mundial, nacional o, fins i tot, autonòmic. La manca de recursos didàctics i 

econòmics, la manca de legislació educativa, la manca de formació del professorat o, 

simplement, la manca de motivació del professorat ho impedeixen. Conseqüentment, el nivell 

de preocupació roman eminent. Tot i això, l’esforç i la perseverança per part de les escoles, 

encara no són suficients.  

Però cal dir de manera breu, que així com es parla de diversitat fent referència a l’alumnat, 

també es pot parlar de diversitat fent referència al professorat i als centres educatius. No 

existeixen dues escoles iguals i per tant, la manera en què es fomenta la inclusió dins les aules 

pot esser eloqüentment diferent. Aleshores no es pot generalitzar quan es parla d’escoles 

ineptes quant a la inclusió, però sí cal esser conscients de què no totes creuen en una mateixa 

idea o model d’escola inclusiva. 

Els centres ordinaris que promouen la inclusió –o escoles inclusives– són, com assenyalen 

Duran, Font, Giné i Miquel (2013), “el mitjà més eficaç per combatre actituds 

discriminatòries, crear comunitats d’acollida, construir una societat integradora i aconseguir 

una educació per a tots” (p. 10). En altres paraules, són un element primordial per assolir el 

respecte, l’equitat i la inclusió no tan sols dins les aules, sinó també al dia a dia de tots i totes.  

Aleshores, es parteix de la necessitat de “promoure més i millors oportunitats per a tots els 

alumnes i, en particular, per aquells que per diverses raons poden estar en major risc 

d’exclusió i fracàs” (p. 11). Raons com, per exemple, barreres d’aprenentatge, etiquetatge, 

prejudicis, etc. Es parteix també de la necessitat d’adaptar-nos nosaltres als infants i a les 

seves necessitats educatives per a incloure’ls, i no a la inversa (Onrubia, 2013). Però com 

assenyalava Echeita (citat per Onrubia, 2013, p. 56 – 57) “adaptar l’ensenyament no és reduir, 

simplificar o eliminar determinats aprenentatges per a determinats alumnes”. Sinó que pel 

contrari, “adaptar suposa enriquir, ampliar i multiplicar els suports disponibles als alumnes, i 

les formes concretes de portar-les a terme”. 
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D’altra banda, Ainscow, Booth i Dyson (2006, citats en Muntaner, 2009, p. 46 – 47), fan 

referència al model d’actuació que s’ha de seguir per a aconseguir la presència, la participació 

i el progrés de tot l’alumnat: 

 

IDENTIFICACIÓ DE 

LES BARRERES QUE 

IMPEDEIXEN LA 

INCLUSIÓ DE 

L’INFANT 

 PLANIFICAR, 

IMPLEMENTAR I 

SOSTENIR 

PROCESSOS 

D’INNOVACIÓ I 

MILLORA ESCOLAR 

 

 

REESTRUCTURAR 

LES CULTURES, LES 

POLÍTIQUES I LES 

PRÀCTIQUES 

ESCOLARS 

EXISTENTS 

Figura 1: Model d’actuació per a la inclusió a l’escola. Elaboració pròpia basada en el model d’actuació 

d’Ainscow; Booth i Dyson. 

Es tracta d’un model compartit en el qual hi ha de participar tota la comunitat educativa –

professorat, alumnat, famílies, administracions i personal no docent –. Un model que lluita 

per donar resposta a la diversitat. Un model que requereix esforç, perseverança i feina en 

equip. En definitiva, un model inclusiu. 

A més a més, com esmenta Muntaner (2009) aquest avanç depèn dels professionals en 

educació, els mestres, i de la seva actitud. Aquella actitud que permet veure primer a la 

persona i a les seves capacitats, que no a les seves “discapacitats” i mancances. Així doncs, 

els mestres, l’escola, la societat en general, ha d’esser conscient de què el progrés i el 

desenvolupament d’un infant no depèn únicament dels seus gens, sinó també de l’entorn que 

l’envolta i de com aquest omple les necessitats educatives de cada alumne de dins l’escola (p. 

19). Aleshores, es tracta d’un progrés conjunt i col·lectiu en el qual tota la comunitat 

educativa camina de la mà. 

3.2. Com podem afavorir el desenvolupament de la inclusió a l’escola? 

3.2.1. Condicions institucionals que caracteritzen l’escola inclusiva 

Alonso i Araoz (2011, citat en Díaz; Fernández-Cid; Ferreira; Gómez; Toboso i Villa, 2012, 

p. 280), declaren que “hasta mediados de los años ochenta la escolarización del alumnado con 

discapacidad en España se realizaba de manera generalizada en centros segregados”. 

Antigament en la dècada dels setanta, les persones amb discapacitats no eren considerades 
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mereixedores ni tan sols d’esser educades. A mesura han anat passant els anys però, la 

perspectiva social sobre l’educació ha anat canviant significativament. 

Aleshores, l’escolarització d’infants amb NESE als centres ordinaris vers als centres 

d’educació especial ha estat un dels grans debats en la història i l’evolució del sistema 

educatiu del país. Per una banda, hi són aquells que pensen que tots aquells nins i nines amb 

NESE, considerats força diferents, han d’esser escolaritzats a un centre d’educació especial, 

marginats de la resta d’infants. En canvi, per l’altra banda, la veu inclusiva educativa defensa 

que qualsevol alumne independentment dels trets que el caracteritzin, té el dret d’esser inclòs 

dins l’escola ordinària. 

Més enllà de l’escola ordinària però, existeix l’escola inclusiva. Una escola que tot i ser 

ordinària i diversa, vetlla constantment per a què el procés d’aprenentatge de tots i totes 

culmini en l’èxit. Així doncs, (Ainscow, 2001: Echeita, 2006; Marchesi i Martín, 1998; 

Onrubia, 2013, p. 60 – 61), destaquen un seguit de condicions institucionals que es 

requereixen per promoure la inclusió a nivell de centre: 

o L’existència d’un projecte educatiu global i compartit per part del conjunt d’agents 

educatius de la institució, que assumeix i adopta la diversitat dels alumnes com a eix 

fonamental. 

o Un alt grau d’implicació i autoexigència professional per part del professorat, una 

elevada responsabilització de la pròpia pràctica, una pràctica reflexiva i compromesa 

amb la innovació i la millora, i una disposició favorable a la formació i el 

desenvolupament professional al servei d’aquella millora. 

o Un clima de centre i d’aula favorable a l’aprenentatge, i una actitud preventiva, més 

que correctiva, front les dificultats en l’aprenentatge. 

o Un lideratge eficaç i acceptat, distribuït per tota l’escola, i combinat amb la 

participació, la col·laboració i la coordinació del professorat. 

o Una planificació acurada, coordinada i flexible dels recursos, tant des del punt de 

vista curricular –acords sobre el tractament de determinats continguts, continuïtat, i 

coherència entre nivells i aules, delimitació de continguts transversals, tasca 

interdisciplinària, etc.–,  com organitzatiu –ús dels espais, temps i agrupaments dels 

alumnes–. 
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o Un aprofitament sistemàtic dels recursos i espais ordinaris per a l’atenció a la 

diversitat, i un ús acotat dels recursos “especials”, establint un continu de possibilitats 

d’adaptació, des de les menys específiques i significatives fins a les més específiques i 

significatives, i assegurant que els recursos més específics només s’utilitzen després 

d’haver acabat les possibilitats de resposta en espais i recursos (més) ordinaris. 

o Un aprofitament de les diverses formes de suport que els distints membres de la 

comunitat educativa poden donar-se els uns als altres (uns alumnes a altres, les famílies 

als alumnes i entre si, les famílies als professors i aquests a aquelles, etc.). 

o Una forta relació entre l’escola i el seu entorn, assegurant la participació de la 

comunitat en les polítiques i decisions de l’escola i establint vincles sustentadors entre 

l’escola i la comunitat. 

o L’existència de suports externs, en forma de processos d’assessorament de 

col·laboració, i també de polítiques i actuacions adequades per part de les autoritats i 

administracions educatives, com facilitadores del canvi en la línia marcada per les 

diverses condicions anteriors. 

Durant els darrers anys s’han escrit nombrosos articles, llibres i tesis sobre com treballar amb 

la diversitat i sobre com afavorir-la a través d’estratègies, recursos o metodologies. Tot i el 

coneixement que es té sobre el tema però, és evident que la praxi és una part fonamental per 

assolir el desenvolupament d’escoles inclusives. Llavors, el procés d’un canvi no depèn 

únicament del coneixement sobre el tema, sinó de l’actitud de tota la comunitat educativa per 

portar-lo a terme. Però com esmenta Muntaner (2009) no es pot pretendre “que todo cambie, 

para que todo siga igual”.  

D’altra banda, Arnaiz (2012) en un estudi inspirat en la filosofia de les escoles eficaces de 

Davis i Thomas (1992); Ramasut i Reynolds (1993), presenta quatre elements cabdals per a la 

millora educativa d’una escola. En primer lloc, la necessitat de crear un ambient i entorn 

enriquidors, que afavoreixin un clima positiu en tot el centre. D’aquesta manera, es facilita el 

treball i l’aprenentatge cooperatiu al grup de treball. En segon lloc, l’elaboració d’un 

diagnòstic de la situació, l’anàlisi i la formulació els problemes obtinguts. En tercer lloc, una 

recerca de solucions tant a curt com a llarg termini. Tot seguit, l’elaboració d’un pla d’acció, 

preparació de la posada en pràctica i desenvolupament del mateix a nivell col·lectiu. I, 

finalment, l’avaluació de l’experiència (p. 37). 
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3.3.  La importància de l’equip directiu 

Com ja es sap, l’equip directiu d’una escola és aquell format per tres membres –director/a, cap 

d’estudis i secretari/a– que s’encarrega, entre d’altres, de liderar l’escola. Habitualment es cau 

en l’error de pensar que aquest únicament es centra en el comandament del centre ja que 

antigament era possiblement el model que es seguia en la majoria dels casos. Tot i això, es 

tracta tan sols d’un model o d’una perspectiva més sobre el que es coneix com “la funció de 

l’equip directiu”.  

Com és evident, hi ha tants equips directius com escoles i, per tant, milers de maneres 

diferents de creure en el lideratge. No obstant això, aquest porta a terme funcions cabdals en 

el dia a dia d’un centre. Segons un estudi de la xarxa EURYDICE (2009, citat en León, 2012, 

p. 135), a Europa la majoria dels directors/es d’escola dediquen més d’un 40% del seu temps 

a activitats de gestió i administració, més d’un 20% a la comunicació amb les famílies i 

alumnes i a activitats professionals relacionades amb el desenvolupament curricular i 

pedagògic del centre i, finalment, dediquen tan sols un 13% a activitats docents. 

 

               Figura 2: La realitat directiva a les escoles europees. 

Aleshores, el gràfic permet extreure diverses reflexions quant a la direcció i el lideratge. 

Primerament, cal esser conscients de què el lideratge no depèn únicament del director, sinó 

d’un equip directiu que porta a terme tasques compartides amb qualsevol docent, equip o 

comissió de l’escola. En segon lloc, la gestió i el lideratge dins d’un centre han de ser assolits 
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LA REALITAT DIRECTIVA A LES ESCOLES EUROPEES 

Elaboració pròpia basada en la Xarxa EURYDICE (2009) 
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però de manera diferent. No s’han de confondre ambdós conceptes. En tercer lloc, existeixen 

evidències empíriques (CEPPE, 2010; León, 2012) de què la direcció de l’equip directiu és el 

segon factor intra-escoles –després de les competències dels mestres– que influeix 

eloqüentment en els resultats escolars. I finalment, com ja s’ha esmentat anteriorment, l’estil 

de cada equip directiu pot esser més efectiu o menys per a assolir una educació de qualitat i 

l’èxit de tot l’alumnat i professorat. Per tant, cal partir de la idea de què l’equip directiu és 

primordial dins l’escola, però que no a totes les escoles exerceixen de la mateixa manera.  

3.3.1. El lideratge inclusiu 

Aleshores, seguint amb la idea de Ryan (2006); Kugelmass i Ainscow (2003, citat en León, 

2012, p. 136), cal partir de la premissa de què l’entorn d’una escola –incloent als mestres, 

alumnes, famílies, monitors...– està significativament afectat per la personalitat i la manera en 

què l’equip directiu la dirigeix. Aleshores, no tots els estils de lideratge són idonis per al 

desenvolupament de la inclusió dins un centre educatiu.  

Per assolir una educació inclusiva, és cabdal una actitud directiva positiva basada en valors 

com el respecte i l’equitat, i que parteixi de la plena consciència de què la diversitat regna a 

qualsevol lloc, inclosa l’escola. I també, com diu León (2012, p. 136), de com aquesta 

diversitat precisa de nombroses estratègies estructurals i personals en la gestió dels centres. 

Així doncs, l’escola inclusiva és aquella que segueix un model directiu que valora el 

desenvolupament integral de la persona vers el rendiment acadèmic, la cooperació vers la 

competitivitat i, en definitiva, la inclusió vers l’exclusió (León, 2012, p. 137). 

Llavors, el lideratge inclusiu és, a nivell general, aquell que: 

o És conscient de l’existència d’un alumnat i professorat divers. 

o Creu en les capacitats i les possibilitats de tots i totes. 

o Acull a tothom independentment dels seus trets personals. 

o Té la iniciativa de crear una comunitat d’aprenentatge oberta, flexible i motivadora. 

o Creu i fomenta l’aprenentatge cooperatiu. 

o Té com a objectiu imprescindible, la inclusió de tothom. 

 

Per tant, com assenyala León (2012, p. 138), les escoles inclusives van marcades en els 

models de OA (Organizaciones que Aprenden) i CPA (Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje), “ya que se trata de escuelas que buscan el cambio y la mejora continua 
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mediante el establecimiento de un sentido de comunidad y determinando las barreras para el 

aprendizaje y la participación con el fin de mostrar vías de cambio hacia una escuela con 

cultura –más inclusiva–“. 

La inclusió aposta per un lideratge centrat en l’aprenentatge de l’alumnat, el professorat i la 

pròpia escola com a organització (Bolivar, 2010, citat en León, 2012, p. 134-135). Aquesta 

idea de lideratge inclusiu, segons Harris i Lambert (2003, citat en León, 2012, p. 138), està 

fonamentada en cinc supòsits: 

o Lideratge i líder no són el mateix. 

o El lideratge es produeix sobre l’aprenentatge que condueix a un canvi constructiu. 

o Qualsevol persona té el potencial i el dret a exercir com a líder. 

o Liderar és un esforç compartit. 

o El lideratge requereix la redistribució de poder i autoritat. 

 

Així doncs, l’escola inclusiva creu en un estil que Ryan (2006, citat en León, 2012, p. 140) 

denomina “direcció inclusiva”, que fomenta la participació en totes les pràctiques educatives 

de tota la comunitat escolar, inclosos els alumnes. I en definitiva, aquesta direcció inclusiva 

segons León (2001, citat en León, 2012, p. 141) hauria de: 

o Promoure la visió de l’escola com un tot. 

o Ser el promotor del canvi i el que ha de controlar el seu desenvolupament. 

o Establir relacions d’amistat i de treball amb la resta de membres de la comunitat 

educativa. 

o Promoure el desenvolupament professional de la resta de mestres i potenciar el treball 

cooperatiu i de col·laboració.  

   

3.4. La importància del professorat 

Com és evident, el professorat és un element clau per l’aprenentatge dels infants. Tot i això, 

primerament cal emfatitzar quelcom prou rellevant. És obvi que així com la diversitat regna 

en l’alumnat, també ho fa dins l’equip docent. Però com assenyalen Cela i Palou (2011), “no 

pot ser mestre qui creu en la superioritat dels uns per sobre dels altres, per raó de raça, de 

sexe, de condició social... Ni qui no se sent responsable de cada un dels infants que arriben a 

l’escola. Tampoc qui no confia en les capacitats de cada individu. Ni qui no creu en la 
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necessitat d’un futur més just, més decent. Així com qui davant de les situacions conflictives 

no concep altra alternativa que l’exclusió” (p. 15). 

Els mestres són professionals que observen, ensenyen i aprenen amb i dels infants. Infants que 

no són vists com a minusvàlids, sinó com a nins i nines que tot i tenir capacitats diferents o 

necessitats especifiques o, més ben dit, barreres en l’aprenentatge, són i seran moltes altres 

coses (Cela i Palou, 2011, p. 31). “Excloure la diferència sempre és un signe de fracàs. Quan 

un mestre deixa per impossible un alumne, el que es degrada no és l’alumne, sinó la capacitat 

professional del mestre” (Cela i Palou, 2011, p. 30). 

D’altra banda i fent referència a la inclusió, el mestre inclusiu és aquell que vetlla per 

aconseguir l’èxit de qualsevol infant en el seu procés d’aprenentatge. Un aprenentatge que 

com assenyala Groff (2010) es basa primordialment en set principis (p. 6-7): 

Taula 2 

Els 7 principis de l’aprenentatge 

 

1 L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

2 L’aprenentatge és de naturalesa social. 

3 Les emocions són part integral de l’aprenentatge. 

4 L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 

5 L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. 

6 L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. 

7 Aprendre és construir connexions horitzontals. 

 

           Elaboració pròpia basada en l’estudi de Groff, 2010, p. 6 

Per a què l’entorn d’aprenentatge esdevingui eficaç de veritat s’han de complir tots els 

principis citats (Groff, 2010). Aleshores, els mestres són elements cabdals en una de les 

etapes més importants de les persones: la infància. Ensenyen, eduquen, comparteixen 

moments, històries i experiències, observen, ajuden, valoren, motiven... Però esser mestre mai 

significa menysprear, excloure o ignorar els possibles problemes del dia a dia. En definitiva, 

esser un mestre més dins el món educatiu és fàcil. El que és difícil –però no impossible– és 

lluitar i vetllar per aconseguir l’èxit de tot l’alumnat sense excepcions. 
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3.4.1. La necessitat d’estar en contínua formació 

En un estudi de Castro i García (2012) s’esmenta que la formació inicial que reben aquells 

futurs mestres d’educació infantil i primària, els permet adquirir competències professionals 

necessàries per a poder treballar finalment dins el món de la docència. “Les competències 

professionals són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds d’ordre cognitiu, afectiu i 

pràctic necessàries per al desenvolupament professional d’un mestre” (p. 302). Actualment, la 

societat i l’escola reclamen l’actualització contínua i permanent del professorat per a què 

aquest s’adapti adequadament als canvis i a l’evolució que experimenti la societat. 

En un estudi sobre la UNESCO, de Pinya (2008, citat en Castro i García, 2012, p. 299), 

s’entén la formació permanent del professorat com “el proceso encaminado a la revisión y 

actualización de los conocimientos, actitudes y habilidades, originado por la necesidad de 

renovar los conocimientos con la finalidad de adaptarlos a los cambios y avances de la 

sociedad”. Aleshores, es tracta d’un procés de reciclatge professional, que requereix aprendre 

noves estratègies d’ensenyament, nous recursos didàctics, altres maneres de treballar en 

equip, metodologies innovadores, ús de les TIC, etc., amb el propòsit de què tot l’alumnat 

aprengui.  

No obstant això, com assenyala Imberón (2007, citat en Castro i García, 2012, p. 300), sovint 

tots els aprenentatges conceptuals i procedimentals assolits no es posen posteriorment en 

pràctica. Això es deu a la manca de contextualització i al seguiment de models insignificants i 

poc enriquidors. Aleshores, cal partir d’un model formatiu basat en la motivació i participació 

en diversitat d’activitats com casos pràctics, debats, treball cooperatiu, etc., que finalitzin amb 

un procés d’avaluació de la formació rebuda per a què tot culmini en un desenvolupament 

professional significatiu i una conseqüent innovació dels centres escolars.  
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4. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

4.1. Disseny metodològic 

 

Figura 3: Mapa conceptual sobre el disseny metodològic del treball. 

La metodologia és l’apartat en què es planteja quina serà la manera més adient d’estructurar i 

elaborar el treball d’investigació. En aquest cas, com es pot observar al mapa conceptual 

anterior, la metodologia del treball és de tipologia mixta ja que es dóna tant a nivell qualitatiu 

com a nivell quantitatiu. Com s’esmenta en un estudi de Lee i Lings (2008, citat en Ugalde i 

Balbastre, 2013), existeixen diferents mètodes per obtenir diferent tipus d’informació. En 

aquest cas concretament, es tracta d’un estudi qualitatiu seguit d’un quantitatiu. Aquest tipus 

de treball, com diuen Ugalde i Balbastre (2013) “permite recoger conocimiento suficiente 

para después ser probado mediante investigación cuantitativa” (p. 185). Aquesta seqüència 

consisteix en realitzar un estudi qualitatiu sobre la temàtica a investigar i, posteriorment amb 

l’elaboració  d’eines per a la recollida de dades, finalitzar-la amb l’anàlisi quantitatiu idoni. 

Llavors, la tipologia d’aquest treball és empírica o de recerca ja que pretén treballar i assolir 

els diferents objectius mitjançant l’obtenció de resultats amb el suport de diversos instruments 

de recollida d’informació, i seguint des d’un començament un marc teòric enriquidor i 

adequat. 
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Partint del coneixement de quin serà l’objecte d’estudi a investigar –l’escola inclusiva en 

aquest cas– el treball es centra en l’anàlisi i la reflexió del tractament de la inclusió de tres 

realitats existents, concretament, tres escoles públiques d’educació infantil i primària. 

Aleshores, es porten a terme un seguit de procediments per a l’elaboració de la investigació de 

cada un dels centres i la recerca d’informació de la que el treball es fonamenta. 

A més a més, l’elaboració d’aquest projecte s’organitza en cinc fases o tasques. En aquestes 

es porten a terme diferents funcions i es treballen diferents continguts que es poden anar 

modificant i millorant a mesura passa el temps. El mètode seguit per a realitzar-lo s’anomena 

Pla de treball del TFG. Projecte d’innovació didàctica (2015-2016) i parteix de la iniciativa i 

el treball en equip de diferents tutors de la Universitat de les Illes Balears (UIB): Sebastià 

Verger, Begoña de la Iglesia, Maria A. Riera, Maria Ferrer, Carme  Pinya, M. Isabel Pomar, 

Rosabel Rodríguez, M. Teresa Adame i M. Rosa Rosselló. 

Taula 3 

Cronograma del procediment seguit per a la realització del treball 

TASCA LLIURAMENT TUTORIA FEEDBACK TAULA DE CANVIS 

1 
10 de febrer - MOODLE 

11 de febrer, 2016 -  Selecció del tema del TFG. 

 Expectatives personals. 

2 

4 de març - MOODLE 

17 de març 12 de març 23 de març 

 Títol provisional. 

 Índex provisional. 

 Esborrany justificació. 

 Objectius provisionals. 

 Esborrany disseny metodològic. 

 Llistat base de dades. 

3 
11 d’abril - MOODLE 

26 d’abril 29 d’abril 25 d’abril 
 Fonamentació teòrica. 

 Metodologia del treball. 

4 
25 de maig - MOODLE 

8 de juny 10 juny 10 juny  Anàlisi de dades. 

 Reflexions de conclusions. 

 Reflexió sobre les competències. 

5 20 de juny - MOODLE 
- - - 

 Lliurament del treball definitiu. 

Elaboració pròpia basada en el Pla de treball del TFG. Projecte d’Innovació Didàctica (2015-2016) 
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4.2. Procediment del treball 

En primer lloc, es parteix de la prèvia recerca d’informació diversa i relacionada amb la 

temàtica del treball. Aquesta pot esser recollida per mitjà de nombroses bases de dades i fonts 

bibliogràfiques com, per exemple, Dialnet, ERIC, Google Academic, etc. Concretament, la 

base de dades més usada per a la recerca d’informació del propi treball ha estat Dialnet. La 

majoria de les revistes referenciades han estat recollides d’aquesta per varis motius: ofereix 

una àmplia gamma de documents, informació actual i, a més a més, revistes sobre la inclusió i 

l’escola inclusiva. 

Tot seguit i obtenint la informació de la qual es fonamenta l’esmentat treball, la següent passa 

consisteix en posar en marxa la investigació educativa. D’aquesta manera, aquesta segona part 

comença amb la realització d’entrevistes (annex 8.1.) a l’equip directiu de cada escola i la 

presentació d’enquestes seguint l’escala de Likert (annex 8.2.) que els mestres de cada centre 

tendran l’oportunitat de fer.  

Taula 4 

Cronograma de les entrevistes i la presentació de les enquestes 

TASCA CENTRE DIA 

Entrevistes 

CEIP Es Molinar, Infant Felip 2 de maig de 2016 

CEIP Mestre Colom 9 de maig de 2016 

CEIP Pintor Joan Miró 6 de maig de 2016 

Enquestes 

CEIP Es Molinar, Infant Felip 2 de maig de 2016 

CEIP Mestre Colom 9 de maig de 2016 

CEIP Pintor Joan Miró 26 d’abril de 2016 

Així doncs, la recollida de totes aquestes dades (annex 8.1. i annex 8.3.) permetrà l’anàlisi de 

cada un dels models educatius tenint en compte la inclusió com a eix fonamental. Llavors, les 

conclusions i reflexions finals sobre com és d’inclusiva cada una de les escoles investigades, 

finalitzen amb l’oferiment de propostes de millora i suggeriments (annex 8.4.) per a avançar 

tota la comunitat educativa en el desenvolupament d’una escola que lluita per ser cada dia 

més inclusiva. 

4.2.1. Instruments de recollida d’informació 

Per portar a terme la investigació i la conseqüent recollida de dades i informació, els 

instruments considerats més adients per poder assolir els objectius anteriorment redactats, són 

els següents: 
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o Entrevistes 

Aquest instrument de recollida d’informació (annex 8.1.) permet conèixer des d’una 

perspectiva més propera la realitat de cada escola. Malgrat això, cal tenir en compte que tan 

sols es basa en la mirada i, per tant, en un únic punt de vista professional com és, 

concretament, d’un membre de l’equip directiu. 

Està composta per quinze preguntes les quals són inicials i iguals als tres casos. Malgrat això, 

durant l’entrevista en poden anar sorgint altres d’específiques, pròpies de cada escola, les 

quals també seran anotades. Aquestes giren al voltant de quatre grans eixos: l’actitud, 

l’escola, la coordinació i l’equip directiu, tots primordials per a l’escola inclusiva. 

A partir de les diferents respostes obtingudes, es pretén analitzar cada un dels models 

educatius per posteriorment, poder oferir suggeriments i propostes per progressar en el 

desenvolupament de pràctiques i entorns d’aprenentatge encara més inclusius. 

o Enquestes 

Una enquesta és, segons el Diccionari Manual de Llengua Catalana (2016), “la reunió de 

dades obtingudes mitjançant una sèrie de preguntes que es fan a moltes persones per conèixer 

la seva opinió sobre un tema determinat”. En aquest cas en particular, les preguntes van 

dirigides a tot el professorat de cada escola per saber què opinen sobre la seva pròpia actitud i 

formació professional, l’equip de suport, l’equip directiu, l’escola i, a més a més, l’alumnat 

amb NESE.  

D’altra banda, aquestes enquestes (annex 8.2.) segueixen un model en concret anomenat 

“Escala de Likert”. Aquest és com diu Llauradó (2014) un dels ítems més populars i usats en 

les enquestes ja que permet midar actituds i conèixer el grau de conformitat de la persona 

enquestada amb qualsevol afirmació que se li proposi.  

Cada enquesta es divideix en dos nivells, per una banda, el nivell d’acord o desacord i, per 

l’altra, la freqüència de diferents accions. Finalment, amb el buidatge de les enquestes, es 

pretén observar i analitzar els resultats obtinguts per extreure conclusions sobre el pensament 

i opinió d’un grup de mestres reduït però significativament important. 

4.3. Els participants 

En aquest punt es pretén reflectir breument el context de cada centre, atenent a aquells trets 

que poden afectar tant de manera positiva com de manera negativa al procés inclusiu.  
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Així doncs, cal considerar els recursos humans dels quals disposa cada escola per fer front a 

les necessitats educatives de tot l’alumnat. 

4.3.1. El CEIP Es Molinar, Infant Felip 

El CEIP Es Molinar, Infant Felip és una escola pública situada a la barriada del Molinar. És 

propera a moltes altres barriades com El Coll d’en Rabassa, Son Riera (Son Banya) i el 

Polígon de Llevant, entre d’altres. Per tant, a l’escola existeix una rica diversitat sobretot a 

nivell soci-econòmic. A més a més, és un centre de doble línia des dels grups tres anys fins als 

de sisè de primària, amb un tutor per classe.  
 

Taula 5 

Context educatiu del CEIP Es Molinar, Infant Felip 

L’escola CEIP Es Molinar  Tipus d’escola Pública 

Ubicació El Molinar Llengua vehicular Català/Castellà 

L’alumnat 

Total 423 

Amb NESE 102 

Ràtio 24 

El professorat 

Tutoria Primària 12 

Tutoria Infantil 8 

Especialistes 6 

Equip de suport 

Especialista en Audició i Llenguatge 2 

Especialista en Pedagogia Terapèutica 2 

Especialista en Atenció a la Diversitat 1 

Especialista en Atenció Terapèutica - 

Total 31 
 

 

                             Figura 4: Alumnat amb NESE al CEIP Es Molinar. 
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4.3.2. El CEIP Mestre Colom 

El CEIP Mestre Colom és una escola pública situada a Bunyola. És l’única de dins del centre 

del poble i per això la gran majoria són bunyolins i bunyolines, tant a nivell d’alumnes com a 

nivell de mestres. Malgrat això, el centre no deixa d’esser divers: infants nouvinguts, infants 

amb famílies totalment diferents, infants amb necessitats educatives específiques, infants amb 

pares i mares separats, etc. A més a més, és un centre de doble línia des de tres anys fins a sisè 

de primària, amb un tutor per classe.  

Taula 6 

Context educatiu del CEIP Mestre Colom 

L’escola CEIP Mestre Colom  Tipus d’escola Pública 

Ubicació Bunyola Llengua vehicular Català 

L’alumnat 

Total 328 

Amb NESE 33 

Ràtio 20 

El professorat 

Tutoria Primària 13 

Tutoria Infantil 6 

Especialistes 6 

Equip de suport 

Especialista en Audició i Llenguatge 1 

Especialista en Pedagogia Terapèutica 1 

Especialista en Atenció a la Diversitat 1 

Especialista en Atenció Terapèutica 1 

Total 29 
 

 

                             Figura 5: Alumnat amb NESE al CEIP Mestre Colom. 
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4.3.3. El CEIP Pintor Joan Miró 

El CEIP Pintor Joan Miró és una escola pública d’una única línia (menys segon i tercer de 

primària que són de doble línia) situada al Polígon de Llevant, proper a moltes altres barriades 

com La Soledat, Es Molinar, Son Riera (Son Banya), etc. Aleshores, aquest centre en concret, 

es caracteritza primordialment per l’existència d’infants diversos. 

Taula 7 

Context educatiu del CEIP Pintor Joan Miró 

L’escola CEIP Pintor Joan Miró  Tipus d’escola Pública 

Ubicació Polígon de Llevant Llengua vehicular Castellà 

L’alumnat 

Total 245 

Amb NESE 65 

Ràtio 25 

El professorat 

Tutoria Primària 8 

Tutoria Infantil 3 

Especialistes 8 

Equip de suport 

Especialista en Audició i Llenguatge 1 

Especialista en Pedagogia Terapèutica 2 

Especialista en Atenció a la Diversitat 1 

Especialista en Atenció Terapèutica - 

Total 24 

 

 

                             Figura 6: Alumnat amb NESE al CEIP Pintor Joan Miró. 
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5. Els resultats 

Aquest és l’apartat en què es reflecteix la realitat i veritat educativa actual de tot el que s’ha 

parlat anteriorment. Aleshores, permet prendre consciència de com és el dia a dia a les tres 

escoles i de què es pot fer per a la seva millora. 

5.1. Descripció dels resultats 

Primerament, cal destacar quin ha estat el nivell de participació i d’implicació de cada centre. 

Per això, és rellevant saber el grau de dificultat que ha sorgit per poder entregar i recollir 

enquestes i, d’altra banda, la dificultat per coincidir amb un membre de l’equip directiu en un 

temps i espai adequats. A les escoles és difícil estar parat, i més quan ets mestre/a. Llavors, 

cal tenir en compte que la participació dels professionals varia en funció de la seva 

disponibilitat.  

Taula 8 

Participació professional en les enquestes 

Professorat participant CEIP Es Molinar CEIP Mestre Colom CEIP Pintor Joan Miró 

Tutors/es de Primària 6 de 12 6 de 12 3 de 8 

Tutors/es d’Infantil 2 de 6 4 de 5 2 de 3 

Especialistes 4 de 6 1 de 5 2 de 5 

Mestres de Suport 3 de 5 2 de 4 6 de 5 

Equip directiu 0 de 3 2 de 3 3 de 3 

Orientador/a 0 d’1 1 d’1 0 d’1 

Total 15 de 31 16 de 29 16 de 24 

 

Cal aclarir que el total de mestres no correspon a la suma de tots els de la llista degut a què 

alguns dels membres dels equips directius porten a terme tutories a educació primària o 

infantil i, a més a més, hi ha mestres que treballen a mitja jornada. Aleshores, aquestes 

enquestes s’adrecen a tots els docents de l’escola encara que alguns d’ells no realitzin jornada 

completa. 

Fent referència als gràfics següents, la participació del professorat, tot i que podria esser 

millor, és bona. Cada escola ha superat el 50%. No obstant això, cal esmentar que amb una 

major participació, els resultats haguessin pogut oferir més informació i opinió. 
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Figura 7: El grau de participació del professorat dels tres centres educatius. 

 
 

 

     Figura 8: El nivell de participació segons la funció del mestre. 

 

Com es pot observar a la figura 8, únicament els tutors d’Infantil i els mestres de Suport han 

superat el 50% de participació del seu sector.  
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5.1.1. Quant a les entrevistes... 

Cada un dels participants, com és evident, ha ofert diferents respostes tot i que moltes d’elles, 

curiosament, han estat molt semblants. Totes elles han coincidit en un aspecte que afecta 

totalment a la inclusió dins l’escola, les barreres arquitectòniques. Cap dels tres centres 

disposa d’una rampa, d’un ascensor o de banys adaptats pels infants amb dificultats motrius. 

Les escoles foren construïdes, com a mínim, fa quaranta anys i, aleshores, encara no es 

parlava d’inclusió.  

D’altra banda, també cal destacar que els tres entrevistats coincideixen en considerar una 

actitud positiva i oberta per part de l’escola. És a dir, tot i tenir present que falta molt per fer, 

l’actitud, la predisposició i la voluntat d’esser inclusius, tot i que podria ser millor o també 

pitjor, és bona. Tots tres centres ofereixen diversos projectes i metodologies d’ensenyament 

alternatives a l’escola tradicional i diferenciada. D’aquesta manera, pretenen avançar a llarg 

termini cap a una educació cada vegada més inclusiva. 

També és important fer referència a l’existent diferència que es dóna a les escoles entre 

Infantil i Primària. Totes tres han coincidit en què a Infantil es porta a terme un ensenyament 

més obert, flexible i lliure. En canvi, a Primària i a mesura que avancen els cursos, 

l’ensenyament esdevé més tancat, teòric i rígid. A més, les tres escoles investigades també 

coincideixen en la voluntat de, a llarg termini, continuar la metodologia d’Infantil a Primària. 

D’altra banda, cada membre de l’equip directiu ha deixat palès la dificultat de crear un entorn 

educatiu que a nivell de claustre sigui acceptat per tothom. Quan es parla de diversitat en la 

majoria d’ocasions es fa referència a l’alumnat, el qual sovint ha estat considerat el culpable 

de tot. Així doncs, s’oblida o s’ignora el fet de què la diversitat, existent per tot arreu, també 

es reflecteix significativament entre els mestres. Per tant, és evident que dins d’una mateixa 

escola cada docent ensenya de la millor manera que creu possible independentment de què 

probablement hi hagi grans diferències entre tots i totes.  

Llavors, pel que fa la col·laboració i coordinació amb escoles d’Educació Especial o amb 

associacions diverses, no és considerada un requisit que calgui prioritzar, sinó un dret. És a 

dir, tots tres estableixen vincles de comunicació quan és únicament necessari.  
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5.1.2. Quant a les enquestes... 

Aquest instrument de recollida d’informació (annex 8.2.) ofereix una àmplia gama d’opinions 

personals a nivell anònim. A més a més, cal dir que aquest tipus d’enquesta tot i que és fàcil 

de construir, és difícil de tractar posteriorment pel que fan els resultats obtinguts. Aquestes no 

permeten observar de manera precisa i concreta l’opinió de cada enquestat, sinó que mostren 

els diferents punts de vista de manera aproximada al que l’investigador ha escrit. Malgrat la 

poca fiabilitat dels resultats però, s’obté informació que cal considerar. 

Primerament, cal aclarir que el model de l’enquesta es divideix en dos sectors: la realitat 

educativa del centre en concret i l’opinió personal sobre la inclusió a qualsevol escola. 

D’aquesta manera, es pretén obtenir informació actual i real que permeti fer una comparació 

amb el que s’ha concretat a la fonamentació teòrica del treball. A més a més, el buidatge o els 

resultats obtinguts es troben agrupats per escoles, per a què es pugui fer visible i es doni a 

conèixer l’opinió dels diferents professionals sobre cada centre en concret. Llavors, cal 

destacar diversos punts que criden l’atenció: 

 

Taula 9 

Dades rellevants del CEIP Es Molinar 

ACTITUD 

En primer lloc, cal incidir en què 14 de 15 mestres participants consideren anar a l’escola amb 

energia i motivació per fer feina, sempre o quasi sempre. En canvi, 7 d’ells consideren que veuen als 

seus companys freqüentment amb energia i motivació, únicament 5 persones creuen veure’ls quasi 

sempre i 3 creuen veure’ls sempre. Llavors, cal considerar aquesta possible falta de motivació ja que 

pot afectar al dia a dia de l’escola, de l’aula, de la relació mestre-alumne, mestre-famílies... 

En segon lloc, 5 de 15 participants afirmen dirigir-se d’una manera diferent –més enfadada, més 

positiva, més negativa... – a segons quins infants. Per tant, tot i que es tracti d’una relació positiva o 

negativa, pot condicionar significativament a la resta de companys, a l’aprenentatge i/o 

desenvolupament d’aquests infants en concret, etc. 

 

SUPORT 

En tercer lloc, 3 de 15 mestres tenen dificultat per contactar amb l’orientador/a de l’escola. Tan sols 

disposen de la seva ajuda i presència a l’escola una vegada a la setmana, insuficient per portar al dia 

el seguiment, sobretot, d’infants amb NESE. Així es reflecteix doncs, que aconseguir  una educació 

inclusiva de qualitat no depèn únicament de l’escola o dels docents, sinó que és necessària la 

implicació i el recolzament de l’administració. 
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ESCOLA 

En quart lloc, i com ja s’ha esmentat anteriorment, la coordinació i col·laboració amb escoles 

d’Educació Especial o associacions és insuficient. De fet, 3 de 15 docents desconeixen si existeix o 

no aquesta relació. Aleshores, l’esmentada ignorància per part del professorat pot implicar que sovint 

no es puguin cercar oportunitats millors per aquell alumnat amb NESE. 

NESE 

En cinquè lloc, 5 de 15 professionals tenen o han tengut alumnat amb NESE que surt de l’aula 

ordinària sempre o quasi sempre. Això significa que tot i progressar amb la inclusió a nivell teòric, 

falta progressar significativament a nivell pràctic ja que treure un infant de dins l’aula és signe 

d’exclusió i/o de falta de recursos. 

En sisè lloc, 8 de 15 participants declara que tenir infants amb NESE dins l’aula suposa un gran 

esforç i cansament. Llavors, estam parlant possiblement d’una falta de formació professional o d’una 

falta de recursos humans i/o materials. A més a més, aproximadament el 50% de participants 

considera haver tingut dificultats per atendre i respondre a les necessitats d’infants amb NESE. Així 

com també, 3 participants afirmen que freqüentment no han aconseguit la inclusió d’infants amb 

NESE dins el grup classe. 

D’altra banda, 6 de 15 professionals no es senten preparats per respondre a les necessitats –NESE o 

no– de qualsevol infant. I alhora, 3 d’ells opinen que l’alumnat amb NESE s’ha de saber adaptar al 

ritme i nivell d’aprenentatge de la resta de companys i companyes. 

 

Taula 10 

Dades rellevants del CEIP Mestre Colom 

ACTITUD 

En primer lloc, també cal incidir en què els 16 mestres participants consideren anar a l’escola amb 

energia i motivació per fer feina, sempre o quasi sempre. En canvi, 7 d’ells consideren que veuen als 

seus companys freqüentment amb energia i motivació, únicament 6 persones creuen veure’ls quasi 

sempre i 2 creuen veure’ls sempre. 

SUPORT 

En segon lloc, 2 de 16 mestres tenen dificultat per contactar amb l’orientadora de l’escola. Com en la 

situació anterior, l’orientadora del centre únicament és present al centre dues vegades a la setmana. 

Aleshores, el seguiment dels infants amb NESE no és l’adequat i és insuficient. 

ESCOLA 

En tercer lloc, i com ja s’ha esmentat anteriorment, la coordinació i col·laboració amb escoles 

d’Educació Especial o associacions és dóna en casos puntuals. 
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NESE 

En quart lloc, 6 de 16 professionals tenen o han tengut alumnat amb NESE que surt de l’aula 

ordinària freqüentment o quasi sempre, i a 5 d’ells els suposa un gran esforç i cansament tenir infants 

amb NESE dins l’aula. 

En cinquè lloc, 12 participants afirmen que dubten de la pròpia preparació docent per donar resposta a 

l’alumnat amb NESE, així com també, 7 d’ells han tengut o tenen la sensació de no ser capaç 

d’adaptar-se als seus nivells i ritmes d’aprenentatge i, per tant, no han sabut atendre i respondre a les 

seves necessitats, ni han aconseguit el seu progrés. A més a més, 4 participants no es senten preparats 

per respondre a les necessitats de qualsevol infants i 2 d’ells consideren que ha de ser l’alumnat amb 

NESE qui es sàpiga adaptar al ritme i nivell d’aprenentatge de la resta de companys i companyes. 

 

Taula 11 

Dades rellevants del CEIP Pintor Joan Miró 

ACTITUD 

En primer lloc, cal destacar, com amb el CEIP Es Molinar, que 6 de 16 participants afirmen que es 

dirigeixen d’una manera diferent a segons quins alumnes. 

SUPORT 

En segon lloc, cal emfatitzar que la relació amb els especialistes de suport educatiu del centre és 

adequada i absent de problemes quant a la comunicació i la col·laboració entre el diferent professorat. 

EQUIP DIRECTIU 

En tercer lloc, es reflecteixen a través de les enquestes opinions positives referents a l’equip directiu 

actual del centre. Cal considerar-ho ja que aquesta coincidència per part de quasi 16 mestres és 

totalment positiva i prou rellevant. 

ESCOLA 

En quart lloc, i com ja s’ha esmentat anteriorment, la coordinació i la col·laboració amb escoles 

d’Educació Especial o associacions és insuficient. De fet, 5 de 16 docents desconeixen si existeix o 

no aquesta relació. 

NESE 

En cinquè lloc, 12 de 16 mestres declaren que els suposa un gran esforç i cansament tenir infants amb 

NESE dins l’aula. A més a més, 10 d’ells dubten de la seva preparació docent per donar resposta a 

infants amb NESE, 8 d’ells han tengut la sensació de no saber adaptar-se als diferents ritmes i nivells 

d’aprenentatge i 5 d’ells declaren que també han tengut la sensació de no saber atendre a alguns 

infants amb NESE.  
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5.2. Propostes de millora 

Per posar punt i final a la part pràctica del treball, cal focalitzar l’atenció al tercer objectiu 

general establert (punt 2). Aquest es centra en posar a l’abast dels mestres breus suggeriments 

(annex 8.4.) que permetin reconduir actituds, comportaments, dinàmiques, etc., i que, en 

definitiva, promoguin una millora significativa a cada escola analitzada. 

Aleshores, amb els resultats extrets de les enquestes, les entrevistes i l’observació i 

experiència viscuda a cada un dels centres, el treball pretén convidar als professionals a 

canviar, a llarg termini, tot allò necessari per aconseguir progressivament una educació 

inclusiva de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

6. Conclusions 

Aquest Treball de Fi de Grau es caracteritza per haver desenvolupat i portat a terme una 

àmplia gama de tasques múltiples i diverses, les quals giren al voltant d’un tema principal: el 

tractament de la inclusió a l’escola. Així doncs, i parlant en termes generals, aquest ha 

prioritzat la reflexió, la descripció i la posterior proposta de millora de tres contextos 

educatius diferents. 

La investigació ha estat més complicada i lenta del previst degut a què dins una escola 

existeix una dinàmica activa i contínua que és difícil de parar. Llavors, l’entrega de les 

enquestes i l’elaboració de les entrevistes han hagut de superar impediments com la manca de 

disponibilitat dels mestres, la manca de temps i l’excés de feina personal. Per tant, la 

participació dels professionals no ha estat total per molts motius. Malgrat tot, el 

desenvolupament del treball ha anat progressant en tot moment. 

D’altra banda i fent referència al tema, cal destacar breument els quatre ítems que s’han 

tractat primordialment en la investigació: 

En primer lloc, l’escola. Actualment, la pregunta que tots ens hauríem de fer és: està preparat 

el sistema educatiu per atendre la diversitat? Potser moltes respostes serien “sí” o “pot ser”. 

No obstant això, cal que anem més enllà i ens formulem moltes més preguntes que potser 

després ens facin canviar d’opinió. Per exemple, per què encara hi ha escoles amb barreres 

arquitectòniques? O per què hi ha escoles que tan sols disposen d’un orientador/a una vegada 

a la setmana? O per què no es disposa dels espais i recursos necessaris? (...) 

En segon lloc, el professorat. Durant molt de temps, hem sentit a parlar molt sobre les 

competències que han d’assolir els alumnes, però, i els docents? Sovint es cau en l’error de 

centrar únicament l’atenció en l’alumnat i en el seu èxit o fracàs escolar, essent ell el propi 

“culpable” del que pugui ocórrer. Però la veritat és que el procés educatiu també depèn de 

molts altres factors com l’escola, el professorat, les famílies, l’administració, etc. Així doncs, 

el mestre és un element cabdal que condiciona intrínseca i extrínsecament l’aprenentatge i el 

desenvolupament dels infants. Cal tenir en compte elements com la seva actitud, la motivació, 

l’optimització dels espais i recursos, però sobretot, la formació professional. Com de 

competents són o poden arribar a ser? Amb aquest treball s’ha demostrat que escau una major 

formació professional pel que fan sobretot les NESE. Llavors, possiblement molts d’infants 

podrien arribar més lluny del que els mestres els permeten arribar.  
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En tercer lloc, l’equip directiu. Existeix el millor equip directiu? A tot el món es donen 

múltiples i diverses modalitats de lideratge. Aleshores, el millor equip directiu és, a nivell 

individual, aquell que més s’aproxima a l‘opinió, els interessos i les creences personals. Per 

tant, no es pot considerar l’existència d’un millor equip directiu. El que sí existeix però, és la 

voluntat de millorar de forma continua i perseverant, i de vetllar per a la superació d’obstacles 

i l’aprenentatge dels errors. Així doncs, per què i per a què parlar d’un millor o pitjor equip 

directiu podent parlar d’una millor o pitjor actitud i predisposició professional? 

En quart lloc, les NESE. Però, abans de tot, què es pot trobar dins d’una aula, infants amb 

NESE o infants amb barreres en l’aprenentatge i la participació? Actualment, i com es pot 

observar en els resultats obtinguts, vetllar per un aprenentatge de qualitat per aquells infants 

desavantatjats o amb necessitats educatives significatives i, a més a més, aconseguir-ho, és tot 

un repte. Malgrat tot, el món de la docència és víctima d’un reciclatge continu en 

l’aprenentatge i, per això, es disposen de múltiples oportunitats per seguir adquirint nous 

coneixements com, per exemple, cursos, conferències, visites a altres escoles, etc. Llavors, la 

formació del professorat sempre és necessària, però l’actitud i la voluntat positiva per 

aconseguir-ho, és imprescindible. 

Baix el meu punt de vista, tots quatre elements, transversals al treball, són fonamentals per al 

desenvolupament d’una escola inclusiva. Tot i això, cal esser conscients de la realitat que ens 

envolta i de tots aquells impediments que dissortadament afecten actualment a l’escola: 

manca d’espais i recursos –humans i materials–, diferents pensaments entre el divers 

professorat, dificultat en la col·laboració administració – escola, ràtios elevades, etc. Així 

doncs, els centres treballen la inclusió de la millor manera que se’ls és possible. Una manera, 

poc adequada, que amb prou sort és, al cap i a la fi, seguida per la majoria del claustre d’una 

escola. 

Aleshores, la tercera part del treball ofereix un informe qualitatiu i específic per a cada escola 

investigada per a què disposin de breus suggeriments que els convidin al canvi. Un canvi que 

serveixi per millorar a llarg o curt termini, la inclusió i el seu tractament dins del centre. 

Una vegada vista la realitat des de més a prop i més detalladament, he pres consciència de què 

la voluntat per aconseguir la inclusió a tres escoles, possiblement entre moltes d’altres, és 

positiva. Tot i així, no és suficient i els docents en són conscients. A més a més, cal destacar 

que no tot està únicament en mans dels mestres, sinó que també hi juguen un paper important 

l’administració i la Conselleria d’Educació. Aleshores, cada sector que afecta l’educació, 
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ofereix una part. Una part que conjuntament amb la resta de parts, permeten una educació de 

més o menys qualitat. Si alguna d’aquestes parts desapareix o no és tan bona com les altres, hi 

ha més possibilitats de què l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants estigui per baix 

de les seves possibilitats. I això és el que succeeix actualment a aquestes escoles. 

La inclusió és un procés difícil. Difícil però no impossible. És, com ja s’ha dit anteriorment, 

tot un repte. Aquest treball ha estat una oportunitat per desenvolupar allò que més agrada o 

que més interessa a un mateix. I, en el meu cas, m’ha ajudat a prendre consciència de quina és 

la inclusió a tres escoles diferents, les seves mancances i fortaleses, les opinions dels mateixos 

mestres que hi fan feina, el que pensa l’equip directiu sobre el centre, etc.  

Actualment existeix una àmplia i extensa bibliografia sobre la inclusió, sobre l’escola i sobre 

tot el que els envolta. Sovint parlem i sentim a parlar de com poder avançar dins el món 

educatiu, seguint un camí de cada vegada més inclusiu. Malgrat això, el que vertaderament 

ens hauria de preocupar és la posterior dificultat amb la que ens topem per portar a terme tot 

allò que escrivim, diem i proposam. Llavors, a dia d’avui es podria dir que dominem el 

“saber” però ens manca el “saber fer” o, millor dit, el “poder fer”. 

Així doncs, tot començà per tenir la necessitat de construir quelcom útil i enriquidor que 

convidés i ajudés a reflexionar, cercar i trobar contínuament millors maneres d’ensenyar, 

aprendre i conviure. Esper doncs, que el que jo ofereixo a les escoles sigui tan útil i 

enriquidor, de cara endavant, com el que les escoles m’han ofert a jo.  

Finalment, m’agradaria dir que el Treball de Fi de Grau implica un alt grau d’esforç i 

dedicació. Aquest ha estat, sens dubte, el treball més complex i “exigent” que he fet mai. 

Llavors, m’he topat amb diverses dificultats per elaborar-lo: referències bibliogràfiques en 

format APA, format de treball establert i comú, fonamentació teòrica extensa i delicada, etc. 

Amb tot això vull fer referència a les meves mancances degudes, molt probablement, a la falta 

de formació. Durant quatre anys no he assistit a cap curs relacionat i, a més a més, el Grau no 

m’ha aportat gaire sobre l’elaboració d’aquest tipus de treball. No obstant això, puc dir que 

aquesta ha estat una oportunitat per aprendre, durant un semestre, tot allò que no he après en 

tres anys i que ara que en sóc conscient, és quelcom que canviaria al llarg de la meva carrera 

universitària. 
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8. Annexos 

Dins aquest apartat, als annexos, es troben, en primer lloc, tots els instruments de recollida 

d’informació utilitzats per al desenvolupament de la part pràctica del treball: les tres 

entrevistes respostes pels membres dels diferents equips directius, el model de l’enquesta 

oferta i el buidatge d’aquestes. A més a més, es troben les propostes de millora o 

suggeriments redactats per a cada centre educatiu, un glossari del treball i una pàgina de 

recursos. 

8.1. Entrevistes als equips directius 

8.1.1. CEIP Es Molinar, Infant Felip 

Entrevista a: Marta Miralles (Cap d’Estudis)                    Data: Dilluns, 2 de maig de 2016 

Actituds 

 Com valora en general l’actitud de l’escola front la diversitat en l’alumnat? 

Valor una actitud positiva. És un dels trets d’identitat de l’escola. Tots els que hi formam 

part en som conscients i aleshores, la diversitat és una prioritat per nosaltres. Malgrat 

això, nosaltres tenim la nostra diversitat, no tant a nivell cultural sinó més a nivell soci-

econòmica. Llavors, ens anam formant per, de mica en mica, poder donar millors 

respostes a l’esmentada diversitat. 

 Considera que l’actitud del professorat varia en funció de la formació sobre el 

tema? 

Sí, és cert. Tota la formació que es pot fer, alimenta, enriqueix. 

 Hi podria haver una major o millor “voluntat inclusiva” per part del professorat? 

Per què? 

Sempre. Sempre hi ha algú que potser no s’hi engresca tant, o algú que veu el 

comportament dels infants sense tenir en compte tot el que hi ha al darrere. D’altra banda, 

també cal fer referència a la manca de recursos dels quals disposam i ens facilitarien 

moltes intervencions, per exemple. 

 Es respira una actitud positiva entre tot el professorat? 
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Sí. 

 Hi ha grans diferències en la manera de fer classe entre el divers professorat? Pot 

afectar de qualque manera en el procés d’aprenentatge de l’alumnat? 

Sí que n’hi ha. Existeixen diferents maneres de portar a terme l’acompanyament dels 

infants en el seu aprenentatge. Actualment a l’escola, l’Educació Infantil és duta a terme 

d’una manera més general, flexible i lliure. En canvi, a mesura van avançant els cursos, sí 

que ens topem amb una metodologia i unes dinàmiques més rígides i estrictes. No obstant 

això, ens agradaria pujar una mica la dinàmica d’Infantil cap a Primària. Estam amb 

procés. 

L’escola 

 Qualsevol infant, independentment de les seves característiques personals, pot a dia 

d’avui esser inclòs dins aquesta escola? Per què? 

Sempre i quan no tenguin dificultats motrius. La inclusió que ens manca aquí és la física, 

l’arquitectònica ja que no hi ha rampes ni ascensors. Està aprovat un projecte per 

construir un ascensor a l’escola però, tot i això, d’aquest projecte no en sabem res, no 

tenim notícies de quan, on i com fer-ho. Quan tenim la matrícula d’un infant amb 

mobilitat reduïda, normalment el traslladam a l’escola Camilo José Cela, la qual no 

presenta barreres arquitectòniques. 

 Presenta l’escola barreres arquitectòniques? Quines? 

Sí, com ja s’ha esmentat en la pregunta anterior. 

 Com es promou al centre la inclusió? Ofereix qualque projecte relacionat? 

Fa anys vam fer un PIP (Programa d’Innovació Pedagògica) basat en l’escola inclusiva. 

Aquest va rompre amb l’antiga concepció de la integració per començar a introduir-nos 

en el món de la inclusió. Llavors, hem anat treballant per adaptar-nos a la nostra inclusió i 

ens hem anat formant. 

 D’una escala de l’1 al 10, quant creu que és d’inclusiva l’escola? 

Vull pensar que un 7 el tenim. 

 Què considera que cal canviar necessàriament a dia d’avui? 
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Les barreres arquitectòniques, principalment. Després, la manca de recursos com: la 

necessitat de més formació, més personal docent, professionals que ens ajudin a aprendre 

més del que ja sabem, etc. Nosaltres, a nivell de claustre, cada any ens anam formant tant 

com podem, amb pràctiques restauratives. Tot i això, no n’hi ha prou. 

Coordinació 

 Es manté comunicació i coordinació amb alguna escola d’educació especial? Per 

què? 

Puntualment sí hem tengut dos casos: un amb el centre d’Educació Especial de Son 

Ferriol, i l’altre amb La Once. Però, únicament quan ha estat necessari. 

 Considera que existeix una adequada coordinació amb l’orientador/a de l’escola? 

Una adequada però, tot i així, deficient. Tan sols ve un dia i mig. És bona a nivell 

qualitatiu però deficient a nivell quantitatiu. 

L’equip directiu 

 Quin temps fa que –director, cap d’estudis i secretari– formau part de l’equip 

directiu actual? 

5 anys. 

 Teniu, com a equip directiu, la voluntat de convertir aquest centre en una escola 

inclusiva? 

Sí. 

 Breument, quin és el dia a dia de l’equip directiu? 

Enguany és una excepció perquè jo voluntàriament vaig agafar una tutoria des de principi 

de curs i crec que m’he equivocat. Em fa falta temps. Únicament puc dedicar-hi una hora 

al despatx. Consider que hi ha d’haver un equilibri quant al temps que dedicam a 

l’alumnat com al temps que dedicam a la gestió i resolució de problemes. No podem 

perdre les hores de dins l’aula ja que, si fos així, perdríem completament el moviment i el 

seguiment de l’escola. 
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8.1.2. CEIP Mestre Colom (Bunyola) 

Entrevista a: Elena Repiso (Cap d’Estudis)                       Data: Dilluns, 9 de maig de 2016 

Actituds 

 Com valora en general l’actitud de l’escola front la diversitat en l’alumnat? 

Jo crec que l’actitud que demostra l’escola és una actitud oberta i amb disponibilitat cap a 

tot tipus d’alumnat. D’altra banda però, hi pot haver excepcions en el professorat per 

manca d’habilitats, per exemple. 

 Considera que l’actitud del professorat varia en funció de la formació sobre el tema? 

Molt. No només és la formació, la qual es necessita, sinó que també cal fer referència a una 

sèrie d’actituds, destreses i/o habilitats a nivell emocional que permeten entendre, per 

exemple, a una família nouvinguda. 

 Hi podria haver una major o millor “voluntat inclusiva” per part del professorat? 

Per què? 

Sempre hi ha millors maneres de fer. En el nostre cas, a l’escola de Bunyola, hi ha poca 

diversitat. Per tant, aquesta poca diversitat consider que se l’atén bé. 

 Es respira una actitud positiva entre tot el professorat? 

Jo crec que sí. La majoria dels mestres fa molts d’anys que fan feina plegats i som un grup 

que hem après a tolerar-nos i a respectar-nos. Així com ho ensenyam a fer als infants, 

nosaltres també. 

 Hi ha grans diferències en la manera de fer classe entre el divers professorat? Pot 

afectar de qualque manera en el procés d’aprenentatge de l’alumnat? 

Sí que n’hi ha. Cada mestre és diferent i té un bagatge diferent de coneixements i actituds. 

És veritat que potser a nivell d’Educació Infantil, el professorat porta a terme una tasca i 

metodologia més innovadora, tenen una escolta més especial cap a l’infant i cap a les 

famílies i això a vegades a Educació Primària costa de mantenir. Es procura que no hi hagi 

tantes diferències però és difícil. Consider que els moments de transició són importants (de 

5 anys a 1r per exemple, o el traspàs d’un cicle a un altre). A nivell curricular, les 

exigències són diferents. 
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L’escola 

 Qualsevol infant, independentment de les seves característiques personals, pot a dia 

d’avui esser inclòs dins aquesta escola? Per què? 

Sí, jo crec que sí. Ens centram en obrir portes a aquelles famílies amb més necessitats i 

miram que totes les xarxes (ajuntament, conselleria...) arribem a acords per a una millora 

dels infants i les famílies. 

 Presenta l’escola barreres arquitectòniques? Quines? 

Sí. És una escola amb moltes mancances d’infraestructura. Els cursos de cinquè, primer i 

tercer de primària han de pujar un primer pis i no disposam ni de rampes ni d’ascensor. El 

que intentam abans de proposar una reforma arquitectònica, la qual dissortadament implica 

una gran despesa econòmica, és fer canvis d’aula i adaptar-nos una mica a aquells infants 

amb dificultats motrius. 

 Com es promou al centre la inclusió? Ofereix qualque projecte relacionat? 

No ofereix cap projecte. Intentam promoure la inclusió a través de les tutories i 

d’intervencions de l’equip directiu amb les famílies, el professorat i l’alumnat. 

 D’una escala de l’1 al 10, quant creu que és d’inclusiva l’escola? 

Un 7 - 8. 

 Què considera que cal canviar necessàriament a dia d’avui? 

La mentalitat d’alguns mestres que encara creuen, tot i que és una minoria, que ha de ser 

l’alumnat qui s’adapti a l’escola i no a la inversa.  

Coordinació 

 Es manté comunicació i coordinació amb alguna escola d’educació especial? Per què? 

Únicament de manera puntual. Actualment col·laboram amb ASPAPRODE
1
, per dos casos 

actuals. 

 

                                                 
1
 Associació de Pares Pro Desenvolupament de Nins amb Discapacitat 
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 Considera que existeix una adequada coordinació amb l’orientador/a de l’escola? 

Sí. Tot i això existeix una important mancança amb el sistema, en l’administració que ho 

organitza perquè cada any ens canvien l’orientador. Això dificulta el seguiment dels 

alumnes, les reunions, les famílies... Hi ha una manca d’estabilitat i continuïtat ja que cada 

any l’orientador/a comença de zero. A més a més, ve únicament dues vegades a la setmana, 

quelcom que consider insuficient per la feina que cal realitzar (si es vol fer bé). 

L’equip directiu 

 Quin temps fa que –director, cap d’estudis i secretari– formau part de l’equip 

directiu actual? 

El curs actual. 

 Teniu, com a equip directiu, la voluntat de convertir aquest centre en una escola 

inclusiva? 

Sí, jo pens que ja ho som. El que passa és que sempre es pot millorar. 

 Breument, quin és el dia a dia de l’equip directiu? 

Des d’agafar el telèfon, a resoldre conflictes entre infants, a parlar amb les famílies, a 

parlar amb el professorat, a fer suport dins l’aula, a fer sol·licituds a l’administració, etc. 
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8.1.3. CEIP Pintor Joan Miró 

Entrevista a: Joan Rado (Director)                                Data: Divendres, 6 de maig de 2016 

Actituds 

 Com valora en general l’actitud de l’escola front la diversitat en l’alumnat? 

La valor dins d’una normalitat. Acceptam a tot l’alumnat i, a partir d’aquí, ens adaptam a 

les seves necessitats per donar-los resposta. 

 Considera que l’actitud del professorat varia en funció de la formació sobre el 

tema? 

Jo el que consider més important és, primer de tot, la cultura de centre. Així doncs, el 

professorat nouvingut s’ha de saber adaptar una mica a aquesta cultura. Malgrat això, sí 

que la formació ajuda. 

 Hi podria haver una major o millor “voluntat inclusiva” per part del professorat? 

Per què? 

Pens que la voluntat sempre hi és. Tot i això, és cert que a vegades ens podem sentir 

impotents a arribar a les necessitats educatives d’alguns infants. 

 Es respira una actitud positiva entre tot el professorat? 

Crec que sí, i no tan sols una actitud positiva, sinó una actitud de col·laboració i ajuda 

mútua per aprendre conjuntament. 

 Hi ha grans diferències en la manera de fer classe entre el divers professorat? Pot 

afectar de qualque manera en el procés d’aprenentatge de l’alumnat? 

Evidentment hi ha diferències en l’ensenyament del divers professorat. Tot i això, vull 

insistir en la importància d’una cultura de centre sòlida i seguida per tots i totes alhora 

que cada un i cada una sigui diferent. Per tant, la cultura de centre ha d’ajudar a crear un 

entorn enriquidor i de qualitat i, a més a més, la personalitat de cada mestre/a ha d’omplir 

la resta. 
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Actualment la metodologia d’Educació Infantil és diferent a la d’Educació Primària degut 

a què la primera porta a terme els ambients i una manera d’ensenyar més oberta i flexible. 

En canvi, a Primària no és tan obert. 

L’escola 

 Qualsevol infant, independentment de les seves característiques personals, pot a dia 

d’avui esser inclòs dins aquesta escola? Per què? 

Hi ha infants, dos casos puntuals actuals –un infant amb TEA
2
 i un altre amb Síndrome 

de Down– amb els que tenim dificultats per a incloure’ls degut, principalment, a la falta 

de recursos, la manca d’espais, l’escassa col·laboració amb les famílies, etc. Malgrat les 

nostres inquietuds però, seguim lluitant per aconseguir-ho. 

 Presenta l’escola barreres arquitectòniques? Quines? 

Sí. L’escola està formada per una planta baixa i una primera planta. Aleshores, no tenim 

rampes ni ascensor, ni els banys tampoc estan adaptats per a aquells alumnes amb 

dificultats motrius cròniques o puntuals. Tot i això, intentam fer el possible a nivell 

educatiu i pedagògic. 

 Com es promou al centre la inclusió? Ofereix qualque projecte relacionat? 

La promou de moltes maneres: amb la feina i preocupació de l’equip de suport, amb la 

feina en xarxa, la col·laboració de les famílies a través, per exemple, dels equips 

interactius, etc. Som una comunitat d’aprenentatge i conjuntament intentam fer tot el 

possible per als nins i nines de l’escola, per al seu desenvolupament i aprenentatge. 

 D’una escala de l’1 al 10, quant creu que és d’inclusiva l’escola? 

Sóc una mica optimista, però jo diria que un 8 o un 9. No sé com som d’inclusius, però sé 

el nivell de voluntat per ser-ho, i és molt elevat. 

 Què considera que cal canviar necessàriament a dia d’avui? 

Concretament a dia d’avui, m’agradaria donar una millor resposta educativa als dos nins 

dels que he parlat anteriorment. Tot i que la integració d’ells dos als seus respectius grups 

és impecable, encara cal fer feina per incloure’ls.  

                                                 
2
 TEA: Trastorn de l’Espectre Autista 
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Coordinació 

 Es manté comunicació i coordinació amb alguna escola d’educació especial? Per 

què? 

Tenim contacte amb ASPACE
3
 i ASNIMO

4
, que són associacions que ens ajuden a trobar 

millors maneres de donar resposta a les necessitats dels infants. 

 Considera que existeix una adequada coordinació amb l’orientador/a de l’escola? 

Hi ha molt bona relació, però hi fa falta més dedicació per part seva i no és possible ja 

que fa feina a diversos centres i tan sols ve aquí una vegada a la setmana. 

L’equip directiu 

 Quin temps fa que –director, cap d’estudis i secretari– formau part de l’equip 

directiu actual? 

Conjuntament, fa únicament un any, tot i que la cap d’estudis i jo fa més temps que hi 

formam part. 

 Teniu, com a equip directiu, la voluntat de convertir aquest centre en una escola 

inclusiva? 

Sí, és el nostre compromís. 

 Breument, quin és el dia a dia de l’equip directiu? 

La cap d’estudis i la secretària són tutores i jo don classe de castellà a dos grups. D’altra 

banda, aquí veiem el lideratge des d’un punt de vista més cooperatiu i col·lectiu. Els tres 

fem feina de manera compartida. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 ASPACE: Associació de Paràlisi Cerebral a Balears 

4
 ASNIMO: Associació de Síndrome de Down a Balears 
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8.2. Model Likert presentat al professorat 

ENQUESTA PER AL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

 Funció docent a l’escola aquest curs 2015 - 2016: 

 

Tutoria a Primària 

Tutoria a Infantil 

Especialista 

Mestre/a de suport 

Equip directiu 

Orientador/a 

 

 Centre educatiu actual: _____________________________________________ 

 

 Anys d’antiguitat al centre: ________ 

 

 Anys d’antiguitat al cos de mestres: ________ 

 

1. LA REALITAT EDUCATIVA DEL CENTRE 

1 2 3 4 5 

Mai Rarament Freqüentment Quasi sempre Sempre 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 

1.1. Vaig a l’escola amb energia i motivació per fer feina.      

1.2. Veig als meus companys i companyes amb energia i motivació per 

fer feina. 
     

1.3. Em dirigeixo a tots els nins i nines amb el mateix entusiasme.      

1.4. Tenc alumnes amb els que em dirigeixo d’una manera diferent a la 

resta d’infants (Ex.: aquest infant em fa posar nirviós/sa i fa que m’avesi a 

parlar-li amb un to de veu més alt o enfadat). 

     

1.5. Agafo mania involuntàriament a infants.      

1.6. Veig la part positiva de les coses abans que la negativa.      

1.7. Em sé posar a la pell dels altres en qualsevol situació.      

1.8. Prefereixo la feina en equip abans que la individual.      

1.9. Tenc una bona relació amb la resta de mestres.      

2. Quant a la pròpia formació professional 1 2 3 4 5 

2.1. He realitzat cursets o qualque mena de formació d’ençà que vaig 

acabar la carrera. 
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2.2. M’he documentat i informat de noves possibilitats d’ensenyament 

(metodologies, estratègies, recursos...), després d’acabar la carrera. 
     

2.3. Cerc informació i també el suport de l’orientador/a quan tenc un 

alumne/a amb NESE al grup-classe. 
     

3. Quant als especialistes de suport educatiu del centre 1 2 3 4 5 

3.1. Són un suport imprescindible.      

3.2. M’ajuden a cercar estratègies, recursos i materials per respondre a les 

necessitats que tenen els infants. 
     

3.3. Estableixo un vincle cooperatiu amb l’especialista de suport que 

entra dins l’aula. 
     

3.4. Tenc problemes per comunicar-me amb l’equip de suport del centre.      

3.5. He pogut contactar amb l’orientador/a sempre que ha estat necessari.      

4. Quant a l’equip directiu actual del centre 1 2 3 4 5 

4.1. Es preocupa en tot moment per respondre a les necessitats de 

l’alumnat i el professorat. 
     

4.2. Demostra haver-hi cohesió, coordinació i cooperació entre els 

diferents membres de l’equip. 
     

4.3. Promou un model d’escola en el que predominen l’equitat, el 

respecte i la inclusió. 
     

4.4. Vetlla per construir una escola per a tots els infants tenint en compte 

totes les necessitats educatives possibles. 
     

4.5. Té en compte les diferents opinions dels mestres i decideix per 

consens. 
     

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 

5.1. Té en compte el paper de les famílies a l’escola i fomenta la seva 

participació. 
     

5.2. Proposa activitats durant el curs en les quals tot l’alumnat hi pot 

participar. 
     

5.3. Estableix vincles de comunicació i cooperació amb centres 

d’Educació Especial. 
     

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport Específic) 1 2 3 4 5 

6.1. He tengut infants amb NESE dins l’aula.      
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6.2. He tengut i/o tenc alumnat amb NESE que surt de l’aula ordinària 

per aprendre amb l’especialista de suport. 
     

6.3. Tenir infants amb NESE dins l’aula em suposa un gran esforç i 

cansament. 
     

6.4. Quan tenc un infant amb NESE dins l’aula, cerc informació així com 

estratègies i recursos per respondre millor a les seves necessitats. 
     

6.5. Dubto o he dubtat de la meva preparació docent per donar resposta a 

nins i nines amb NESE. 
     

6.6. He tengut la sensació de no saber adaptar-me al nivell i ritme 

d’aprenentatge d’alguns infants amb NESE. 
     

6.7. He tengut la sensació de no saber atendre o respondre adequadament 

a alguns infants amb NESE. 
     

6.8. He tengut infants que no he aconseguit que progressin així com 

hagués volgut. 
     

6.9. He tengut infants amb NESE que no he aconseguit incloure del tot 

dins el grup classe. 
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2. QUÈ EN PUC OPINAR JO COM A DOCENT 

1 2 3 4 5 

Totalment en desacord En desacord D’acord Bastant d’acord Totalment d’acord 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 

1.1. La motivació intrínseca i extrínseca del mestre és cabdal per crear un 

clima i entorn d’aprenentatge enriquidors. 
     

1.2. L’actitud del mestre condiciona significativament la motivació dels 

infants. 
     

2. Quant a la formació professional dels docents 1 2 3 4 5 

2.1. El professorat ha d’estar en contínua formació a través de cursos 

lliures, per exemple. 
     

2.2. La formació docent rebuda durant la carrera universitària és suficient 

per ensenyar als alumnes fins a la jubilació.  
     

2.3. Tenir practicants de la universitat m’ajuda a aprendre noves idees, 

estratègies o recursos per a l’ensenyament.  
     

2.4. Atendre a infants amb NESE requereix major formació per part del 

mestre. 
     

2.5. A dia d’avui em sent preparat/da per respondre a les necessitats de 

qualsevol infant. (Ex: un infant amb baixa visió, un amb dificultat 

auditiva, un amb dificultats en l’entorn familiar, etc.). 

     

3. Quant als especialistes de suport educatiu 1 2 3 4 5 

3.1. Han de ser els únics encarregats d’ensenyar als alumnes amb més i 

majors necessitats educatives. 
     

3.2. No han de ser els únics però sí s’han de preocupar més que el 

mestre/a tutor/a. 
     

3.3. Només han de donar suport als alumnes amb NESE. (Ex: alumnes amb 

TDAH, amb DEA, amb AACC, etc.). 
     

3.4. Han d’establir una permanent comunicació i cooperació amb cada 

tutor/a.  
     

3.5. Han de fer feina al seu “despatx” amb aquells infants que ho 

necessitin. 
     

3.6. Han de ser un mestre/a més dins l’aula ordinària.      
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3.7. Han d’atendre a tot l’alumnat independentment de les necessitats 

educatives de cadascú. 
     

4. Quant a l’equip directiu  1 2 3 4 5 

4.1. Ha de ser un equip que promogui la decisió compartida vers la 

decisió d’un únic líder.  
     

4.2. S’ha d’encarregar únicament de la gestió administrativa.      

4.3. El lideratge d’un centre és exclusiu del director o equip directiu.      

4.4. La personalitat dels membres de l’equip directiu i la manera en què 

l’escola és dirigida, afecten a l’actuació del professorat i l’alumnat. 
     

4.5. La direcció ha de valorar primer de tot el rendiment acadèmic de 

l’alumnat de l’escola. 
     

4.6. La direcció ha de valorar per sobre de tot, la diversitat en l’alumnat i 

professorat, l’equitat i la justícia social. 
     

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 

5.1. L’estabilitat i complicitat del claustre ha de ser un pilar bàsic.      

5.2. El paper de les famílies ha de ser fonamental a l’escola.      

5.3. L’escola ha d’adaptar-se a les necessitats educatives de tots els 

infants, sense excepcions. 
     

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport Específic) 1 2 3 4 5 

6.1. L’alumnat amb NESE s’ha de saber adaptar al ritme i nivell 

d’aprenentatge de la resta de companys i companyes. 
     

6.2. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu és un aspecte positiu per al seu 

aprenentatge i desenvolupament. 
     

6.3. Són infants que tot i les seves necessitats, han d’estar principalment 

dins l’aula ordinària. 
     

6.4. Són infants que a vegades han de sortir de l’aula ordinària 

necessàriament per aprendre amb el/la especialista de suport. 
     

6.5. Són infants que estarien millor atesos a una escola d’educació 

especial. 
     

 

OBSERVACIONS: 
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8.3. Buidatge de l’escala de Likert 

A continuació, s’ofereix el recull d’informació obtinguda mitjançant les enquestes a cada un 

dels diferents centres: 

 

8.3.1. LA REALITAT EDUCATIVA DEL CEIP ES MOLINAR 

Tutoria a Primària (6) Especialista (4) Equip directiu (0) 

Tutoria a Infantil (2) Mestre/a de suport (3) Orientador/a (0) 

 

1 2 3 4 5 

Mai Rarament Freqüentment Quasi sempre Sempre 

*NS/NC: no sap/no contesta 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. Vaig a l’escola amb energia i motivació per fer feina.   1 7 7  

1.2. Veig als meus companys i companyes amb energia i 

motivació per fer feina. 
  7 5 3  

1.3. Em dirigeixo a tots els nins i nines amb el mateix 

entusiasme. 
  4 8 3  

1.4. Tenc alumnes amb els que em dirigeixo d’una manera 

diferent a la resta d’infants (Ex.: aquest infant em fa posar 

nirviós/sa i fa que m’avesi a parlar-li amb un to de veu més alt 

o enfadat). 

1 9 3 1 1  

1.5. Agafo mania involuntàriament a infants. 8 7     

1.6. Veig la part positiva de les coses abans que la negativa.   4 9 2  

1.7. Em sé posar a la pell dels altres en qualsevol situació.   4 8 3  

1.8. Prefereixo la feina en equip abans que la individual.  1 5 4 5  

1.9. Tenc una bona relació amb la resta de mestres.   2 3 10  

2. Quant a la pròpia formació professional 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. He realitzat cursets o qualque mena de formació d’ençà 

que vaig acabar la carrera. 
  1 2 12  

2.2. M’he documentat i informat de noves possibilitats 

d’ensenyament (metodologies, estratègies, recursos...), 
  2 5 8  
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després d’acabar la carrera. 

2.3. Cerc informació i també el suport de l’orientador/a quan 

tenc un alumne/a amb NESE al grup-classe. 
 1 3 3 8  

3. Quant als especialistes de suport educatiu del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 

3.1. Són un suport imprescindible.    2 13  

3.2. M’ajuden a cercar estratègies, recursos i materials per 

respondre a les necessitats que tenen els infants. 
  2 4 9  

3.3. Estableixo un vincle cooperatiu amb l’especialista de 

suport que entra dins l’aula. 
  1 4 10  

3.4. Tenc problemes per comunicar-me amb l’equip de suport 

del centre. 
10 5     

3.5. He pogut contactar amb l’orientador/a sempre que ha 

estat necessari. 
1 2 1 5 5 1 

4. Quant a l’equip directiu actual del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Es preocupa en tot moment per respondre a les 

necessitats de l’alumnat i el professorat. 
  2 7 6  

4.2. Demostra haver-hi cohesió, coordinació i cooperació 

entre els diferents membres de l’equip. 
  1 7 7  

4.3. Promou un model d’escola en el que predominen 

l’equitat, el respecte i la inclusió. 
   7 8  

4.4. Vetlla per construir una escola per a tots els infants tenint 

en compte totes les necessitats educatives possibles. 
   8 7  

4.5. Té en compte les diferents opinions dels mestres i 

decideix per consens. 
  3 9 3  

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. Té en compte el paper de les famílies a l’escola i fomenta 

la seva participació. 
 1 1 7 6  

5.2. Proposa activitats durant el curs en les quals tot 

l’alumnat hi pot participar. 
  1 3 11  

5.3. Estableix vincles de comunicació i cooperació amb 

centres d’Educació Especial. 
1 1 2 7 1 3 

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de 

Suport Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 



55 

 

6.1. He tengut infants amb NESE dins l’aula.    4 11  

6.2. He tengut i/o tenc alumnat amb NESE que surt de l’aula 

ordinària per aprendre amb l’especialista de suport. 
2 8  3 2  

6.3. Tenir infants amb NESE dins l’aula em suposa un gran 

esforç i cansament. 
2 5 4 3 1  

6.4. Quan tenc un infant amb NESE dins l’aula, cerc 

informació així com estratègies i recursos per respondre 

millor a les seves necessitats. 

  3 4 8  

6.5. Dubto o he dubtat de la meva preparació docent per 

donar resposta a nins i nines amb NESE. 
 6 8 1   

6.6. He tengut la sensació de no saber adaptar-me al nivell i 

ritme d’aprenentatge d’alguns infants amb NESE. 
 6 9    

6.7. He tengut la sensació de no saber atendre o respondre 

adequadament a alguns infants amb NESE. 
 6 8 1   

6.8. He tengut infants que no he aconseguit que progressin 

així com hagués volgut. 
1 8 5 1   

6.9. He tengut infants amb NESE que no he aconseguit 

incloure del tot dins el grup classe. 
2 10 3    
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8.3.2. QUÈ N’OPINEN ELS DOCENTS DELS CENTRES ANALITZATS 

1 2 3 4 5 

Totalment en desacord En desacord D’acord Bastant d’acord Totalment d’acord 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. La motivació intrínseca i extrínseca del mestre és cabdal 

per crear un clima i entorn d’aprenentatge enriquidors. 
   3 12  

1.2. L’actitud del mestre condiciona significativament la 

motivació dels infants. 
  1 3 11  

2. Quant a la formació professional dels docents 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. El professorat ha d’estar en contínua formació a través de 

cursos lliures, per exemple. 
  1 4 10  

2.2. La formació docent rebuda durant la carrera universitària és 

suficient per ensenyar als alumnes fins a la jubilació.  
10 4  1   

2.3. Tenir practicants de la universitat m’ajuda a aprendre noves 

idees, estratègies o recursos per a l’ensenyament.  
2 2 7 2 2  

2.4. Atendre a infants amb NESE requereix major formació per 

part del mestre. 
  3 4 8  

2.5. A dia d’avui em sent preparat/da per respondre a les 

necessitats de qualsevol infant. (Ex: un infant amb baixa visió, 

un amb dificultat auditiva, un amb dificultats en l’entorn familiar, 

etc.). 

 6 6 3   

3. Quant als especialistes de suport educatiu 1 2 3 4 5 NS/NC 

3.1. Han de ser els únics encarregats d’ensenyar als alumnes 

amb més i majors necessitats educatives. 
10 4 1    

3.2. No han de ser els únics però sí s’han de preocupar més que 

el mestre/a tutor/a. 
9 4 2    

3.3. Només han de donar suport als alumnes amb NESE. (Ex: 

alumnes amb TDAH, amb DEA, amb AACC, etc.). 
9 4 1   1 

3.4. Han d’establir una permanent comunicació i cooperació 

amb cada tutor/a.  
  3 2 10  

3.5. Han de fer feina al seu “despatx” amb aquells infants que 

ho necessitin. 
8 5 2    
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3.6. Han de ser un mestre/a més dins l’aula ordinària.   1 2 12  

3.7. Han d’atendre a tot l’alumnat independentment de les 

necessitats educatives de cadascú. 
  2 4 9  

4. Quant a l’equip directiu  1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Ha de ser un equip que promogui la decisió compartida vers 

la decisió d’un únic líder.  
1 1 2 4 7  

4.2. S’ha d’encarregar únicament de la gestió administrativa. 10 2 1    

4.3. El lideratge d’un centre és exclusiu del director o equip 

directiu. 
9 3 2 1 1  

4.4. La personalitat dels membres de l’equip directiu i la manera 

en què l’escola és dirigida, afecten a l’actuació del 

professorat i l’alumnat. 

 1 4 4 6  

4.5. La direcció ha de valorar primer de tot el rendiment 

acadèmic de l’alumnat de l’escola. 
8 2 5    

4.6. La direcció ha de valorar per sobre de tot, la diversitat en 

l’alumnat i professorat, l’equitat i la justícia social. 
  5 6 4 1 

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. L’estabilitat i complicitat del claustre ha de ser un pilar 

bàsic. 
   5 10  

5.2. El paper de les famílies ha de ser fonamental a l’escola.   1 3 11  

5.3. L’escola ha d’adaptar-se a les necessitats educatives de tots 

els infants, sense excepcions. 
  1 4 10  

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport 

Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 

6.1. L’alumnat amb NESE s’ha de saber adaptar al ritme i nivell 

d’aprenentatge de la resta de companys i companyes. 
5 7 1 2   

6.2. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu és un aspecte positiu 

per al seu aprenentatge i desenvolupament. 
  3 3 9  

6.3. Són infants que tot i les seves necessitats, han d’estar 

principalment dins l’aula ordinària. 
  3 1 11  

6.4. Són infants que a vegades han de sortir de l’aula ordinària 

necessàriament per aprendre amb el/la especialista de 

suport. 

1 3 6 5   
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6.5. Són infants que estarien millor atesos a una escola 

d’educació especial. 
9 4 2    

 

<< La veu dels professionals >> 

El professorat del CEIP Es Molinar, Infant Felip no ha realitzat observacions sobre les 

enquestes o sobre el tema. 
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8.3.3. LA REALITAT EDUCATIVA DEL CEIP MESTRE COLOM 

Tutoria a Primària (6) Especialista (1) Equip directiu (2) 

Tutoria a Infantil (4) Mestre/a de suport (2) Orientador/a (1) 

 

1 2 3 4 5 

Mai Rarament Freqüentment Quasi sempre Sempre 

*NS/NC: no sap/no contesta 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. Vaig a l’escola amb energia i motivació per fer feina.    7 9  

1.2. Veig als meus companys i companyes amb energia i 

motivació per fer feina. 
  7 6 2 1 

1.3. Em dirigeixo a tots els nins i nines amb el mateix 

entusiasme. 
  1 7 7 1 

1.4. Tenc alumnes amb els que em dirigeixo d’una manera 

diferent a la resta d’infants (Ex.: aquest infant em fa posar 

nirviós/sa i fa que m’avesi a parlar-li amb un to de veu més alt 

o enfadat). 

5 9 1   1 

1.5. Agafo mania involuntàriament a infants. 7 9     

1.6. Veig la part positiva de les coses abans que la negativa.  1 6 8 1  

1.7. Em sé posar a la pell dels altres en qualsevol situació.   6 9 1  

1.8. Prefereixo la feina en equip abans que la individual.  1 1 7 7  

1.9. Tenc una bona relació amb la resta de mestres.   2 8 6  

2. Quant a la pròpia formació professional 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. He realitzat cursets o qualque mena de formació d’ençà 

que vaig acabar la carrera. 
  2 3 11  

2.2. M’he documentat i informat de noves possibilitats 

d’ensenyament (metodologies, estratègies, recursos...), 

després d’acabar la carrera. 

  2 6 8  

2.3. Cerc informació i també el suport de l’orientador/a quan 

tenc un alumne/a amb NESE al grup-classe. 
   3 11 2 

3. Quant als especialistes de suport educatiu del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 
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3.1. Són un suport imprescindible.    3 10 3 

3.2. M’ajuden a cercar estratègies, recursos i materials per 

respondre a les necessitats que tenen els infants. 
   7 7 2 

3.3. Estableixo un vincle cooperatiu amb l’especialista de 

suport que entra dins l’aula. 
   4 8 4 

3.4. Tenc problemes per comunicar-me amb l’equip de suport 

del centre. 
10 5    1 

3.5. He pogut contactar amb l’orientador/a sempre que ha 

estat necessari. 
 2  2 10 2 

4. Quant a l’equip directiu actual del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Es preocupa en tot moment per respondre a les 

necessitats de l’alumnat i el professorat. 
   2 13 1 

4.2. Demostra haver-hi cohesió, coordinació i cooperació 

entre els diferents membres de l’equip. 
   2 14  

4.3. Promou un model d’escola en el que predominen 

l’equitat, el respecte i la inclusió. 
  1 5 10  

4.4. Vetlla per construir una escola per a tots els infants 

tenint en compte totes les necessitats educatives 

possibles. 

  1 5 10  

4.5. Té en compte les diferents opinions dels mestres i 

decideix per consens. 
   6 10  

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. Té en compte el paper de les famílies a l’escola i 

fomenta la seva participació. 
 1 2 5 8  

5.2. Proposa activitats durant el curs en les quals tot 

l’alumnat hi pot participar. 
  2 4 8  

5.3. Estableix vincles de comunicació i cooperació amb 

centres d’Educació Especial. 
 3 4 6 2 1 

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport 

Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 

6.1. He tengut infants amb NESE dins l’aula.  3 2 2 7 2 

6.2. He tengut i/o tenc alumnat amb NESE que surt de l’aula 

ordinària per aprendre amb l’especialista de suport. 
5 3 4 2  2 
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6.3. Tenir infants amb NESE dins l’aula em suposa un gran 

esforç i cansament. 
1 7 3 2  3 

6.4. Quan tenc un infant amb NESE dins l’aula, cerc 

informació així com estratègies i recursos per respondre 

millor a les seves necessitats. 

  1  13 2 

6.5. Dubto o he dubtat de la meva preparació docent per 

donar resposta a nins i nines amb NESE. 
 2 4 7 1 2 

6.6. He tengut la sensació de no saber adaptar-me al nivell i 

ritme d’aprenentatge d’alguns infants amb NESE. 
1 5 3 3 1 3 

6.7. He tengut la sensació de no saber atendre o respondre 

adequadament a alguns infants amb NESE. 
1 5 4 3  3 

6.8. He tengut infants que no he aconseguit que progressin 

així com hagués volgut. 
1 5 7   3 

6.9. He tengut infants amb NESE que no he aconseguit 

incloure del tot dins el grup classe. 
2 7 3 1  3 
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8.3.4. QUÈ N’OPINEN ELS DOCENTS DELS CENTRES ANALITZATS 

1 2 3 4 5 

Totalment en desacord En desacord D’acord Bastant d’acord Totalment d’acord 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. La motivació intrínseca i extrínseca del mestre és cabdal 

per crear un clima i entorn d’aprenentatge enriquidors. 
   2 14  

1.2. L’actitud del mestre condiciona significativament la 

motivació dels infants. 
   4 12  

2. Quant a la formació professional dels docents 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. El professorat ha d’estar en contínua formació a través de 

cursos lliures, per exemple. 
  1 2 13  

2.2. La formació docent rebuda durant la carrera universitària 

és suficient per ensenyar als alumnes fins a la jubilació.  
14 1   1  

2.3. Tenir practicants de la universitat m’ajuda a aprendre 

noves idees, estratègies o recursos per a l’ensenyament.  
  2 5 9  

2.4. Atendre a infants amb NESE requereix major formació per 

part del mestre. 
  2 2 12  

2.5. A dia d’avui em sent preparat/da per respondre a les 

necessitats de qualsevol infant. (Ex: un infant amb baixa 

visió, un amb dificultat auditiva, un amb dificultats en l’entorn 

familiar, etc.). 

 4 5 4 1 2 

3. Quant als especialistes de suport educatiu 1 2 3 4 5 NS/NC 

3.1. Han de ser els únics encarregats d’ensenyar als alumnes 

amb més i majors necessitats educatives. 
12 3 1    

3.2. No han de ser els únics però sí s’han de preocupar més que 

el mestre/a tutor/a. 
10 5  1   

3.3. Només han de donar suport als alumnes amb NESE. (Ex: 

alumnes amb TDAH, amb DEA, amb AACC, etc.). 
12 4     

3.4. Han d’establir una permanent comunicació i cooperació 

amb cada tutor/a.  
    16  

3.5. Han de fer feina al seu “despatx” amb aquells infants que 

ho necessitin. 
13 2    1 
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3.6. Han de ser un mestre/a més dins l’aula ordinària.  1 1  14  

3.7. Han d’atendre a tot l’alumnat independentment de les 

necessitats educatives de cadascú. 
 1  2 13  

4. Quant a l’equip directiu  1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Ha de ser un equip que promogui la decisió compartida 

vers la decisió d’un únic líder.  
3  1  10 2 

4.2. S’ha d’encarregar únicament de la gestió administrativa. 14 2     

4.3. El lideratge d’un centre és exclusiu del director o equip 

directiu. 
12 4     

4.4. La personalitat dels membres de l’equip directiu i la 

manera en què l’escola és dirigida, afecten a l’actuació del 

professorat i l’alumnat. 

 1 6 8 1  

4.5. La direcció ha de valorar primer de tot el rendiment 

acadèmic de l’alumnat de l’escola. 
8 7 1    

4.6. La direcció ha de valorar per sobre de tot, la diversitat en 

l’alumnat i professorat, l’equitat i la justícia social. 
 1 3 2 8 1 

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. L’estabilitat i complicitat del claustre ha de ser un pilar 

bàsic. 
  3 4 8 1 

5.2. El paper de les famílies ha de ser fonamental a l’escola.    4 11 1 

5.3. L’escola ha d’adaptar-se a les necessitats educatives de 

tots els infants, sense excepcions. 
  1 1 14  

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport 

Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 

6.1. L’alumnat amb NESE s’ha de saber adaptar al ritme i 

nivell d’aprenentatge de la resta de companys i 

companyes. 

10 4 1 1   

6.2. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu és un aspecte positiu 

per al seu aprenentatge i desenvolupament. 
  2 1 13  

6.3. Són infants que tot i les seves necessitats, han d’estar 

principalment dins l’aula ordinària. 
  1 2 13  

6.4. Són infants que a vegades han de sortir de l’aula 

ordinària necessàriament per aprendre amb el/la 
2 8 3 2  1 
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especialista de suport. 

6.5. Són infants que estarien millor atesos a una escola 

d’educació especial. 
10 6     

 

<< La veu dels professionals >> 

 “Els infants amb NESE no estan millor atesos a una escola d’Educació Especial. No obstant 

això, existeixen algunes necessitats d’alumnes les quals no podem atendre degut a què no 

disposam ni dels recursos materials ni humans necessaris i de qualitat”. 

“Som especialista i mai he tengut mestres de suport per ajudar-me a portar la meva tasca 

educativa. Amb formació i experiència intent fer la meva feina el més digne possible”. 

“L’escola ha de ser capaç de donar resposta a cada un dels infants, al marge de la seva 

“discapacitat”. Per poder fer això, l’administració hauria de dotar dels recursos suficients 

(humans, TIC, mobiliari adaptat...) i crear espais per atendre aquesta diversitat. L’escola no ha 

de ser un lloc on tan sols es transmetin coneixements”. 
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8.3.5. LA REALITAT EDUCATIVA DEL CEIP PINTOR JOAN MIRÓ 

Tutoria a Primària (3) Especialista (2) Equip directiu (3) 

Tutoria a Infantil (2) Mestre/a de suport (6) Orientador/a (0) 

 

1 2 3 4 5 

Mai Rarament Freqüentment Quasi sempre Sempre 

*NS/NC: no sap/no contesta 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. Vaig a l’escola amb energia i motivació per fer feina.    6 10  

1.2. Veig als meus companys i companyes amb energia i 

motivació per fer feina. 
  1 6 9  

1.3. Em dirigeixo a tots els nins i nines amb el mateix 

entusiasme. 
  2 7 7  

1.4. Tenc alumnes amb els que em dirigeixo d’una manera 

diferent a la resta d’infants (Ex.: aquest infant em fa 

posar nirviós/sa i fa que m’avesi a parlar-li amb un to de 

veu més alt o enfadat). 

 10 5 1   

1.5. Agafo mania involuntàriament a infants. 11 5     

1.6. Veig la part positiva de les coses abans que la 

negativa. 
  1 9 6  

1.7. Em sé posar a la pell dels altres en qualsevol situació.   1 6 9  

1.8. Prefereixo la feina en equip abans que la individual.   1 6 9  

1.9. Tenc una bona relació amb la resta de mestres.   1 4 11  

2. Quant a la pròpia formació professional 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. He realitzat cursets o qualque mena de formació 

d’ençà que vaig acabar la carrera. 
  3 1 12  

2.2. M’he documentat i informat de noves possibilitats 

d’ensenyament (metodologies, estratègies, recursos...), 

després d’acabar la carrera. 

 1 1 2 12  

2.3. Cerc informació i també el suport de l’orientador/a 

quan tenc un alumne/a amb NESE al grup-classe. 
   3 13  
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3. Quant als especialistes de suport educatiu del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 

3.1. Són un suport imprescindible.    1 13 1 

3.2. M’ajuden a cercar estratègies, recursos i materials per 

respondre a les necessitats que tenen els infants. 
   6 9 1 

3.3. Estableixo un vincle cooperatiu amb l’especialista de 

suport que entra dins l’aula. 
  1 2 12 1 

3.4. Tenc problemes per comunicar-me amb l’equip de 

suport del centre. 
12 2 1   1 

3.5. He pogut contactar amb l’orientador/a sempre que ha 

estat necessari. 
  1 7 7 1 

4. Quant a l’equip directiu actual del centre 1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Es preocupa en tot moment per respondre a les 

necessitats de l’alumnat i el professorat. 
    13 3 

4.2. Demostra haver-hi cohesió, coordinació i cooperació 

entre els diferents membres de l’equip. 
   3 10 3 

4.3. Promou un model d’escola en el que predominen 

l’equitat, el respecte i la inclusió. 
    13 3 

4.4. Vetlla per construir una escola per a tots els infants 

tenint en compte totes les necessitats educatives 

possibles. 

    13 3 

4.5. Té en compte les diferents opinions dels mestres i 

decideix per consens. 
   1 12 3 

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. Té en compte el paper de les famílies a l’escola i 

fomenta la seva participació. 
   1 15  

5.2. Proposa activitats durant el curs en les quals tot 

l’alumnat hi pot participar. 
    16  

5.3. Estableix vincles de comunicació i cooperació amb 

centres d’Educació Especial. 
2 1 1 3 3 5 

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de 

Suport Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 

6.1. He tengut infants amb NESE dins l’aula.    1 15  

6.2. He tengut i/o tenc alumnat amb NESE que surt de 8 4 1 1 1 1 
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l’aula ordinària per aprendre amb l’especialista de 

suport. 

6.3. Tenir infants amb NESE dins l’aula em suposa un gran 

esforç i cansament. 
1 3 6 5 1  

6.4. Quan tenc un infant amb NESE dins l’aula, cerc 

informació així com estratègies i recursos per 

respondre millor a les seves necessitats. 

  1 3 12  

6.5. Dubto o he dubtat de la meva preparació docent per 

donar resposta a nins i nines amb NESE. 
2 4 8 1 1  

6.6. He tengut la sensació de no saber adaptar-me al nivell 

i ritme d’aprenentatge d’alguns infants amb NESE. 
2 6 7  1  

6.7. He tengut la sensació de no saber atendre o respondre 

adequadament a alguns infants amb NESE. 
1 10 4  1  

6.8. He tengut infants que no he aconseguit que progressin 

així com hagués volgut. 
2 12  1  1 

6.9. He tengut infants amb NESE que no he aconseguit 

incloure del tot dins el grup classe. 
2 12 1  1  
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8.3.6. QUÈ N’OPINEN ELS DOCENTS DELS CENTRES ANALITZATS 

1 2 3 4 5 

Totalment en desacord En desacord D’acord Bastant d’acord Totalment d’acord 

 

1. Quant a l’actitud 1 2 3 4 5 NS/NC 

1.1. La motivació intrínseca i extrínseca del mestre és cabdal 

per crear un clima i entorn d’aprenentatge enriquidors. 
   1 15  

1.2. L’actitud del mestre condiciona significativament la 

motivació dels infants. 
   4 12  

2. Quant a la formació professional dels docents 1 2 3 4 5 NS/NC 

2.1. El professorat ha d’estar en contínua formació a través de 

cursos lliures, per exemple. 
  1 4 11  

2.2. La formació docent rebuda durant la carrera universitària 

és suficient per ensenyar als alumnes fins a la jubilació.  
13 3     

2.3. Tenir practicants de la universitat m’ajuda a aprendre 

noves idees, estratègies o recursos per a l’ensenyament.  
 3 2 6 5  

2.4. Atendre a infants amb NESE requereix major formació 

per part del mestre. 
   7 8 1 

2.5. A dia d’avui em sent preparat/da per respondre a les 

necessitats de qualsevol infant. (Ex: un infant amb baixa 

visió, un amb dificultat auditiva, un amb dificultats en l’entorn 

familiar, etc.). 

 2 8 5  1 

3. Quant als especialistes de suport educatiu 1 2 3 4 5 NS/NC 

3.1. Han de ser els únics encarregats d’ensenyar als alumnes 

amb més i majors necessitats educatives. 
14 2     

3.2. No han de ser els únics però sí s’han de preocupar més 

que el mestre/a tutor/a. 
12 4     

3.3. Només han de donar suport als alumnes amb NESE. (Ex: 

alumnes amb TDAH, amb DEA, amb AACC, etc.). 
13 3     

3.4. Han d’establir una permanent comunicació i cooperació 

amb cada tutor/a.  
   2 14  

3.5. Han de fer feina al seu “despatx” amb aquells infants que 

ho necessitin. 
14 1 1    
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3.6. Han de ser un mestre/a més dins l’aula ordinària.   1 3 12  

3.7. Han d’atendre a tot l’alumnat independentment de les 

necessitats educatives de cadascú. 
   2 12 2 

4. Quant a l’equip directiu  1 2 3 4 5 NS/NC 

4.1. Ha de ser un equip que promogui la decisió compartida 

vers la decisió d’un únic líder.  
1    12 3 

4.2. S’ha d’encarregar únicament de la gestió administrativa. 10 3    3 

4.3. El lideratge d’un centre és exclusiu del director o equip 

directiu. 
7 5  1  3 

4.4. La personalitat dels membres de l’equip directiu i la 

manera en què l’escola és dirigida, afecten a l’actuació 

del professorat i l’alumnat. 

  2 5 6 3 

4.5. La direcció ha de valorar primer de tot el rendiment 

acadèmic de l’alumnat de l’escola. 
7 4 2   3 

4.6. La direcció ha de valorar per sobre de tot, la diversitat en 

l’alumnat i professorat, l’equitat i la justícia social. 
   4 9 3 

5. Quant a l’escola 1 2 3 4 5 NS/NC 

5.1. L’estabilitat i complicitat del claustre ha de ser un pilar 

bàsic. 
   5 11  

5.2. El paper de les famílies ha de ser fonamental a l’escola.   1 4 11  

5.3. L’escola ha d’adaptar-se a les necessitats educatives de 

tots els infants, sense excepcions. 
   1 15  

6. Quant a l’alumnat amb NESE (Necessitats Educatives de Suport 

Específic) 
1 2 3 4 5 NS/NC 

6.1. L’alumnat amb NESE s’ha de saber adaptar al ritme i 

nivell d’aprenentatge de la resta de companys i 

companyes. 

12 2  1 1  

6.2. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu és un aspecte positiu 

per al seu aprenentatge i desenvolupament. 
  1 2 12 1 

6.3. Són infants que tot i les seves necessitats, han d’estar 

principalment dins l’aula ordinària. 
  1  15  

6.4. Són infants que a vegades han de sortir de l’aula 

ordinària necessàriament per aprendre amb el/la 
4 6 2 3  1 
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especialista de suport. 

6.5. Són infants que estarien millor atesos a una escola 

d’educació especial. 
10 5 1    

 

<< La veu dels professionals >> 

“La formació, investigació o recerca d’un docent no acaba mai, sempre que atenguis alumnes 

necessitaràs formar-te, forma part intrínseca del mestre/a- Així com el treball en equip, la 

coordinació...”. 

“Potser algunes alumnes amb NESE estarien millor atesos a un centre d’Educació Especial 

però la riquesa que gaudeixen dins d’un entorn escolar més normalitzat compensa”. 

“Els nivells que presenta cada infant i cada classe marca l’actuació. El bon ambient i la 

cooperació és molt important però també hi ha d’existir el feed-back de l’alumnat i les 

famílies. Cada infant té diferents capacitats”. 

“Cal partir de les capacitats de cadascú per la qual cosa hem de tractar a cada alumne 

individualment. Hi ha ocasions en què es requereix una intervenció més individual i d’altres 

molt puntuals. Cal tenir en compte les diferents maneres d’aprendre i de ser”. 

“Parlar d’alumnat amb NESE és un gran ventall, entra moltíssima diversitat d’alumnat i 

potser caldria especificar i concretar més en l’enquesta”. 
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8.4. Propostes de millora 

Taula 12 

Suggeriments per al CEIP Es Molinar 

POSEM-HI REMEI! 

CENTRE CEIP ES MOLINAR 

QUÈ CAL MILLORAR? QUÈ ES POT FER AL RESPECTE? 

Les encara existents barreres 

arquitectòniques. 

Elaboració d’un projecte justificant per què cal fer quelcom al 

respecte. 

La relació amb escoles 

d’Educació Especial o 

Associacions. 

Col·laboració amb centres d’Educació Especial, escolaritat 

combinada, mobilitat de professionals, intercanvi 

d’experiències i recursos pedagògics i didàctics. 

La formació professional 

actual sobretot dins l’àmbit 

de les NESE. 

Realització de cursos a través de la Fundació Creix, o el Web 

Educatiu de les Illes Balears, per exemple, entre d’altres. 

La presència i participació 

de l’orientador/a a l’escola. 

Demanar ajuda a l’administració, reclamar la insuficient 

presència de l’orientador/a, justificar per què i per a què és 

necessari un canvi. 

La unió i la col·laboració 

entre tot el claustre. Crear 

una comunitat unida. 

Oferir activitats que involucrin a tot el professorat, realitzar 

cursos de formació de manera conjunta, elaborar projectes 

compartits i consensuats, etc. 

La diferència d’ensenyament 

entre Educació Infantil i 

Primària 

No tenir por a l’error. Tot i que a Primària les exigències 

curriculars són majors, no cal aferrar-nos al que ens és més 

senzill: llibre de text, fitxes, etc. Avui dia existeixen cursos 

de formació que ensenyen a com ensenyar a través de les 

TIC, de l’aprenentatge cooperatiu, dels projectes, etc. 

 

D’altra banda però, aplaudeixo l’elaboració i la pràctica d’alternatives d’ensenyament com els 

Grups Interactius, els Grups Cooperatius, els Padrins Lectors, els Projectes, els Ambients, la 

Ràdio i la Premsa, els Racons... Tot plegat demostra la voluntat d’una escola que lluita i vetlla 

per ser progressivament més inclusiva. Gràcies per la vostra participació! 
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Taula 13 

Suggeriments per al CEIP Mestre Colom 

POSEM-HI REMEI! 

CENTRE CEIP MESTRE COLOM 

QUÈ CAL MILLORAR? QUÈ ES POT FER AL RESPECTE? 

Les encara existents barreres 

arquitectòniques. 

Elaboració d’un projecte justificant per què cal fer quelcom al 

respecte. 

La relació amb escoles 

d’Educació Especial o 

Associacions. 

Col·laboració amb centres d’Educació Especial, escolaritat 

combinada, mobilitat de professionals, intercanvi 

d’experiències i recursos pedagògics i didàctics. 

La formació professional 

actual sobretot dins l’àmbit 

de les NESE. 

Realització de cursos a través de la Fundació Creix, o el Web 

Educatiu de les Illes Balears, per exemple, entre d’altres. 

La presència i participació 

de l’orientador/a a l’escola. 

Demanar ajuda a l’administració, reclamar la insuficient 

presència de l’orientador/a, justificar per què i per a què és 

necessari un canvi. 

La unió i la col·laboració 

entre tot el claustre. Crear 

una comunitat unida. 

Oferir activitats que involucrin a tot el professorat, realitzar 

cursos de formació de manera conjunta, elaborar projectes 

compartits i consensuats, etc. 

Metodologia didàctica. 
Cercar i oferir alternatives a l’ensenyament tradicional a 

través de projectes, l’aprenentatge cooperatiu, etc. 

La diferència d’ensenyament 

entre Educació Infantil i 

Primària 

No tenir por a l’error. Tot i que a Primària les exigències 

curriculars són majors, no cal aferrar-nos al que ens és més 

senzill: llibre de text, fitxes, etc. Avui dia existeixen cursos 

de formació que ensenyen a com ensenyar a través de les 

TIC, de l’aprenentatge cooperatiu, dels projectes, etc. 

 

D’altra banda però, aplaudeixo l’elaboració i la pràctica d’alternatives d’ensenyament com els 

Ambients i l’Hort, i l’admirada feina de l’equip directiu per part dels mestres de l’escola. 

Gràcies per la vostra participació! 
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Taula 14 

Suggeriments per al CEIP Pintor Joan Miró 

POSEM-HI REMEI! 

CENTRE CEIP PINTOR JOAN MIRÓ 

QUÈ CAL MILLORAR? QUÈ ES POT FER AL RESPECTE? 

Les encara existents barreres 

arquitectòniques. 

Elaboració d’un projecte justificant per què cal fer quelcom al 

respecte. 

La relació amb escoles 

d’Educació Especial o 

Associacions. 

Col·laboració amb centres d’Educació Especial, escolaritat 

combinada, mobilitat de professionals, intercanvi 

d’experiències i recursos pedagògics i didàctics. 

La formació professional 

actual sobretot dins l’àmbit 

de les NESE. 

Realització de cursos a través de la Fundació Creix, o el Web 

Educatiu de les Illes Balears, per exemple, entre d’altres. 

La presència i participació 

de l’orientador/a a l’escola. 

Demanar ajuda a l’administració, reclamar la insuficient 

presència de l’orientador/a, justificar per què i per a què és 

necessari un canvi. 

La diferència d’ensenyament 

entre Educació Infantil i 

Primària 

No tenir por a l’error. Tot i que a Primària les exigències 

curriculars són majors, no cal aferrar-nos al que ens és més 

senzill: llibre de text, fitxes, etc. Avui dia existeixen cursos 

de formació que ensenyen a com ensenyar a través de les 

TIC, de l’aprenentatge cooperatiu, dels projectes, etc. 

 

D’altra banda però, aplaudeixo l’elaboració i la pràctica d’alternatives d’ensenyament com els 

Grups Interactius, els Projectes, els Ambients, els Racons... A més a més, també cal destacar 

la cohesió entre el divers professorat i l’admirada feina de l’equip directiu per part dels 

mestres de l’escola. Tot plegat demostra la voluntat d’una escola que lluita i vetlla per ser 

progressivament més inclusiva. 

Gràcies per la vostra participació! 
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8.5. Glossari 

A continuació es posa a l’abast del lector un glossari amb la terminologia més freqüent i 

rellevant del treball. Aquest es troba per ordre alfabètic i, a més a més, inclou l’enllaç del qual 

s’ha recollit la informació de cada un dels termes. 

Taula 15 

Glossari del treball 

CONCEPTE SIGNIFICAT 

AD 
Les sigles fan referència a un/a especialista d’Atenció a la Diversitat. 

Actualment és un terme que desapareix i ara anomenam “mestre/a de suport”. 

AL 

Les sigles fan referència a un/a especialista d’Audició i Llenguatge. Els mestres 

especialistes d’audició i llenguatge han de prioritzar l’atenció específica als 

alumnes amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge. 

Les funcions dels mestres especialistes d’audició i llenguatge són les descrites 

per als mestres especialistes d’educació especial en relació amb l’alumnat amb 

retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge. 

Informació 

recollida de: 

Aula d’Educació Especial 

 http://blocs.xtec.cat/audicioillenguatge/2008/04/10/funcions-del-mestre-

daudicio-i-llenguatge/  

Atenció a la 

Diversitat 

Principi educatiu relatiu a la preocupació global i a les accions específiques que 

pretenen donar resposta adaptada a les diferents capacitats, valors culturals, 

necessitats, estils cognitius i interessos que mostren els alumnes. 

Informació 

recollida de: 

TERMCAT  

http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/  

Equitat Justícia, imparcialitat. 

Informació 

recollida de: 

Diccionaris.cat 

http://www.diccionaris.cat/  

Mestre/a de 

suport 

Els mestres de suport intervenen dins l' aula ordinària per afavorir la implicació 

del tutor/a en el procés educatiu de tots els alumnes, també dels que tenen 

dificultats o amb necessitats educatives especials. 

http://blocs.xtec.cat/audicioillenguatge/2008/04/10/funcions-del-mestre-daudicio-i-llenguatge/
http://blocs.xtec.cat/audicioillenguatge/2008/04/10/funcions-del-mestre-daudicio-i-llenguatge/
http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/
http://www.diccionaris.cat/
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Informació 

recollida de: 

Xtec 

http://www.xtec.cat/crp-santacolomag/recursos/espai_lic/inclusio.pdf  

Metodologia 
Conjunt de procediments, criteris, recursos, tècniques i normes que el professor 

pot utilitzar per a dirigir el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

Informació 

recollida de: 

TERMCAT   

http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/  

NESE 

Les sigles fan referència al concepte de Necessitats Especifiques de Suport 

Educatiu. Aquest representa un sector d’infants que requereixen una intervenció 

educativa que transcendeix l’atenció ordinària degut a què presenten alguns 

d’aquests trets: 

- AACC: Altes Capacitats 

- CP: Condicions Personals 

- DEA: Dificultats Específiques d’Aprenentatge 

- IT: Incorporació Tardana 

- NEE: Necessitats Educatives Especials 

Informació 

recollida de: 

Espai educatiu per a docents 

http://justificaturespuesta.com/nese-como-se-clasifican-los-alumnos-con-

necesidades-especificas-de-apoyo-educativo/  

PT 
Les sigles fan referència a un/a especialista de Pedagogia Terapèutica. 

Actualment és un terme que desapareix i ara anomenam “mestre/a de suport”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/crp-santacolomag/recursos/espai_lic/inclusio.pdf
http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/
http://justificaturespuesta.com/nese-como-se-clasifican-los-alumnos-con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo/
http://justificaturespuesta.com/nese-como-se-clasifican-los-alumnos-con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo/
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8.6. Pàgina de recursos 

En aquest apartat es pretén suggerir un llistat de pàgines web i articles útils, el descobriment 

dels quals pot esdevenir enriquidor per al lector: mestres, famílies, alumnes, etc. 

Taula 16 

Pàgina de recursos 

NOM DE LA PÀGINA ENLLAÇ BREU DESCRIPCIÓ 

Article d’interès 

https://www.uv.mx/dgdaie/files

/2013/09/Philippe-Perrenoud-

Diez-nuevas-competencias-

para-ensenar.pdf  

Diez nuevas competencias para 

enseñar 

Philippe Perrenoud 

Educatio Siglo XXI 
http://revistas.um.es/educatio/abo

ut/aboutThisPublishingSystem  

Pàgina web que recull revistes 

diverses d’accés obert i gratuït.  

GRAÓ 

http://www.grao.com/revistas/a

ula/211-pedagogia-

sistemica/una-organizacion-de-

centro-desde-una-mirada-

sistemica  

Una organización de centro desde una 

mirada sistémica 

Teresa Vernet Vernet 

GROC 

http://www.joanteixido.org/doc

/tasques_direct/per_que_servei

xen.pdf  

Per a què serveixen els directors? 

Un article de Joan Teixidó Saballs. 

Normes APA 
http://normasapa.net/normas-

apa-2016/  

Pàgina web de la normativa APA 

actualitzada al 2016. 

Orientación Andújar 
http://www.orientacionandujar.

es/  

Pàgina de recursos accessibles i 

gratuïts. 

TERMCAT 

http://www.termcat.cat/es/El_T

ERMCAT/Centre_De_Termin

ologia/  

Centre de terminologia de la Llengua 

Catalana. 

 

 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf
http://revistas.um.es/educatio/about/aboutThisPublishingSystem
http://revistas.um.es/educatio/about/aboutThisPublishingSystem
http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica/una-organizacion-de-centro-desde-una-mirada-sistemica
http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica/una-organizacion-de-centro-desde-una-mirada-sistemica
http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica/una-organizacion-de-centro-desde-una-mirada-sistemica
http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica/una-organizacion-de-centro-desde-una-mirada-sistemica
http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica/una-organizacion-de-centro-desde-una-mirada-sistemica
http://www.joanteixido.org/doc/tasques_direct/per_que_serveixen.pdf
http://www.joanteixido.org/doc/tasques_direct/per_que_serveixen.pdf
http://www.joanteixido.org/doc/tasques_direct/per_que_serveixen.pdf
http://normasapa.net/normas-apa-2016/
http://normasapa.net/normas-apa-2016/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/
http://www.termcat.cat/es/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/
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