
1 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I 
OCUPACIONAL PER A L’ALUMNAT AMB NESE I 

ESTRATÈGIES PER ATENDRE A LA DIVERSITAT 
EN LA FPB. 

 
Una proposta de formació per al professorat de FPB 

“específica”. 
 
 

NOM AUTOR: SANDRA BONILLA CHRISTENSEN 

 

Memòria del Treball de Final de Màster 

 
 

Màster Universitari de Formació del Professorat 
(Especialitat/Itinerari d’Orientació Educativa) 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curs Acadèmic 2015 / 2016 

 

 

Data: 06/06/2016                
 Signatura de l’autor ______________ 
 
 
 

Nom Tutor del Treball ___________________________________  Signatura Tutor_________________ 
 
 
 

 

Acceptat pel Director del Màster Universitari de ________________________________    Signatura ______________ 



2 

 

ÍNDEX 

Resum.................................................................................................                   p. 5 

1. Objectius del treball........................................................................ p. 6 

2. Estat de la qüestió / marc teòric..................................................... p. 6 

2.1. Alternatives a l’ESO per a l’alumnat amb Necessitats 

Educatives Especials........................................................................... 

 

p. 8 

       2.1.1. Programes per a la millora del rendiment acadèmic 

(PMAR) ................................................................................ 

 

p. 11 

       2.1.2. Programes d’escolarització compartida (PEC): PISE i 

ALTER.................................................................................. 

 

p. 12 

       2.1.3. Programes per a la inserció social i laboral (ISLA)............... p. 13 

       2.1.4. Programes de Formació Professional................................... p. 14 

       2.1.5. La Formació Professional Bàsica......................................... p. 16 

2.2. La Formació Professional Bàsica................................................. p. 16 

       2.2.1. Antecedents: Els Programes de Garantia Social i els 

Programes de Qualificació Professional Inicial..................... 

 

p. 17 

       2.2.2. Descripció del títol de Formació Professional Bàsica........... p. 19 

     2.2.2.2. Atenció a la Diversitat a la Formació 

Professional Bàsica....................................... 

 

p. 23 

     2.2.2.3. Incongruències normativo-pedagògiques 

respecte l’alumnat amb NESE....................... 

 

p. 24 

3. L’aprenentatge cooperatiu com a estratègia metodològica per a 

donar resposta a l’alumnat de FPB..................................................... 

p. 26 

4. La formació del professorat de FPB............................................... p. 30 

4.1. Formació Inicial............................................................................. p. 30 

4.1.1. Màster en Formació del Professorat................................... p. 31 

4.2. Formació Continua....................................................................... p. 32 



3 

 

5. Desenvolupament de la proposta.................................................... p. 33 

5.1. Justificació de la proposta............................................................ p. 33 

5.2. Presentació del programa............................................................. p. 33 

5.3. Descripció del Programa.............................................................. p. 34 

5.3.1. Objectius Generals del Programa....................................... p. 34 

5.3.2. Objectius específics............................................................ p. 34 

5.3.3. Continguts del programa..................................................... p. 34 

5.3.4. Temporalització................................................................... p. 35 

5.3.5. Destinataris......................................................................... p. 36 

5.3.6. Metodologia del Programa.................................................. p. 36 

5.4. Planificació de les Sessions formatives........................................ p. 37 

5.5. Descripció de les Activitats formatives......................................... p. 38 

5.6. Recursos....................................................................................... p. 38 

5.6.1. Recursos materials que aporta el professorat que 

          imparteix el curs.................................................................. 

 

p. 38 

5.6.2. Recursos materials que haurà d’aportar el centre.............. p. 38 

5.6.3. Recursos electrònics que ha d’aportar el centre................. p. 38 

5.6.4. Recursos Humans............................................................... p. 38 

5.7. Espais........................................................................................... p. 38 

5.8. Avaluació...................................................................................... p. 39 

5.8.1. Avaluació inicial................................................................... p. 39 

5.8.2. Avaluació de procés............................................................ p. 39 

5.8.3. Avaluació final del programa............................................... p. 39 

5.9. Responsable/s de la formació...................................................... p. 40 



4 

 

5.10. Precaucions................................................................................ p. 40 

6. Conclusions..................................................................................... p. 54 

7. Referències Bibliogràfiques............................................................. p. 56 

8. Annexos........................................................................................... p. 60 

· Annex 1. Guia i material Sessió 1................................................... p. 60 

· Annex 2. Guia i material Sessió 2................................................... p. 61 

· Annex 3. Guia i material Sessió 3................................................... p. 63 

· Annex 4. Guia i material Sessió 4................................................... p. 64 

· Annex 5. Guia i material Sessió 5................................................... p. 68 

· Annex 6. Guia i material Sessió 6................................................... p. 69 

· Annex 7. Guia i material Sessió 7................................................... p. 69 

· Annex 8. Recursos que a d’aportat el professorat que imparteix el 

curs.................................................................................................. 

 

p. 70 

· Annex 9. Oferta formativa dels cicles de FPB................................. 
 

p. 71 

· Annex 10. Continguts de l’assignatura: “Característiques 

Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres” ............. 

 

p. 72 

  

  

  

  

 

 

 

 



5 

 

Resum  

El present treball final de màster pretén donar una visió actual sobre les 

alternatives que, cada vegada amb major freqüència, s’oferten fora de  l’educació 

secundària obligatòria a l’alumnat d’entre 15 i 21 anys amb necessitats 

específiques de suport educatiu. L’alternativa més recent en aquest sentit és la 

FPB dirigida a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de 

discapacitat intel·lectual, alternativa que constitueix l’eix vertebrador d’aquest 

treball.  

Es comença fent un breu repàs sobre les mesures d’atenció a la diversitat a 

l’ESO implantades per les diverses i canviants normatives des de la LOGSE 

(1990) fins l’actualitat. 

A continuació es presenten els diversos camins als quals pot optar l’alumnat amb 

NESE des de l’ESO, destacant les tempranes edats en que aquests alumnes 

tenen l’opció d’abandonar aquesta etapa educativa obligatòria i posant especial 

atenció en la recent FPB, la qual ve a ocupar el lloc dels antics PQPI. En aquest 

punt, és important destacar les incongruències entre la normativa i l’acció 

pedagògica real, on aquesta segona s’enfronta a situacions pobrament 

regulades i a les quals, independentment d’això, s’ha de donar una resposta 

educativa. 

El segon eix vertebrador d’aquest treball és el professorat de FPB que ha de 

desenvolupar aquesta resposta a la diversitat, en determinats casos amb una 

manca de formació important en les necessitats del seu alumnat i les 

metodologies adequades. És per això que es dedica un apartat a una de les 

metodologies més exitoses per donar resposta a la diversitat de l’alumnat: el 

treball cooperatiu.  

Finalment, i en relació amb aquest segon eix vertebrador, es presenta un 

Programa de Formació per al professorat de la FPB del centre concertat La 

Puríssima amb el títol: Estratègies Docents per a atendre a la diversitat en la FPB 

“especifica”.  

*Paraules clau: Formació Professional Bàsica -FPB-, atenció a la diversitat, 

necessitats educatives especials, formació del professorat, aprenentatge 

cooperatiu. 
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1. Objectius del treball 

1. Presentar les alternatives per a l’adolescent amb NEE dins el sistema 

educatiu. 

2. Explicar i analitzar  la nova Formació Professional Bàsica, els seus 

antecedents i les possibilitats de resposta educativa a les NESE en aquests 

programes 

3. Valorar la resposta a la diversitat que reben els alumnes entre 14 i 18 anys 

dins el sistema educatiu. 

4. Millorar la qualitat de la pròpia tasca docent a partir de la reflexió sobre la 

resposta a la diversitat  i l’actualització formativa dins l’àmbit de la FPB 

específica. 

5. Desenvolupar un programa de formació en AD per al professorat de la FPB 

del centre on treball. 

6. Promoure la formació del professorat de FPB “específica” i, opcionalment de 

secundària, en estratègies per respondre a la diversitat de la forma més 

inclusiva possible. 

 2. Estat de la qüestió. 

L’essència d’aquest treball gira al voltant de la recent implantació de la Formació 

Professional Bàsica (FPB) i les seves implicacions, principalment, referides a 

l’alumat amb necessitats específiques de suport educatiu. Els cicles de FPB van 

dirigits a alumant amb les mateixes edats que el de l’educació secundària i és 

impartida per professorat amb la mateixa titulació i qualificació que el de 

secundària. És per això que es fan referències també a l’ESO al llarg de la 

redacció. 

 

El tractament a la diversitat ha estat molt divers al llarg de la historia i això es 

constata en el marc legislatiu espanyol, eminentment canviant  en educació 

(Calle, 2010). Es troba pertinent, doncs, fer un breu repàs d’aquesta normativa. 

Des de la LOGSE (1990), passant per la LOPEG (1995), la LOCE (2002), la LOE 

(2006) fins l’actual Llei d’educació, s’ha mostrat una preocupació per la qualitat 

de l’educació (Sánchez, Morera i Abellán, 2008). La qualitat de l’educació ve de 

la mà d’una adequada atenció a la diversitat de manera inclusiva i amb els 
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recursos, formació i programes suficients i necessaris per a la seva posada en 

marxa. 

La LOGSE (1990) suposa un avanç en la resposta a la diversitat amb el concepte 

d’integració i regula l’educació especial,  introdueix l’educació obligatòria fins als 

16 anys amb una nova etapa educativa, la ESO, implanta els Programes de 

garantia social (PGS) i deixa a les CCAA redactar part dels continguts educatius. 

És a dir, integració i secundària apareixen legislativament alhora. 

La LOE 2/2006 ja presenta com a principi fonamental l’atenció a la diversitat 

mitjançant la inclusió i relegant els centres específics a la darrera opció 

d’escolarització. A més, aquesta llei introdueix  els Programes de Qualificació 

Professional Inicia (PQPI) i, a més, un concepte molt important per possibilitar la 

inclusió, aquest és el de “Competències Bàsiques”. També s’incorpora una nova 

assignatura “Educació per a la ciutadania” i la Religió passa a ser voluntària per 

a l’alumat. 

La LOMCE (2013) exposa que només mitjançant la inclusió, la qualitat i 

l’exigència es pot aconseguir la igualtat d’oportunitats. Es sustenta sobre 

l’Estratègia Europea sobre Discapacitat (2010-2020), la iniciativa “Juventud en 

Movimiento” i la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb 

Discapacitat, aprovada per les Nacions Unides en 2006 i vigent a Espanya des 

de 2008. Aquesta llei posa èmfasi en l’accés universal a l’educació, la inclusió i 

la igualtat d’oportunitats, la especial atenció al diagnòstic i recursos per als 

alumnes amb discapacitat. 

Quant a l’etapa de secundària, modifica l’anterior llei d’educació (LOE 2/2006) i 

estableix que  l’avaluació s’haurà d’adaptar a les necessitats de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials. S’eliminen els programes de diversificació i 

s’introdueixen els de millora del rendiment acadèmic (LOMCE, 2013). La LOMCE 

serà a més la responsable d’ampliar la FP amb la Formació Professional Bàsica. 

Així i tot, poques mesures d’atenció a la diversitat (AD) són les que s’han donat 

en la pràctica a secundària. Les principals mesures s'han basat en 

l'homogeneïtzació dels grups o en la determinació d'itineraris curriculars. A més, 

aquestes mesures s'han implantat en realitat per millorar la eficàcia de l'educació 

i no per atendre a la diversitat (García, 2002). 
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És conegut el dit “All you think is possible”. Doncs sembla que els professionals 

de l’educació ens empenyem en lluitar contra la inclusió, ja que des de que 

l’alumne amb necessitats educatives especials (NEE) arriba a secundària, el 

professorat pronostica i assumeix que no la superarà (Domínguez, 2010). 

 

Per tant, és obvi que per a atendre adequadament a la diversitat, es necessita 

un canvi en la concepció de les persones amb discapacitat i en la concepció de 

l’educació.  Díaz (2013) afegeix que per a fer realitat la inclusió a secundària es 

requereixen  canvis a nivell estructural i pedagògic que hauran de ser concretats 

a través de decisions polítiques. Però no és suficient amb la proposta de noves 

lleis, sinó que l’escola i les programacions s’han d’organitzar per tal de donar 

resposta a tothom. Un avanç en aquesta línia podria ser la millora de la formació 

de professorat en quant a les necessitats i característiques dels alumnes amb 

NESE així com en la metodologia i recursos per atendre a aquesta diversitat. Per 

aquest motiu s’exposa al final d’aquest treball una proposta per a la formació del 

professorat de secundària i FPB. 

 

Pot ser siguin, entre d’altres, la gran variabilitat de l’aula i la manca de recursos 

per a desenvolupar l’educació que teòrica i legislativament s’imposa, allò que fa 

la docència, avui dia, difícil per a tots “inclús per als que mantenen la passió per 

conèixer i el desig, la voluntat o l’esperança d’ensenyar”  (Alliaud i Antelo, 2009: 

92 citat a Díaz, 2013). 

2.1. Alternatives a l’educació secundària obligatòria per a l’alumnat amb 

NESE 

Encara que les darreres lleis en educació han apostat per a una atenció a la 

diversitat inclusiva, que permeti desenvolupar les capacitats de tots els alumnes 

dins un mateix context i amb la mateixa programació de referència, continuam 

trobant  alumnes que no poden superar l’educació secundària obligatòria i no 

han assolit la majoria d’edat. Part d’aquests alumnes son alumnes amb 

necessitats educatives especials, als quals es fa necessari donar una resposta 

educativa i la possibilitat d’inserció laboral. Així ho corrobora el Decret 39/2011, 

de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als 
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centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (article 23), quan 

afirma que les administracions educatives hauran d’oferir alternatives adaptades 

per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que no pot 

completar l’ESO. Una vegada aquest alumnat hagi complit el 16 anys, podrà triar 

entre les alternatives que el mantenen dins el sistema educatiu o bé entre 

aquelles que surten del sistema educatiu i es focalitzen en la inserció social i 

laboral. 

Actualment, les alternatives per a aquests alumnes de 14 a 18 anys i dins el 

sistema educatiu son les següents: 

- Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR), que 

substitueixen els programes de diversificació curricular i no són una 

alternativa a l’educació secundària sinó una mesura d’atenció a la 

diversitat dins l’ESO. 

- Programes d’escolarització compartida: ALTER i PISE, per a alumnat 

d’entre 14 i 16 anys en risc d’exclusió social i/o abandonament escolar.  

- Centres d’Educació especial o aules UECO, als quals els alumnes poden 

romandre fins els 21 anys si cursen un programa de transició a la vida 

adulta (TAVA), d’acord amb el Decret 39/2011 d’Atenció a la diversitat.   

- Programes de formació professional bàsica (PFPB) especifica per a 

alumnes amb NEE, desenvolupada a entitats no lucratives. 

- Formació professional bàsica (FPB) per a alumant amb NEE. 

D’altra banda, existeix una oferta no reglada, per a persones amb NEE majors 

de 16 anys: 

- Programes d’inserció social i laboral (ISLA), per a joves d’entre 16 i 21 

anys. 

- Els programes de transició a la vida adulta (TAVA), oferts per diferents 

centres d’educació especial (per exemple el centre d’E.E. Mater a 

Balears), i destinats a joves a partir de 16 anys.  

- La Formació Ocupacional, oferta també a diferents centres d’educació 

especial i per a majors de 18 anys. 

Al quadre 1 es presenta un esquema que clarifica les sortides esmentades (p. 

10)
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2.1.1. Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR).  

Aquests programes no són una alternativa a l’ESO, sinó una mesura d’atenció a 

la diversitat dins l’educació secundària. Es pot dir que substitueixen els antics 

programes de Diversificació Curricular (PDC) i es poden considerar un pas previ 

a la FPB, donades les dificultats per tornar al sistema ordinari una vegada 

participat a un PMAR. D’acord amb la LOMCE, son programes per a alumnes 

amb dificultats específiques no derivades de manca d’estudi o esforç. 

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

qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 

Balears, descriu els PMAR a l’Annex 3.  

Pel que fa als destinataris dels programes, d’acord amb aquesta Ordre, els 

alumnes poden accedir al programa a partir del segon curs d’ESO. Els grups 

d’alumnes han de ser d’entre de entre 10 i 15 participants. 

El currículum dels PMAR s’organitza en quatre àmbits (Ordre del 20 de maig 

sobre el currículum d’ESO a les IB, p.7):  

- Científic i matemàtic (inclou el currículum de matèries de matemàtiques i 

física i química del segon i el tercer curs d’ESO i de biologia i geologia de 

tercer). 

- Lingüístic i social (inclou el currículum de geografia i història, llengua 

catalana i literatura, i llengua castellana i literatura del segon i el tercer 

curs de l’ESO). 

- Llengües estrangeres (primera llengua estrangera del segon i el tercer 

curs d’ESO) 

-  Àmbit pràctic (ha d’incloure el currículum de les matèries de tecnologia, 

plàstica i audiovisuals).  

- S’afegeix com a matèria específica l’Educació física. 

- Es contempla una hora setmanal de tutoria i dues hores de “lliure 

disposició” (les quals s’han d’utilitzar per a ampliar un dels àmbits 

esmentats o bé per introduir una matèria del grup ordinari). 

L’avaluació ha de tenir com a referent els objectius de l’educació secundària, ja 

que es pretén, d’acord amb la normativa, que l’alumnat retorni al sistema ordinari 
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per cursar el darrer curs de l’educació secundària i obtenir, així, el graduat (Ordre 

del 20 de maig sobre el currículum d’ESO a les IB), encara que, possiblement, la 

següent passa serà la Formació professional bàsica. 

 

En quant al professorat, la docència dels PMAR ha de ser impartida pels 

professors d’àmbit del departament d’orientació (Ordre del 20 de maig sobre el 

currículum d’ESO a les IB), els quals son llicenciats o graduats universitaris en 

humanitats o bé en ciències. 

2.1.2. Programes d’escolarització compartida (PEC): PISE i ALTER. 

Com a mesures d’intervenció socioeducativa existeixen també programes 

d’escolarització compartida (PEC), entre l’institut on es troba escolaritzat 

l’alumne (on es desenvoluparan 6 hores setmanals o més) i un espai on es 

desenvolupin pràctiques enfocades a un perfil professional (aprenent de cuina, 

mecànica, fusteria...).  

Aquesta proposta d’AD es proposa a la LOE 2/2006 de 3 de maig (modificada 

per la LOMCE 8/2013, de 9 de desembre). 

 

Els destinataris son joves d’entre 14 i 16 anys en greu risc d’exclusió social o 

abandonament escolar, excepcionalment també alumnat amb NEE.  

Dins aquesta modalitat trobam dues alternatives, els programes PISE i els 

ALTER. Els primers son per a l’alumat que complint les característiques 

anteriorment citades, assisteix de manera més o manco regular a classe i el 

segon està més destinant a alumnat absentista amb expedient  obert a serveis 

socials o als serveis de protecció del menor, podent estar escolaritzat o no, o bé 

alumnat amb greu comportament que pot posar en perill la convivència al centre 

educatiu.  

 

Els alumnes que participin a un PMAR comptaran amb l’assignació d’un tutor, 

pertanyent a l’equip d’orientació, qui durà a terme el seu seguiment i 

desenvoluparà les àrees instrumentals amb l’alumne durant les hores que sigui 

al centre educatiu. 
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Els programes tenen una durada màxima de dos cursos i l’objectiu final d’aquests 

és la reincorporació al sistema educatiu ordinari.  

En finalitzar els programes l’alumne obté una certificació amb els aprenentatges 

assolits i el nombre d’hores realitzades (Instruccions que regulen els Programes 

d’Escolarització Compartida (PEC), per al curs 2015-2016). 

2.1.3. Programes per a la inserció social i laboral (ISLA).  

Els programes ISLA (Programes per a la inserció social i laboral) es regulen per  

l’Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 6 de maig de 2004, per la qual es 

regulen els aspectes essencials dels programes per a la integració social i 

laboral. Aquests programes estan dirigits als grups de persones amb més 

dificultats davant la inserció laboral, entre els quals també es troben els joves 

amb NEE. A l’article 4 de la mateixa ordre (2004), s’estableix que existeixen 4 

modalitats de programes ISLA: a) Aula professional, b) Taller professional, c) 

Taller professional amb contractació i d) Taller professional per a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials. Aquesta darrera modalitat és la que es 

desenvolupa en centres d’E.E. o entitats no lucratives i està destinada a joves 

amb NEE.  

 

Els destinataris dels programes ISLA es concreten a l’article 6 (Ordre de 6 de 

maig de 2004 de les IB). Hi poden accedir a la modalitat joves d’entre 16 i 21 

anys que no poden assolir els objectius de secundària, que no posseeixen cap 

titulació formal i es troben en risc d’abandonament del sistema educatiu o 

desescolaritzats. En el cas de la modalitat “d” els joves han de presentar a més 

NEE derivades de la seva història escolar o condicions personals. En principi, 

els grups s’han de constituir amb un mínim de vuit alumnes i un màxim de quinze 

(Article 9).  

En quant a l’estructura dels programes, la durada ha de ser, com a mínim, de 

900 hores distribuïdes en quatre àrees (Article 11):  

- Formació professional específica: corresponent al títol de professionalitat. 

- Formació bàsica: comprèn els coneixements bàsics de l’educació 

obligatòria. 

- Tutoria i orientació laboral. 
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- Formació Pràctica a centres de treball. 

Aquests programes han de respondre al perfil d’un títol del Catàleg de 

qualificacions professionals. En finalitzar s’obté també un certificat acadèmic. 

 

Pel que fa a la docència, totes les modalitats hauran de comptar amb dos 

docents: un llicenciat o enginyer de la branca de professionalitat corresponent i 

un docent amb la titulació adient (Article 13).   

2.1.4. Programes de Formació Professional. 

Aquests programes es presenten a la normativa que regula la nova FPB (RD 

127/2014 i Decret 25/2015) per tal de respondre als col·lectius amb necessitats 

educatives especials que no poden assolir els objectius de la secundària i per al 

quals la FPB no està adaptada (vegeu p. 21 del present treball). Aquests són els 

actuals programes destinats als joves d’entre 16 i 21 anys amb NEE. Es pot dir 

que segueixen, quasi en la totalitat, el perfil dels derogats PQPI (descrits a la p. 

16 d’aquest document). 

Els programes de FPB (que no cicle de FPB) es regulen per la Resolució del 

conseller d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 per la qual es 

convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació 

professional bàsica en organitzacions no governamentals, associacions 

professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2015-2016, la 

qual concreta les característiques dels programes als seus annexos 2 i 3 i es 

seguirà per tal de desenvolupar les següents línies. 

 

D’acord amb la resolució esmentada, trobam programes de FPB en dues 

modalitats: programes de FPB generals i programes de FPB específics. 

Els destinataris d’aquests programes han de complir, pràcticament, els mateixos 

requisits que els destinataris dels cicles de FPB, no poden tenir el títol en ESO 

ni cap equivalent, amb l’afegit de presentar com a mínim un 33% de discapacitat 

intel·lectual en el cas dels programes específics (Resolució del conseller 

d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015). En el cas dels programes 

generals, també s’adrecen a persones amb discapacitat auditiva i es poden 

desenvolupar programes generals per a determinants col·lectius ,per exemple, 
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per a persones amb discapacitat visual (Resolució del conseller d’Educació i 

Universitat de 29 d'octubre de 2015). 

Pel que fa a la quantitat d’alumnes per grup, en el cas dels programes generals 

seran entre 10 i 18 alumnes i en els programes específics entre 5 i 8 alumnes. 

 

En quant a l’estructura, el currículum d’aquest programes es fitxa a l’annex 4 de 

la Resolució esmentada. Sense poder concretar més per motius d’espai, es pot 

dir que aquests programes es desenvolupen en tres tipus de mòduls (Resolució 

del 29 d’octubre de 2015): 

· Mòduls generals: aquests canvien segons la modalitat però sempre se’ls hi 

dediquen 330 hores anuals. 

- Els mòduls generals dels programes de FPB generals son: Comunicació 

i ciències socials, Cientificotecnològic, Prevenció de riscs a la feina i Mòdul 

de Tutoria (Resolució del 29 d’octubre de 2015, p.14). I han de ser 

impartits per mestres o graduats en educació primària. 

- Els mòduls generals dels programes de FPB específics són: Ús de la 

comunicació, Ús de les ciències aplicades, Autonomia personal en la vida 

diària., Prevenció de riscs a la feina i Tutoria (Resolució del 29 d’octubre 

de 2015, p.14). En aquest cas, el docent ha de ser mestre o graduat en 

pedagogia terapèutica 

· Mòduls conduents a l’obtenció del títol professional: als quals els corresponen 

500 hores anuals. Aquests mòduls, els imparteixen llicenciats o enginyers de 

la branca corresponent al títol. 

· Mòdul de pràctiques: el qual es dediquen 80 hores del programa. 

 

En quant a l’acreditació, l’alumat que hagi cursat aquest programes obtindrà un 

certificat acadèmic i el títol professional del Nivell I corresponent (Resolució del 

29 d’octubre de 2015). 

 

Els programes de FPB generals es poden concedir associacions professionals, 

organitzacions no governamentals sense ànim de lucre i altres entitats 

empresarials, autoritzats per l’Administració educativa. Les entitats hauran 
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d’estar adscrites a un centre docent públic. En el cas dels programes específics, 

també es podran impartir a  entitats empresarials amb experiència en la inclusió 

de persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit social i laboral, autoritzades 

per l’Administració educativa i adscrites a un centre públic. (Resolució del 29 

d’octubre de 2015). 

2.1.5. La Formació Professional Bàsica.  

Aquesta alternativa es desenvolupa al subapartat següent 2.2. 

2.2. La Formació Professional Bàsica. 

Abans de procedir a descriure la Formació Professional Bàsica, cal fer un 

aclariment per tal d’ubicar al lector dins aquest entramat d’ofertes formatives. 

Dins la Formació Professional trobam dos grans subestructures (Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport, http://www.todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-

general/fp-ambito-laboral.html):  

· La subestructura de la Formació Professional Reglada, regida pel Ministeri 

D’educació, Cultura i Esport i per la Conselleria d’Educació i Universitats a 

Balears. Aquesta consta dels següents cicles formatius: 

- Formació Professional Bàsica (FPB). 

- Formació Professional De Grau Mitjà (CFPGM). 

- Formació Professional de Grau Superior (CFPGS) 

- Programes de Formació Professional Bàsica. 

· La subestructura de la Formació Professional per al treball, la qual està 

destinada a les persones en edat laboral, regulada pel Ministeri de Treball i 

Seguretat Social i pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Dins 

aquesta subestructura, trobam la Formació professional per a l’ocupació: on 

podem trobar formació per a persones desocupades amb discapacitat. 

La Formació Professional Bàsica (FPB) substitueix a l’antic PQPI (implantat per 

la LOE 2/2006). Els PQPI es desenvoluparen del 2007 al 2010 i venien precedits 

pels anteriors Programes de garantia Social (PGS) implantats per la LOGSE 

(1990), duts a terme entre els anys 2001 i 2009 (Ruiz i Sánchez, 2012). La 

formació professional bàsica, implantada per la LOMCE (2013) es dirigeix a 

alumnes d’entre 15 (excepcionalment 14 anys) i 17 anys. S’imparteix a diferents 
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centres, públics i concertats, de FP i de secundària. Excepcionalment s’imparteix 

també a centres d’educació especial, públics o concertats.  

 

Dins l’ampli ventall de la formació professional bàsica, trobam tres famílies 

professionals que excepcionalment s’imparteixen per a alumnes amb NEE. 

Aquests títols, que només s’han concedit a dos centres de Balears, són els 

següents: 

a) Títol de FPB en Agrojardineria i composicions florals, al CEE Son Ferriol. 

b) Títol de FPB en Cuina i restauració, al CEE Son Ferriol. 

c) Títol de FPB en Serveis Administratius, al CC La Puríssima. 

Una vegada conegudes les alternatives, queda clar que la FPB és actualment 

l’únic camí per a aquest alumnat menor d’edat (en alguns casos en edat 

d’escolarització obligatòria) i també la darrera oportunitat de continuar en el 

sistema educatiu, juntament amb els centres d’educació especial (a través dels 

programes TAVA) o a entitats dedicades a l’atenció de persones amb 

discapacitat (cursant els Programes de Formació Professional). La peculiaritat 

d’aquesta FPB és que, fins al moment, els alumnes amb NEE tenen la possibilitat 

d’obtenir exactament la mateixa titulació que l’alumnat que cursa una FPB 

ordinària. 

2.2.1. Antecedents: Els Programes de Garantia Social i els Programes 

Qualificació Professional Inicial. 

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre (LOGSE) va implantar els Programes de 

Garantia Social, que oferien una formació no reglada a joves d’entre 16 i 21 anys 

que no havien assolit els objectius de l’educació secundària, per tal de fomentar 

la seva reconducció cap a la formació professional o bé cap a la inserció laboral 

(López, 2014). 

 

Quatre anys més tard, de la mà de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 (LOE) es 

substituïren els PGS pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), 

regits per l’Ordre de 24 de juny de 2008 (López, 2014). A Balears els PQPI es 

regulaven per l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 31 
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de gener de 2014, la qual es segueix per al desenvolupament de les pròximes 

línies.  

 
La normativa contemplava quatre tipus de PQPI diferents:  

a) Programes de Qualificació Professional Inicial per a centres.  

b) Programes de Qualificació Professional Inicial per a entitats. 

c) Programes de Qualificació Professional Inicial per a adults. 

d) Programes de Qualificació Professional Inicial específics per a alumnes 

amb necessitats educatives especials.  

Aquest darrer es destinava als alumnes entre 16 i 21 anys, excepcionalment 15. 

Aquest alumnes havien de presentar NEE derivades de discapacitat intel·lectual 

amb un mínim del 33%. L’ordre també adverteix que no s’havien de matricular 

en aquesta modalitats alumnes sense les capacitats necessàries per a superar 

el curs o exercir la professió, aspecte que no sempre es complia en la pràctica. 

Els PQPI específics poden desenvolupar el primer nivell en dos cursos escolars 

en lloc de en un curs. En general, el nombre d’alumnes per grup era entre vuit i 

devuit alumnes. En el cas dels PQPI específics havien de ser un mínim de cinc 

alumnes i un màxim de catorze. 

 

Els programes de qualificació professional inicial incloïen mòduls obligatoris i 

mòduls voluntaris, els voluntaris formen part de l’educació secundària i són el 

camí per a l’obtenció del graduat en ESO i els obligatoris formen part de la 

Formació professional. Durant el primer curs acadèmic es cursen els mòduls 

obligatoris (els professionals i els generals). En el segon curs  es cursen els 

mòduls voluntaris.  

Es dedicaven 15 hores lectives setmanals per als mòduls generals 

(Comunicació, Llengua Anglesa, Ciències Socials, Científic tecnològic, formació 

laboral i prevenció de riscos i tutoria a la nostra CA) i 15 per als mòduls 

professionals (referits a unitats de competència del nivell 1 del Catàleg nacional 

de qualificacions professionals) . Les pràctiques tenien una duració de 160 hores 

i es realitzen les quatre darreres setmanes del curs.  

Els mòduls voluntaris (II nivell) es distribuïen en 24 hores setmanals d’acord amb 

l’educació secundària per a majors de 18 anys de la nostra CA. 
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2.2.2. Descripció del títol de Formació Professional Bàsica 

Aquest curs 2015/2016 és el segon que es realitza la FPB a les diferents 

Comunitats Autònomes.  

Com ja s’ha explicat, la LOMCE implanta la FPB, com  un cicle més dins els 

ensenyaments de Formació Professional. Aquesta FPB  es desenvolupa a nivell 

estatal pel Real Decret 127/2014 de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes 

específics de  la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de  formació 

professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols  professionals bàsics, 

se fitxen els seus currículums bàsics i se modifica el Real  Decret 1850/2009, de 

4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals 

corresponents als ensenyaments establerts a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. D’acord amb aquest Real Decret, la FPB ha de conduir, 

almenys, a la consecució d’un títol de Nivell 1 corresponent al Catàleg de 

Qualificacions Professionals. La finalitat dels mòduls de la FPB ha de ser 

l’assoliment de les “competències professionals, personals i socials i de les 

competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida” (RD 127/2014, p. 

3). Les competències de “l’aprenentatge permanent al llarg de la vida” es 

treballaran, principalment, mitjançant els mòduls comuns: Comunicació i Societat 

I i II i Ciències Aplicades I i II (RD 127/2014). 

A Balears, ens regim pel Decret 25/2015 de 24 d’abril, pel qual es regulen els 

ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el 

sistema integrat de formació professional de les Illes Balears. També comptem 

amb la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de 

novembre de 2014 per la qual es defineixen i es dicten instruccions per al 

funcionament dels programes de formació professional bàsica a les Illes Balears 

per al curs 2014-2015. 

 

El cicle té una duració de 2 anys en els que es desenvolupen 2000 hores, 240 

de les quals es duen a terme de forma pràctica a empreses (LOMCE, 2013). 

 

En quant als destinataris, aquests estudis es dirigeixen a joves d’entre 15 i 17 

anys, podent complir els 15 anys durant l’any d’accés i no superant els 17 anys 
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en l’any natural del curs (LOMCE, 2013). Els alumnes han d’haver estat 

escolaritzats al primer cicle d’ESO (tercer inclòs) i excepcionalment fins a segon 

d’ESO. Aquests alumnes hauran de ser proposats per l’equip docent del seu 

centre d’origen. Es podrà repetir un any cada curs (cursant els estudis en un 

màxim de 4 anys), excepcionalment podran repetir una tercera vegada. 

El nombre d’alumnes per grup de FPB és, en general, de vint alumnes. Però 

cada centre podrà reduir el nombre del grup d’acord amb les seves 

característiques (Decret 25/2015, Article 12).  

 

En quant als objectius de la Formació Professional, seguint la LOMCE (2013) es 

poden resumir de la següent manera: 

- Desenvolupar les competències en quant al seu títol de F.P. i a la inserció 

laboral   (legislació, drets i deures). 

- Adquirir tècniques d’aprenentatge autònom, prevenció de riscos laborals i 

del medi ambient, així com estratègies per a la resolució de conflictes. 

- Adquirir consciencia sobre la necessitat de formació contínua i de l’esperit   

emprenedor. 

- Potenciar la igualtat d’oportunitats en quant a les diferencies de gènere i   

capacitats. 

S’afegeix, a més, la consideració que la FPB haurà de possibilitar l’adquisició de 

les “competències de l’aprenentatge permanent” (LOMCE, 2013, p.30). Els 

objectius, continguts, metodologies i resultats d’aprenentatge de cada títol de 

FPB es concreten al currículum establert per a cada títol a través de la normativa 

pertinent (la qual es concreta a l’annex 9, p.63 d'aquest document). 

 
Respecte a la estructura del cicle, la FPB consta de dos tipus de mòduls 

professionals: els corresponents a les competències de l’aprenentatge 

permanent (mòduls comuns o mòduls de bàsica) i els mòduls de FP específica 

del títol (corresponents al Catàleg nacional de qualificacions professionals de 

Nivell 1). Els mòduls comuns són dos (RD 127/2014): 

· Comunicació i Societat I i II: que agrupen la Llengua Castellana, Llengua 

Estrangera, Ciències Socials i Llengua cooficial. 
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· Ciències Aplicades I i II: que inclou Matemàtiques i Ciències aplicades al 

context personal i professional. 

· Balears afegeix com a Mòdul la Tutoria (Decret 25/2015). 

El currículum dels mòduls comuns té com a referent el de l’educació secundària 

(RD 127/2014). Els mòduls de Comunicació i Societat I i II s’estableixen a Balears 

pel Decret 25/2015. Per als mòduls de Ciències Aplicades I i II no hi ha, fins al 

moment, concreció específica a Baleares, i la Comunitat s’ha de regir pel 

currículum que estableix l’Ordre  ECD/1030/2014, de 11 de juny  del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport (Decret 25/2015 de les Illes Balears). 

La distribució horària dels mòduls de FPB al llarg dels dos cursos es concreta a 

la mateixa Ordre per a cada títol de FPB. D’acord amb aquesta normativa els 

alumnes realitzarien 30 hores setmanals, entre les quals els mòduls 

corresponents a competències professionals tindrien una mica més de càrrega 

horària. Per tal de clarificar la informació, aquesta distribució horària es mostra 

al quadre 2 (seguint la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se 

establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica 

y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de 

gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte):  

Quadre 2. Distribució horària setmanal dels mòduls a la FPB: 

 Mòduls Professionals Hores per 1º Curs Hores per 2º Curs 

Mòduls Comuns a tots els FPB 

 
 
Entre el 35-40 % de 
la durada completa 
del cicle (RD 
127/2014) 

Ciències Aplicades  
(160 h per curs) 

5 h ___ 

Ciències Aplicades II 
(160 h) 

___ 6 h 

Comunicació i Societat I 
160h (+1 h a IB, Decret 
25/2015) 

5 h ___ 

Comunicació i Societat 
II. 190h (+ 1 h a IB, 
Decret 25/2015) 

___ 7 h 

Tutoria (65 h) 2 h 2 h 

 Total Blocs Comuns 12 h 15 h 

Un 12 % de la 
durada total del 
cicle. (RD 
127/2014) 

Formació en Centres de 
Treball 

 
___ 

 
240 h 

Mòduls segons el Títol a cursar (corresponent al Catàleg nacional de qualificacions 
professionals) 
Correspondria, per 
tant, un 48-53 % de 

Mòduls Associats al 
Títol Professional.                                                                           

 
18 h 

 
15 h 
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la durada total del 
cicle. 

 

Pel que fa a la titulació, d’acord amb el RD 127/2014, la superació de la FPB 

suposa l’obtenció d’un títol professional totalment vàlid a efectes professionals 

(corresponent al nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, 

d’acord amb la Llei Orgànica 5/ 2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 

formació professional, article 10) i equivalent laboralment al Graduat escolar. 

Aquest títol permet també l’accés a la Formació Professional de Grau Mitjà. Es 

podrà obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria si es supera 

la prova pertinent. El Real Decret afegeix que l’estat és el responsable d’establir 

les titulacions de FPB que s’oferiran. 

I així s’ha fet, els títols de FPB que s’ofereixen actualment son 27, regulats 

mitjançant dos Reals Decrets i una Ordre (vegeu  9, p.63 d'aquest document). 

 

Cal considerar que la FPB ha introduït canvis importants referits a la FP i a 

l’alumnat destinatari d’aquesta alternativa, canvis com suprimir els mòduls 

voluntaris, ampliar el temps dedicat a pràctiques en centres de treball i el 

tancament de portes per a l’alumnat provinent dels CEE. A continuació es 

presenta al quadre 3 una comparació entre els antics PQPI i l’actual FPB. 

Quadre 3. Comparació entre els PQPI i la FPB: 

 PQPI (2000h màxim) FPB (2000h) 

Mòduls - Mòduls obligatoris i mòduls 
optatius.  

- Tots els mòduls són obligatoris. 

 
 
Destinataris 

- Es pot accedir a partir dels 15 anys 
(complits abans de 21 de 
desembre). 

- Es pot accedir amb 15 anys (o 
complir-los en l’any natural del curs). 

- Es pot accedir des de l’E.E. - Haver cursat 2º d’ESO és un 
requisit. 

 
 
AD 

- L’AC és cursar el 1er nivell en dos 
cursos (P.Q.P.I específic). 

- No es poden realitzar ACS. 

- PQPI regulat per a persones amb 
NEE. 

- Una única FPB per a tothom. 

FCT - 160 hores de pràctiques. - 240 hores de pràctiques.  

 
 
Titulacions i  
Prospectives 

-S’han de cursar els mòduls 
voluntaris per obtenir el títol de 
graduat en ESO.  

- El títol és equivalent al graduat en 
ESO a efectes laborals. 
- Per obtenir el graduat han de 
superar la prova. 

- S’obté un títol professional a través 
dels mòduls obligatoris (1 curs) 

- Sobte títol professional havent 
cursat els dos cursos de FPB 
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- Es pot accedir a una FPGM 
directament (superant els mòduls 
obligatoris). 

- Es pot accedir a una FPGM, 
directament. 

 

2.2.2.2. Atenció a la Diversitat a la Formació Professional Bàsica.  

D’acord amb la nova llei d’educació, el currículum de la FPB ha de possibilitar a 

l’alumnat assolir les competències del “disseny per a tothom” (RD 127/2014, p. 12 

Disposició addicional tercera). Així doncs, FPB s’ha d’organitzar de tal manera que 

es respecti el dret a una educació inclusiva, responent a les necessitats 

educatives dels alumnes en tots els àmbits de la formació (activitats, avaluació, 

accés a la informació). Per a que això sigui possible les administracions han de 

fomentar metodologies adequades als alumnes, prioritzant el progrés en l’àmbit 

lingüístic (Article 13, RD 127/2014). 

 

En quant a les mesures d’atenció a la diversitat, el Decret 25/2015 (Article 29) de 

la nostra comunitat autònoma concreta que no es poden fer adaptacions 

significatives a la FPB, però si adaptacions d’accés en l’avaluació i les 

programacions. En els cas dels alumnes amb NEE, aquest Decret exposa que 

s’haurà d’adaptar la durada del cicle i contemplar l’assoliment només dels mòduls 

corresponents al títol professional (per a obtenir un certificat de professionalitat) 

d’una part dels mòduls comuns, o bé tot el títol formatiu. Aquestes mesures s’han 

d’establir a un itinerari específic per a aquest alumnes, elaborat conjuntament pel 

departament d’orientació i el de família professional del títol.  

A més, el mateix Decret 25/2015 (Article 12) exposa que tots els títols hauran de 

reservar dues places per a alumant amb NEE derivades de discapacitat, les 

quals, en cas de ser cobertes, impliquen reduir en dues places el nombre màxim 

d’alumnes per grup.  

En quant a la formació en centres de treball (FCT), d’acord amb la normativa 

sobre accessibilitat universal, es podran establir mesures de preferència amb les 

empreses que participin en el mòdul de practiques amb alumant amb NEE 

(Article 10, RD 127/2014).  
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D’altra banda, tant a nivell nacional (RD 127/2014, Disposició addicional quarta) 

com a nivell autonòmic (Decret 25/2015, Disposició addicional primera), 

s’estableix que les CCAA podran organitzar altres programes de formació 

professional per tal de respondre a les necessitats i característiques dels 

alumnes amb NEE i també altres ofertes formatives vinculades a la FP però amb 

validesa a la CA. Aquests programes ja s’han presentat a l'apartat 2.1.5. (p. 13 

del present document). 

2.2.2.3. Incongruències normativo-pedagògiques respecte a 

l’escolarització de l’alumnat amb NESE a la FPB. 

Com s’ha exposat a l’apartat 2.2.2.2. (p. 18 d’aquest treball) la normativa referida 

a la FPB contempla adaptacions no significatives per tal de possibilitar que 

l’alumat assoleixi les competències i objectius del cicle.  

D’altra banda, també s’ha explicat que la normativa contempla l’oferta d’altres 

programes de formació professional, que no reben la denominació de FPB, i 

estan dirigits  a col·lectius vulnerables i amb NEE, programes que no condueixen 

a un títol educatiu però si poden encaminar-se cap a l’obtenció d’un títol 

professional. 

Perquè es parla aquí de “incongruències”? Per les següents qüestions: 

1. Si a la FPB només es poden realitzar adaptacions d’accés, de poc serviran les 

dues places reservades per a l’alumnat amb NEE (exceptuant el cas d’alumnes 

amb NEE derivades de discapacitat sensorial o motriu). 

2. Actualment hi ha centres educatius impartint FPB ordinària per a alumnat amb 

NEE, els quals obtindran la mateixa titulació que l’alumat d’altres FPB, amb la 

diferència que, donat que aquest alumnat ha de tenir un 33% de discapacitat, 

resulta difícil que tituli sense adaptacions significatives, si consideram el 

currículum plantejat per a la FPB (del qual el currículum de la ESO és referent). 

Com pot ser això possible? Ho és donada la Disposició addicional cinquena del 

RD 127/2014: 

     Les administracions educatives poden determinar l’efectivitat 

d’autorització dels centres públics i privats que estiguin impartint 

programes de qualificació professional inicial per impartir 

ensenyaments conduents a un títol professional bàsic sense 
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necessitat de sol·licitar una nova autorització, sempre que aquest 

títol contingui el perfil professional del programa que s’impartia (RD 

127/2014, p. 12). 

 

És per aquesta Disposició addicional del RD que regula la FPB per la qual hi ha 

centres que abans impartien un PQPI específic (p. 16 d’aquest document) i ara 

imparteixen una FPB ordinària per a alumant (p.16) amb les mateixes 

característiques que l’alumnat de l’anterior PQPI específic (el qual havia de 

presentar com a mínim el 33% de discapacitat intel·lectual). 

 

La LOMCE no contempla una FPB específica per a l’alumat amb NEE., però el 

RD esmentat si afirma que aquells centres a qui havia estat concedit els PQPI, 

podran continuar desenvolupant la FPB. A Balears hi havia dos centres que 

impartien un PQPI específic (C.P. Son Ferriol i CC La Puríssima) i, per tant, 

poden continuar impartint una formació professional bàsica, la qual, donada la 

manca de legislació referida a aquest aspecte, s’hauria de regir per la normativa 

referent als PQPI, la qual si contemplava aquests estudis per a alumant amb 

NEE derivades de discapacitat intel·lectual amb un mínim d’un 33%. De totes 

maneres, no és aquesta la realitat, sinó que, d’acord amb les consignes de la 

Conselleria d’Educació i Universitats, la FPB “específica” s’ha de regir per la 

mateixa normativa que la FPB ordinària.  

Pot ser ens trobem davant un buit legal, donat que la FPB no consta de mòduls 

voluntaris, sinó que la titulació dels estudis implica l’obtenció d’un títol equivalent 

al graduat escolar. 

 

Un altre aspecte que no es considera ni a la normativa per als PQPI ni a l’actual 

per als cicles de FPB, és l’exigència d’una formació específica per al professorat 

que impartirà classe a aquests alumnes de la FPB “específica”. Aquests docents, 

serien per tant, els mateixos que aquells que imparteixen una FPB ordinària. 
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3. L’aprenentatge cooperatiu com estratègia metodològica per donar 

resposta a l’alumnat de FPB. 

D’acord amb l’actual normativa i amb les noves i no tant noves corrents 

pedagògiques (Pujolàs 2009, Stainbak 2001, ...), és sabut que l’escola inclusiva 

és el camí per a atendre a la diversitat d’alumnat que conforma les aules d’avui 

en dia.  

D'acord amb la definició de l’enciclopèdia, l'educació inclusiva és el 

procés pel qual s'ofereix a tots els infants, sense distinció de la 

discapacitat, la raça o qualsevol altre diferència, I‘oportunitat per 

continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels 

seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula. (ENCARTA 1998, 

citat per Stainback 2001, p.18) 

 

Lamentablement, s’ha evidenciat en aquest treball que la inclusió no és encara 

una realitat completa dels nostres centres i que encara funcionen programes i 

aules específiques per a l’alumnat amb NEE. La creació o no d’aules d’educació 

especial no està directament en les nostres mans, però si que ho està l’educació 

integral del nostre alumnat, sigui quina sigui la seva modalitat d’escolarització. 

Tampoc no podem oblidar que aquesta educació integral s’aconsegueix 

mitjançant l’escola inclusiva, tal com ja es va postular l’any 1994 a la Conferencia 

Mundial sobre necesidades educatives especiales de Salamanca, organitzada 

per la UNESCO (citat per Pujolàs, 2009). Encara que, donades determinades 

circumstàncies administratives o “externes”, tractem només amb alumnat amb 

NEE, com és el cas de la FPB “específica”, trobarem una diversitat a la qual 

hauríem de donar resposta també de forma “inclusiva”. 

 

D’acord amb Pujolàs (2009, p.7) comptem amb tres estratègies per a atendre a 

la diversitat d’una forma inclusiva: 

1. “La personalització de l’ensenyança”: mitjançant l’adaptació dels continguts 

i la metodologia a les capacitats, interessos i necessitats de l’alumnat. 
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Pujolàs (2009) proposa, per exemple, la “Programació Multinivell”1 per tal 

de fer possible aquesta personalització.  

2. “L’autonomia dels alumnes i les alumnes”. 

3.  “L’estructuració cooperativa de l’aprenentatge”: per a Pujolàs (2002, 2003, 

2009) aquesta estructura és la peça clau de l’educació inclusiva ja que 

permet que tots els alumnes puguin participar i fomenta la idea que tots 

els membres del grup són necessaris. 

 

Pel que fa a la personalització de l’ensenyament, es podria dir que la 

programació multinivell de que parla Pujolàs (2009) està molt relacionada amb 

la teoria de les intel·ligències múltiples  (Gardner, 1987). Gardner (1987) va 

presentar 7 intel·ligències (lingüística, lògico-matemàtica, especial, cinètico-

corporal, musical, interpersonal i intrapersonal) basant-se en les investigacions 

sobre persones amb dany cerebral adquirit, les quals podien presentar alterada 

una funció cerebral sense que això afectés a la resta de funcions . Aquesta 

independència entre funcions cerebrals rep el nom en Neuropsicologia de 

dissociació o doble dissociació, si la independència és mútua.  

Gardner va ampliar la seva teoria a 8 intel·ligències amb la intel·ligència 

naturalista (Muñoz i Ayuso, 2014). 

 

Altra alternativa que facilita aquesta personalització és el model “Flipped 

Learning”  o “classe al revés”, presentat per Bergmann i Sams (2014), el qual 

s’ha utilitzat per impartir la part no presencial del curs plantejat en aquest 

document. Es tracta d’un model pedagògic que presenta part dels continguts 

d’aprenentatge  fora de l’aula i inverteix el temps presencial dins classe en 

l’aplicació i consolidació dels aprenentatges (Bergmann i Sams, 2014) 

 

L’autonomia dels alumnes que planteja Pujolàs (2009) és un aspecte molt 

important ja que permet dedicar més temps a l’alumnat que ho necessita. El 

treball per racons o el treball cooperatiu són metodologies útils en aquest sentit. 

                                                 
1 Consisteix a utilitzar moltes i diverses formes per presentar els continguts, l’avaluació i les activitats 
(Pujolàs 2009), per tal d’adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge de l’aula. 
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Aquestes tres vies (personalització, autonomia i aprenentatge cooperatiu) i 

principalment l’aprenentatge cooperatiu, són sobre les quals es sustenta el 

Programa de Formació del Professorat que es presenta en aquest treball, per tal 

de donar una resposta educativa integral, i tan “inclusiva” com sigui possible, a 

l’alumnat de la FPB.  

Es fa necessari, per tant, aprofundir, almanco, en l’aprenentatge cooperatiu. 

Johnson,  Johnson i Holubec (1999) comparen el rendiment de l’alumnat amb el 

d’un equip d’esportistes. Així, afirmen que el millor nivell de rendiment d’un grup 

classe s’aconsegueix gràcies al treball cooperatiu d’aquest. Els mateixos autors 

defineixen la cooperació com la feina conjunta encaminada a una finalitat comú. 

En la mateixa línia, es considera l’aprenentatge cooperatiu (AC) com l’ús de 

petits grups d’alumnes que persegueixen incrementar el propi aprenentatge i el 

de la resta del grup mitjançant el treball conjunt (Johnson et al. 1999). 

D’acord amb Johnson et al. (1999, p.5 i 6) l’aprenentatge cooperatiu (AC) es pot 

dur a terme a través de tres tipus de grups: a)“Els grups formals”, b) “Els grups 

informals” i c) “Els grups de base”. 

a) Els grups formals: desenvolupen una tasca conjunta que pot tenir una 

duració des d’una hora fins a varies setmanes.  

b) Els grups informals: són aquells que es creen per a una activitat concreta 

i fan feina conjunta en un temps comprès entre uns minuts i una hora de 

classe. 

c)   Els grups de base: són grups heterogenis creats per a un període llarg, un 

any com a mínim. 

 
Els avantatges del treball cooperatiu: creació d’un ambient positiu dins l’aula, 

increment del “rendiment” i la “productivitat” dels alumnes, potenciació de 

l’aprenentatge de tot l’alumnat, afavoriment del respecte cap a les diferències, 

l’atenció personalitzada mestre-alumne, la presència de dos professors dins 

l’aula... (Pujolàs 2003), a més de la millora de l’autoestima que suposa la idea 

que un és necessari per a assolir una fita comú, fan que l’aprenentatge 

cooperatiu sigui una metodologia adequada per fer feina amb l’alumnat de la FPB 

“específica”, donada la dura història escolar que presenten alguns dels 
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destinataris, així com la manca de pertinença a un grup i la diversitat de 

capacitats i necessitats que manifesta aquest alumnat. 

 

Les estructures d’AC es poden presentar en la següent taxonomia: “Estructures 

cooperatives simples” (ECS) i “Estructures cooperatives complexes” o 

“Tècniques cooperatives” (Pujolàs, et. al 2002, p. 18). Les primeres no mostren 

gaire dificultats en l’aplicació i es poden desenvolupar només en una sessió. Les 

tècniques cooperatives impliquen una mica més d’aprofundiment i s’han de 

desenvolupar en varies sessions. Pujolàs et al. (2002, p.86) divideixen les 

estructures cooperatives simples (ECS), segons el grau de polivalència, en: 

“estructures cooperatives bàsiques”, EC “específiques” i  EC “derivades”. 

Als quadres 4 i 5 es presenten les diferents estructures cooperatives d’acord amb 

la taxonomia de Pujolàs et al. (2002) i subratllades aquelles que es treballaran 

en el Programa de Formació (Vegeu també Quadre. 9. Descripció de les 

Activitats i concreció de la metodologia per a cada sessió, p. 40) 

Quadre 4. Estructures cooperatives Simples (Pujolàs et al., 2002): 

 

Estructures cooperatives 
bàsiques. 

· Lectura compartida  

· Estructura “1-2-4”  

· El foli giratori  

· Aturada de tres minuts  

· Llapis al mig  

· El joc de les paraules 

 

Estructures cooperatives 
específiques. 

· El nombre  

· Nombres iguals junts 

· Mapa conceptual a quatre bandes  

· Els quatre savis. 

· El Sac de Dubtes  

· Cadena de preguntes  

· Millor entre tots 

 

Estructures cooperatives 
derivades. 

· Foli Giratori per parelles 

· Paraules Compartides (Educació Infantil)  

· Paraula i dibuix  

· El Àlbum de Cromos  

· La substància 

 

Quadre 5. Estructures cooperatives complexes (Pujolàs et al., 2002): 
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· Equips d’Ajuda Mutua, inspirats en la tècnica TAI ("Team Assisted Individualization") 

· La Tutoria entre Iguals (“Peer Tutoring”)  

· El Trencaclosques (“Jigsaw”)  

· Els Grups d’Investigació (“Group-Investigation”)  

· La tècnica TGT (“Teams - Games Tournaments”)  

· Coop-Coop  

· Equips paral·lels  

· Opinions enfrontades 
 

4. Formació del Professorat de FPB 

4.1. La formació inicial del professorat de FPB 

La FPB es desenvolupa, com ja s’ha explicat, en dos cursos escolars: 1er i 2on 

de FPB. Els professors dels mòduls professionals corresponents al títol concret 

han de ser llicenciats o enginyers de la branca del títol professional. Els 

professors dels mòduls bàsics (o comuns) hauran de comptar amb la llicenciatura 

de la branca d’humanitats per als mòduls de Comunicació i Societat I i II i la 

llicenciatura de la branca de ciències per als mòduls de Ciències Aplicades I i II. 

Segons quan hagin obtingut la seva titulació, aquests professors comptaran a 

més amb l’antic CAP (per als llicenciats abans de 2009) o bé l’actual Màster en 

Formació del Professorat (60 crèdits) (implantat a través de la LOE 2/2006, art. 

94). Es pot dir, per tant, que la formació inicial d’aquest professorat és la mateixa 

que la del professorat de secundària i Batxiller. 

Excepcionalment, els mestres que havien impartit fins al moment els mòduls 

generals dels cursos de PQPI, podran continuar exercint la docència al primer 

curs de FPB (impartint Comunicació i Societat I i Ciències Aplicades I), d’acord 

amb la Disposició transitòria segona del RD 127/2014 (p.14).  

Seguint la normativa nacional i autonòmica (RD 127/2014 i Decret 25/2015 

respectivament) sobre la FPB, s’elabora el quadre 6, per tal d’aclarir la formació 

inicial requeria per als professors de FPB i les hores de docència que 

imparteixen: 

Quadre 6. Titulacions del professorat de FPB: 
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Mòduls de la 
FPB 

Titulació del 
professorat. 

Afegit de Balears. Llicenciat 
abans de 

2009. 

Llicenciat o 
Graduats 

després de 
2009. 

Ciències 
Aplicades I i II 

Llicenciat o 
Graduat en 
Ciències. 

Certificat de 
capacitació per a 
l’ensenyament en 
Llengua Catalana a 
secundària i batxiller. 

 
+ CAP 

 
+ Màster 

Comunicació  i 
Societat I i II. 

Llicenciat o 
Graduat en 
Humanitats. + 
B2 anglès. 

Certificat de 
capacitació per a 
l’ensenyament en 
Llengua Catalana a 
secundària i batxiller. 

 
+ CAP 

 
+ Màster 

Corresponents 
al títol 
professional. 
Tutorització 
FCT. 

Llicenciatura o 
enginyeria de 
la branca del 
títol 
professional 

Certificat de 
capacitació per a 
l’ensenyament en 
Llengua Catalana a 
secundària i batxiller. 

 
+ CAP 

 
+ Màster 

 
Tutoria 

Priorització de 
qui 
desenvolupa 
més hores de 
treball amb 
l’alumnat. 

Certificat de 
capacitació per a 
l’ensenyament en 
Llengua Catalana a 
secundària i batxiller. 

 
+ CAP 

 
+ Màster 

 

Cal comentar que encara que la FPB té la consideració de “tasca d’especial 

dificultat”  (Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de 

juliol de 2014 a les Illes Balears, Article 49, p.17) no es requereix per al 

professorat cap formació específica al respecte. 

4.1.1. Màster en Formació del Professorat.  

Donat que la formació requerida per al professorat de FPB és, principalment, la 

llicenciatura (o el Graduat universitari equivalent) i ja que per exercir la docència 

amb un títol de llicenciat s’ha d’haver completat, actualment (i per aquells 

llicenciats o graduats després de 2009), el Màster en Formació del Professorat 

(Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas 

de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes 

de enseñanza secundaria), es troba pertinent fer una petita referència a aquesta 

formació.  
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Cinc assignatures composen el bloc genèric del màster en Formació del 

professorat, de les quals, una vegada consultades les guies docents 

corresponents, sembla que únicament una introdueix als llicenciats dins el món 

de l’AD a secundària. Aquesta assignatura rep el nom de: “10692 - 

Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres” i 

agrupa 2 crèdits de formació (50 hores). Els Continguts de l’assignatura es 

presenten a l’annex 10 (p.64) 

El bloc específic, que es cursa segons l’especialitat, es composa de 7 

assignatures, entre les quals 4 (les referides a metodologia i recursos, 

currículum, avaluació i innovació) incorporen entre els continguts un tema referit 

a l’AD o bé fan referència dins qualque contingut. 

Extret de les guies docents de les diferents assignatures consultada el 27 de 

març de 2016 a: http://estudis.uib.cat/master/MFPR/assignatures.html 

 

4.2. La formació continua del professorat de FPB 

Tal com Publica La Conselleria d’Educació i Universitat (publicat el 17 de març 

de 2016) fins l’actualitat no s’han desenvolupat mai cursos de formació 

específicament per al professorat de Formació Professional. Al llarg de 2016 es 

desenvolupa un pla de formació dirigit a aquests professionals en el qual podem 

destacar un curs dels 28 plantejats, ja que pot ser útil per a la millora de l’AD: 

“Metodologia aplicada a la FP: aprenentatge basat en projectes” (que es 

desenvolupa entre els mesos d’abril a juny). Tal vegada el curs “Aplicacions APP 

en tabletes i mòbils dins l’aula” ( a desenvolupar entre els mesos de juliol a 

desembre) també podria enfocar-se cap a l’AD. No s’especifiquen els continguts 

a la oferta formativa i, per tant, no es pot corroborar. 

Consultat dia 8 d’abril de 2016 a:  

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2578338&coduo=7&lang=ca 

Aquesta manca d’oferta formativa durant els anys anteriors, així com la manca 

de formació en AD ofertada en l’actualitat, fa necessari cercar alternatives 

formatives per als docents de la FPB, especialment per a aquella destinada a 

joves amb NEE. 

 

http://estudis.uib.cat/master/MFPR/assignatures.html
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2578338&coduo=7&lang=ca
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5. Desenvolupament de la proposta.  

La proposta a presentar és un Programa de formació per al Professorat de FPB 

del Centre Concertat La Puríssima: Estratègies Docents per a atendre a la 

diversitat en la FPB “especifica”.  

5.1. Justificació de la proposta 

Part de la meva jornada laboral es desenvolupa com a tutora i professora dels 

mòduls comuns de formació bàsica (Comunicació i Societat i Ciències Aplicades) 

en el CC La Puríssima. 

Com ja és sabut, aquesta escola  és un centre preferent per a l’alumnat amb 

discapacitat auditiva. Dins el centre trobam els següents serveis: 

- Atenció educativa des d’educació Infantil fins a 4t d’ESO  

- Aules d’educació especial per a alumnat amb plurideficiència i discapacitat 

auditiva (DA) i cicles de FPB específica per a alumant amb NEE.  

- Centre ocupacional (Tallers) i Formació Professional per a l’ocupació 

(concedit pel SOIB) per a persones amb discapacitat. 

Donades les característiques de l’alumnat que atenem a la FPB de La Puríssima 

i la manca de formació necessària per oferir una resposta adequada  a la 

diversitat de l’equip de professionals, ha sorgit la necessitat d’oferir amb urgència 

recursos a aquest professorat per tal de donar resposta a les necessitats i 

capacitats dels seus alumnes. A més, ja que les metodologies emprades pel 

professorat de secundària són bàsicament de tipus tradicional, sorgeix també la 

necessitat d’oferir aquests recursos als professionals de l’ESO, per tal de millorar 

la seva pràctica educativa en quant a l’AD, afavorir la conscienciació (o 

comprensió) de les NEE de l’alumnat en general i, a llarg termini, fomentar les 

relacions entre l’alumnat de secundària i el de FPB. 

5.2. Presentació del programa 

Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats citades a l’apartat anterior 

(4.1.) es planteja el present Programa de Formació. Aquest s’inclou dins el Pla 

de formació permanent del professorat, elaborat per l’equip directiu del centre i 

que s’inclourà en la PGA, la qual haurà de ser aprovada per Inspecció Educativa.  
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5.3. Descripció del Programa. 

El programa es desenvoluparà al llarg del curs escolar 2016/ 2017 i compta amb 

un total de 41 hores i mitja (distribuïdes en sessions presencials i no presencials). 

La finalitat principal és formar als professors en les característiques i necessitats 

que normalment presenta el nostre alumant de FPB i oferir les estratègies per 

donar una resposta tan inclusiva i integral com sigui possible. 

5.3.1. Objectius Generals del Programa 

· Millorar la formació del professorat quant a les característiques de l’alumnat 

amb NEE que cursa la FPB 

· Oferir metodologies inclusives per a respondre a les necessitats de l’alumnat 

de la FPB 

· Motivar al professorat envers la posada en pràctica de metodologies 

innovadores i inclusives en les classes. 

· Introduir progressivament la comprensió de la necessitat de programacions 

multinivell i amb caràcter constructiu per a que la inclusió tingui èxit. 

· Potenciar la reflexió sobre la pràctica docent i les implicacions de 

“l’etiquetatge”. 

· Crear materials didàctics per a l’AD en la FPB específica.  

· Realitzar un seguiment i avaluació de la posada en pràctica dels continguts 

apressos. 

5.3.2. Objectius específics 

Concretats per a cada sessió al quadre 8 (p.41). 

5.3.3.Continguts del programa 

Concretats per a cada sessió al quadre 8 (p.41). 

1. L’aprenentatge significatiu (Ausubel, 1968) i l’avaluació de coneixements 

previs. 

2. Identificació de necessitats i capacitats. 

3.  El nostre alumnat de FPB. 

3.1. El nostre alumnat de FPB: Adolescència, història escolar i etiquetatge. 

L’autoconcepte de l’alumne i la motivació per a l’aprenentatge. 
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3.2. L’alumne amb necessitats específiques de suport educatiu  derivades de 

Dislèxia i /o TDH. Característiques i pautes.  

3.3.L’alumne amb necessitats educatives especials derivades de TEA. 

Característiques i pautes. 

3.4.L’alumne amb necessitats educatives especials derivades de Discapacitat 

Intel·lectual. Característiques i pautes. 

4. Metodologies i recursos per a atendre a les necessitats d’aquest alumnat dins 

la FPB (Transversal) 

4.1.Intel·ligències múltiples(Gardner, 1987) i Estils d’aprenentatge. 

4.2.Tècniques de treball cooperatiu (vegeu també apartat 3 d’aquest treball). 

4.3.Recursos TIC per a atendre a les NEE dins l’aula. 

5. Unes pinzellades sobre la relació entre inclusió i programació. (Transversal) 

5.3.4. Temporalització. 

El curs tindrà una duració de 41 hores i mitja, de les quals 21 seran presencials, 

altres 8 hores dedicades al treball autònom i 11 hores que es desenvoluparan en 

el propi lloc de feina, mitjançant l’aplicació dels coneixements treballats al curs.  

Les 21 hores presencials es distribueixen en 6 sessions en el mes de setembre 

(quadre 7) i 3 sessions durant el desenvolupament del curs (quadre 7). A més, 

es durà a terme una sessió abans de començar el curs, el mes de juny, per tal 

d’adaptar la programació a les necessitats dels participants. La distribució del 

temps i les sessions seria la següent: 

Quadre 7. Distribució de les sessions per mesos i duració: 
 

 Sessió Data Hores 
presen- 

cials 

Hores 
no 

presen- 
cials 

Hores 
d’aplicació 

pràctica 

Total 
d’Hores 
Sessió 

JUNY Sessió 0 Dilluns 27 Juny 2016 
De 10’00 a 11’30h 

1 hora  
i 30 min 

0 hores  1 h i 30 
minuts 

S 
 
E 
 
T 
 
E 
 
M 

Sessió 1 
 

Dilluns 5/9/16 
De 10’00 a 12’00h 

2 hores 30 min 2 h i 30 
minuts 

Sessió 2 Dimecres 7/9/16 
De 10’00 a 12’00h 

2 hores 0 hores 2 hores 

Sessió 3 Divendres 9/9/16 
De 10’00 a 12’00h 

2 hores 1h i 30 
min 

 

3 h i 30 
minuts. 

Sessió 4 Dilluns 12/9/16 
De 10’00 a 12’00h 

2 hores 1 hora. 3 hores 
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B 
 
R 
 
E 

Sessió 5 Dimecres 14/9/16 
De 16’00 a 18’00h 

2 hores 0 hores. 2 hores 

Sessió 6 Dilluns 19/9/16 
De 16’00 a 18’30h 

2 hores 
i 30 

minuts. 

1 hora. 
 

3 h i 30 
minuts. 

Sessió 7 Dijous 22/9/16 
De 16’00 a 18’00h 

2 hores 1 hora. 
 

3 hores 

GENER Sessió 8 De 17’30 a 19’30h 2 hores 1 hora 4 hores 7 hores 

ABRIL Sessió 9 De 17’30 a 19’30h 2 hores 1 hora. 4 hores 7 hores 

JUNY 
2017 

Sessió 
10 

 
De 10’00 a 12’00h 

2 hores. 1 hora. 3 hores 6 hores 

Total 
 

10 
Sessions 
+ sessió 
0. 

_____ 22 
hores i 
30 min 

8 hores 11 hores  
41 

hores i 
30 min 

 

5.3.5. Destinataris. 

El Programa està dirigit als professors de FPB del centre educatiu La Puríssima, 

però els professors de l’Educació Secundària que estiguin interessats també hi 

podran participar. La previsió de participació actual és de 9 professors: els 4 

professors que composen l’equip de FPB i 5 professors de secundària. 

5.3.6. Metodologia del Programa.  

Aquesta formació tindrà lloc mitjançant el model pedagògic “Flipped Classroom” 

o Classe al revés, gràcies al qual es combinarà una part de formació presencial 

amb d’altre no presencial. La “classe al revés” consisteix, bàsicament, en oferir 

a l’alumnat el material o els apunts abans de la classe presencial, per exemple, 

penjant-los a un blog, plataforma de moodle o web, per tal que els estudiants 

puguin preparar part de les sessions a casa. Aquest model permet aprofitar les 

classes presencials per a realitzar activitats, aplicar coneixements i resoldre 

dubtes, accions on el mestre adoptar una funció de guia i dinamitzador del grup. 

L’aplicació del “Flipped Classroom” serà possible en aquest programa mitjançant  

l’ús d’una plataforma digital “Moodle”, en la qual els alumnes trobaran el material 

i les instruccions per a realitzar la part no presencial de les sessions. 

Respecte a les sessions presencials, la metodologia del curs procurarà ser 

aquella que es pretén desenvolupin els professors dins les seves aules. Les 

primeres sis sessions duran més pes dels continguts teòrics i les següents seran 

més pràctiques. S’utilitzaren els recursos i metodologies pròpies dels continguts 

del curs per a la impartició del mateix, de tal manera que els destinataris duguin 



 

37 

 

un aprenentatge vivencial. Es prioritzarà el treball en grups de 5 components o 

per parelles, combinant tipus de grups (per exemple, es podrà fer feina en grups 

constituïts per professors d’una mateixa matèria, o bé per professors de matèries 

diferents). Es procurarà també crear grups de professors que no acostumin a fer 

feina conjuntament perquè adquereixen la capacitat de treballar en equip i 

compartir materials i experiències. Així doncs, les principals estratègies de treball 

cooperatiu a desenvolupar seran les següents (Pujolàs et al., 2008): Llapis en 

mig, Caps numerats junts, 1, 2 i 4, El sac de dubtes, Cadena de preguntes, La 

Substància, Trencaclosques, Joc de paraules. 

Les sessions seran de durada variable, en general 2 hores presencials i 30 

minuts-1 hora no presencial, d’acord amb el calendari escolar i les necessitats 

del centre i els professors. Es preveu períodes de descans de 15 minuts, però 

aquests seran acordats amb els assistents al curs. 

L’esquema general, però flexible, per al desenvolupament de les sessions seria 

el següent: 

 

Es tractarà de fomentar un ambient constructiu on el formador serà principalment 

un guia, aprofitar els coneixements previs dels assistents i que l’aprenentatge 

sigui significatiu. Es procurarà, també, crear materials en el desenvolupament de 

les sessions que es puguin penjar a l’aula on té lloc la formació i serveixin de 

recordatori i resum d’allò treballat. 

Al quadre 9 (p. 45) es concreta la metodologia per a cada sessió, juntament amb 

la descripció de les activitats. 

5.4. Planificació de les Sessions formatives. 

A continuació (quadre 8, p. 41) es mostren els continguts a treballar en cada 

sessió, els quals ja s’han nombrat a l’apartat 4.3.3. “Continguts del programa” 

(p.34 d’aquest document). 

- Benvinguda als assistents 
- Comentari sobre la tasca no presencial. 
- Visualització d’un vídeo, lectura d’un text, llançament d’una pregunta, plantejament d’un 

cas, presentació d’una frase/paraula... per part del Formador/a. 
- Creació de grups que reflexionaran o resoldran el “problema”. El formador explicarà la 

tècnica o estratègia que ha de conduir a la resolució. 
- “Descans” 
- Exposició per part dels grups dels diferents treballs, reflexions o solucions. 
- Valoració de la sessió i acomiadament. 
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5.5. Descripció de les Activitats i concreció de la metodologia per a cada 

sessió. Concretades al quadre 9 (p. 45). 

 

5.6. Recursos. 

5.6.1. Recursos materials que aporta el professorat que imparteix el curs. 

Tots els documents, lectures, vídeos, guies... que s’utilitzin per a la formació o 

bé que formin part de les sessions no presencials estaran penjats al Moodle del 

curs. Aquests recursos seran els que es presenten a continuació: 

· Guies de diferents associacions professionals (vegeu annex 8). 

· Textos extrets de revistes i pàgines web educatives (vegeu annex 8). 

· Conferències sobre Intel·ligències múltiples i TDAH (vegeu annex 8). 

· Es visualitzaran diversos vídeos durant les sessions i també a través de la 

plataforma (vegeu annex 8). 

5.6.2. Recursos materials que haurà d’aportar el centre. 

2. Ordinador per a cada 5 persones. 

3. Papers de colors diferents i cartolines grans de diferents colors (4 per a 

cada 5 persones). 

4. Retoladors i material d’escriptura per a cada 5 persones. 

5. Tisores i aferrament de barra per a cada 5 persones. 

6. Blutak, xinxetes i velcro i paper continu blanc o marró (per a elaborar el 

mural dels aprenentatges) 

5.6.3. Recursos electrònics que ha d’aportar el centre. 

7. Pissarra digital i impressora. 

8. Programa Power point. 

5.6.4. Recursos Humans 

- Professor i responsable de temes informàtics: especialista informàtic. 

- Professor d’educació especial i psicopedagog/a: Sandra Bonilla. 

5.7. Espais. 

Es requerirà un aula lluminosa, amb cadires i taules que es puguin moure, amb 

connexió a internet i amb els equipaments electrònics descrits a l’apartat anterior 

(Recursos electrònics que ha d’aportar el centre). 
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5.7. Avaluació. 

5.7.1 Avaluació inicial (Sessió 0) 

Dos mesos abans de l’inici del programa tendra lloc una avaluació inicial dels 

destinataris del curs per tal d’adaptar la programació a les necessitats i 

preferències d’aquests, així com valorar les seus coneixements previs. Les eines 

d’avaluació seran administrades fe forma individual: 

- Per valorar els coneixements previs: Una enquesta sobre metodologies 

i AC. (Eina d’Avaluació 1, p.49) 

- Per a adaptar la programació als destinataris: Fitxa per a la detecció de 

necessitats. (Eina d’Avaluació 2, p.49). 

5.7.2. Avaluació de procés. 

El formador realitzarà una avaluació continua i general sobre el grau 

d’assoliments dels objectius mitjançant la consideració de les següents activitats: 

- El mural dels aprenentatges: consistirà en anar omplint un extens paper 

continu que penjarà de la paret de l’aula on realitzem la formació. Aquest 

mural s’anirà construint amb les reflexions i aprenentatges assolits i amb les 

produccions realitzades a cada una de les sessions. 

- Exposicions i intervencions dels participants durant les sessions. 

- La valoració sobre els aspectes positius i aspectes a millorar (sobre la seva 

pròpia pràctica) que realitzaran els participants a les tres darreres sessions. 

- “Joc de paraules”, realitzada a la sessió 6. 

A més, el formador/a omplirà una graella d’avaluació en relació a aquestes 

activitats al final de cada sessió. El model d’aquesta graella és l’Eina d’Avaluació 

3:  

Eina d’Avaluació 3 

Sessió 
 

Objectius 
específics 

Aconseguit En procés No aconseguit 

     

5.7.3. Avaluació final del programa. 

Per tal de valorar el grau de satisfacció dels participants en relació als diferents 

aspectes del programa, així com la utilitat de la formació, els destinataris 
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ompliran des de la plataforma de Moodle una Rúbrica (Eina d’Avaluació 4, p.50). 

Aquesta avaluació es durà a terme de forma individual en dues ocasions: 

- En haver finalitzar la Sessió 6 (la qual cosa suposarà la fi de la part 

teòrica del programa). 

- En haver finalitzar el programa.  

5.8. Responsable/s de la formació 

Professora de FPB específica del Centre La Puríssima: Sandra Bonilla (Mestre 

d’Educació Especial i Psicopedagoga). 

5.9. Precaucions 

Un curs de formació d’aquestes característiques no pot abastar amb profunditat 

temes tan amplis com els estils d’aprenentatge, les intel·ligències múltiples o 

l’aprenentatge cooperatiu, a l’hora que presenta les característiques d’alumnes 

amb NEE. Encara que aquest programa presenta l’AC com a contingut i el fa 

servir com a estratègia metodològica, això no significa que la formació impliqui 

un coneixement profund de la metodologia. Allò que es pretén és despertar 

l’interès dels docents cap a l’AC, així com cap a altres metodologies innovadores, 

considerant que són la millor opció per a atendre a la diversitat dins l’aula. La 

finalitat és, doncs, donar a conèixer les metodologies i necessitats anomenades 

i potenciar la formació continua del professorat en aquest sentit, a l’hora que 

s’ofereixen pautes per a posar en marxa l’AD. 

 

 

Quadre 8. Distribució de Continguts, objectius i activitats per a cada Sessió.
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Sessions Temps Objectius específics Continguts Activitats (vegeu  també quadre 9, p.45). 

Juny 
Sessió 0. 
Avaluació 
Inicial. 

1’5 hores - Conèixer la situació 
professional dels docents que 
rebran el curs. 
- Determinar les característiques 
del seu alumnat. 
- Identificar les necessitats de 
formació dels participants. 
- Identificar els seus 
coneixements previs sobre les 
n.e.e., l’AD, l’educació inclusiva i 
algunes metodologies 
innovadores. 
- Elaborar una primera proposta 
programació. 

1. L’aprenentatge 
significatiu (Ausubel) 
i l’avaluació de 
coneixements previs. 
2. Identificació de 
necessitats i 
capacitats. 
(Eines d’Avaluació 1 
i 2, p.) 

 Presencial: 
1. Breu explicació sobre el Programa de formació i la 
necessitat d’aquesta avaluació inicial. Presentació de la 
proposta de continguts generals. 
2. Cada participant escriu una necessitat de formació 
relacionada amb qualcun dels continguts generals del 
programa (o amb altre que vulgui proposar). 
4.Enquesta sobre metodologies i AD (KPSI). 
5. Cloenda. 
 
 
 

Dilluns 
5/9/16 
Sessió 1. 
Empatitzem 

· No 
presencials:  
30 minuts. 

· Presencials:  
2 hores 

- Descriure l’alumne de la FPB 
a partir de les seves necessitats 
i capacitats. 
- Reflexionar sobre 
l’escolarització previa dels 
alumnes de la nostra FPB i els 
inconvenients de les “etiquetes” 
- Empatitzar amb l’alumnat de 
FPB 
-  Vivenciar l’Aprenentatge 
Cooperatiu (AC). (vegeu quadre 
9). 

3.1. El nostre 
alumnat de FPB 
d’acord amb la 
realitat del nostre 
centre. 
Adolescència, 
història escolar i 
etiquetatge. 
 

 
 
 
 

 No presencial: 
TEXT 1. Glosario (Sobre conceptes relacionats amb l’AD, 
p.54-56) del  Manual de Atención  a las NESE derivades de 
DI. 

 Presencial: 
1. Descripció de l’alumnat de la nostra FPB Individual.  
2. Visualització Vídeo “El cazo de Lorenzo”. 
3. Visualització vídeo “Etiquetes”  
4. Descripció de l’alumat per segona vegada. Grups de 5 
(professors de diferents especialitats). La definició  del grup 
es llegeix i la penja al mural. 
 

Dimecres 
7/9/16 
Sessió 2. 
Normalitze
m amb 
coherència. 
 

No 
presencials: 
0 h 
Presencials: 
2 hores 

- Diferenciar les idees de 
possibilitar i facilitar, ajudar i 
crear dependència. 
- Reflexionar sobre la tasca 
docent vers les relacions amb 
l’alumnat. (vegeu quadre 9). 
- Vivenciar l’AC  

3.1. L’alumnat de la 
FPB 
  - Sobreprotecció  
     VS guia. 
4.  Metodologies i 
recursos.  
4.1. L’autoconcepte 
de l’alumne i la 

 No presencial: 

 Presencial: 
1. Lectura col·lectiva Text.2 
2. Pluja d’idees sobre el text i títol per a la pluja d’idees. 
1. Es planteja una pregunta: Quins suports penseu que 
podem oferir als alumnes per arribar a ser autònoms? Pluja 
d’idees. 
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motivació per a 
l’aprenentatge. 
4.2. Tècniques de 
treball cooperatiu 
(AC). 

2. Visualització vídeo: “Lo incorrecto” Una nueva mirada 
hacia la discapacidad.  
3. S’afegeixen propostes a l’anterior pregunta si hi ha. I per 
desitjar aprendre i ser autònoms? Pluja d’idees per omplir 
mural i relacionar una pregunta amb l’altre. 
 

Divendres 
9/9/16 
Sessió 3. 
Som 
diferents i 
aprenenm 
de formes 
diferents. 

 
No 
presencials: 
1h i 30 
minuts. 
Presencials: 
2 hores 

- Descriure la necessitat de 
desenvolupar metodologies 
diverses a l’aula. 
- Identificar metodologies 
inclusives. 
- Vivenciar TAC (vegeu quadre 
9). 

4. Metodologies i 
recursos. 
(Transversal). 
- IM i Estils 
d’aprenentatge. 
- Tècniques d’ AC. 
5. Unes pinzellades 
sobre la relació entre 
inclusió i 
programació. 
(Transversal) 

 No presencial: 
Lectura Text: IM en el aula (extret de escuelaconcererbo).  
Power point amb veu IM. 

 Presencial: 
1. Lectura per grups cooperatius dels Text 3, 4 i 5 text sobre 
estils d’ensenyament i aprenentatge (cada grup té un text).  
2. Reflexió sobre el text en equips d’AC. Cada grup llegeix el 
seu text i presenta les seves conclusions. La resta de grups 
en poden afegir. Les idees en penjaran a un taulell. 
3. Visualització del vídeo IM (pràctica a l’escola Monserrat). 
4. Conclusions del vídeo. 

Dilluns 
12/9/16 
Sessió 4. 
Possibili 
-tem. 

No 
presencials: 
1 hora. 
Presencials: 
2 hores 

- Descriure i comprendre les 
capacitats i necessitats 
(generals) dels alumnes amb 
Dislèxia. 
- Desenvolupar pautes  i 
propostes útils per a atendre a 
aquests alumnes. 
- Vivenciar TAC (vegeu quadre 
9). 

3. L’alumnat de la 
nostra FPB 
 3.2. L’alumne amb 
NESE derivades de 
DEA (Dislèxia i 
TDAH). 
Característiques i 
pautes. 
 

 No presencial: 
Vídeo Dislèxia: Visualització del Vídeo Documental Dislèxia 
(DISFAM).  20 min. 
Video TDH:  Intervenció a l’aula amb L’infant amb TDH 
(centre de formació Xaris). 23 min. 

 Presencial: 
1. Video curt Dislexia: ¿quin? 
2. Visualització vídeo: “Como se siente un niño con TDAH”. 
3min 
3. Presentació Intervenció diferents àmbits Dislexia.  
4. Descripció dels trastorns mitjançant un Puzzle en grups 
d’A.C. Un grup crea un puzle per a descriure les 
característiques i necessitats derivades de la Dislèxia i l’altre 
grup sobre TDAH. Després s’intercanvien els puzles i els han 
de muntar.  

Dimecres 
14/9/16 

No 
presencials: 
0 minuts. 

- Conèixer l’eina Symbaloo i 5 
eines útils per al Docent. 

4.4. Recursos TIC 
per a atendre a les 
NEE. 

1. Presentació de les 100 eines 2.0 més utilitzades pels 
docents symbaloo. 
2. Explicació del funcionament de 5 de les eines 
presentades. 
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Sessió 5. 
Aprofitem 
les TIC. 

Presencials: 
2 hores 

- Despertar l’interès cap a la 
utilitat de les TIC dins l’aula per 
a afavorir l’AD. 
- Vivenciar Dinàmica de grup 
per a arribar a consens (Grup 
Nominal). (vegeu quadre 9). 

4.3. Dinàmica del 
Grups Nominal. 
 

 
 

Dilluns 
19/9/16 
Sessió 6. El 
món vist 
amb unes 
altres 
ulleres. 

No 
presencials: 
1 hora. 
Presencials: 
2 hores i 30 
minuts. 

- Descriure i comprendre les 
capacitats i necessitats 
(generals) dels alumnes TA 
- Desenvolupar pautes  i 
propostes útils per a atendre a 
aquests alumnes. 
- Vivenciar TAC (vegeu quadre 
9). 
- Avaluar els aprenentatges 
assolits i l’efectivitat del 
programa. 

3.3. L’alumne amb 
necessitats 
educatives especials 
derivades de TEA: T. 
d’Asperger. 
Característiques i 
pautes. 
 
Avaluació de procés 
(Eina d’Avaluació 4, 
p ). 

 No presencial: 
Lectura: Síndrome de Asperger (concepto, p.7) i El alumno 
con Síndrome de Asperger en la educación secundaria: 
propuestas para una educación de calidad (p. 93-111). 

 Presencial: 
1- Visualització del vídeo: Testimoni d’un adolescent amb 
Trastorn d’Asperger (2010). 17min.  
2. Descripció de l’alumne amb T. Asperger per equips: un 
grup descriu la personalitat/actituds i proposa una activitat, 
altre descriu les capacitats i proposa una activitat, altre les 
necessitats i 1 activitat. 
3. Resum dels aprenentatges assolits. “Joc de paraules”. 
(vegeu quadre 9). 

Dijous 
22/9/16 
Sessió 7.  
“Menos es 
más” 

No 
presencials: 
1 hora. 
Presencials: 
2 hores  

- Descriure i comprendre les 
capacitats i necessitats 
(generals) dels alumnes amb 
Discapacitat Intel·lectual. 
- Desenvolupar pautes  i 
propostes útils per a atendre a 
aquests alumnes. 
- Vivenciar TAC (vegeu quadre 
9). 

3.4. L’alumne amb 
NEE derivades de 
DI. Característiques i 
pautes. 
4. Metodologies i 
recursos  
(vegeu quadre 9).  

 No presencial: 
Text: Cap. 3 i 4 Manual DI (Junta Andalusia). NEE i atenció 
educativa als alumnes amb DI. PQPI. 

 Presencial: 
1. VIDEO DI: (sensibilització cap a la discapacitat i les 
diferencies, centrat en les capacitats) 4 min i 25 s 
2. VIDEO DI: 3 min i 30 s (explicació del trastorn amb text i 
imatges. Idees per a la intervenció). 
3. Descripció de l’alumne amb DI per equips: un grup descriu 
les NEE en relació a l’entorn, altre les NEE en relació a la 
interacció social i capacitat adaptativa, altre les NEE davant 
les tasques d’aula. Cada grup proposa a més i 1 activitat on 
l’alumne amb DI tengui cabuda. (vegeu quadre 9). 
4. Posta en comú. 

Sessió 8.  
Gener 
Apliquem. 

No 
presencials: 
1 hora. 

- Aplicar a l’aula alguna de les 
metodologies treballades (vegeu 
quadre 9). 

4. Metodologies i 
recursos per a 
atendre a les 

 No presencial: 
Aplicació dels aprenentatges. 

 Presencial: 
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Presencials: 
2 hores  

- Identificar els aspectes positius 
i aquells que  cal millorar de la 
pròpia tasca docent. 
- Identificar les avantatges i 
inconvenients de la tècnica 
aplicada. 

necessitats d’aquest 
alumnat dins la FPB 
(Transversal). 
(vegeu quadre 9). 

1. Presentació de la tasca docent. 
2. Dubtes. 
3. Valoració d’aspectes positius i aspectes a millorar. 

Abril 
Sessió 9.  
Apliquem. 

No 
presencials: 
1 hora. 
Presencials: 
2 hores 

- Aplicar a l’aula alguna de les 
metodologies treballades (vegeu 
quadre 9). 
- Identificar els aspectes positius 
i aquells que  cal millorar de la 
pròpia tasca docent. 
- Identificar les avantatges i 
inconvenients de la tècnica 
aplicada. 

4. Metodologies i 
recursos per a 
atendre a les 
necessitats d’aquest 
alumnat dins la FPB 
(Transversal). 
(vegeu quadre 9). 

 No presencial: 
Aplicació dels aprenentatges. 

 Presencial: 
1. Presentació de la tasca docent. 
2. Dubtes. 
3. Valoració d’aspectes positius i aspectes a millorar 

Juny 
Sessió 10.  
Reflexio- 
nem 

No 
presencials: 
1hora i 30 
minuts. 
Presencials: 
2 hores. 

- Aplicar a l’aula alguna de les 
metodologies treballades (vegeu 
quadre 9). 
- Identificar els aspectes positius 
i aquells que  cal millorar de la 
pròpia tasca docent. 
- Identificar les avantatges i 
inconvenients de la tècnica 
aplicada. 
- Avaluar el grau d’assoliments 
dels objectius proposats. 
- Avaluar la utilitat del programa. 
- Avaluar el grau de satisfacció 
cap al desenvolupament del 
programa. 

4. Metodologies i 
recursos per a 
atendre a les 
necessitats d’aquest 
alumnat dins la FPB 
(Transversal). 
(vegeu quadre 9). 

 No presencial: 
Aplicació dels aprenentatges.  

 Presencial: 
1. Presentació de la tasca docent. 
2. Dubtes. 
3. Valoració d’aspectes positius i aspectes a millorar. 
4.  Assemblea d’avaluació i cloenda. 

· No presencial: 
1.Omplir rúbrica d’avaluació del programa. 
(Eina d’Avaluació 4, p.50) 

 

Quadre 9. Descripció de les Activitats i concreció de la metodologia per a cada sessió.
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Sessions Activitats Metodologia 

Sessió 1.   No presencial: 
TEXT 1. Glossari (Sobre conceptes relacionats amb la AD, p.54-
56) del  “Manual de Atención  al alumnado con NESE derivades 
de DI”. 

 Presencial: 
1ª hora: 

Resolució de dubtes sobre la classe no presencial. 
1. Descripció de l’alumnat de la nostra FPB Individual.  
2. Visualització Vídeo “El cazo de Lorenzo”. 
3. Visualització vídeo “Etiquetes”  
4. Descripció de l’alumat per segona vegada. Grups de 5 
(professors de diferents especialitats). La definició  del grup es 
llegeix i la penja al mural. 

· No presencial: 
- Flipped classroom, individual. 

· Presencial: 
- 1ª descripció de forma Individual. 
- Estructura d’A.C. 1-2-4 (Pujolàs, 2004) per a la activitat 4. 
La formadora observa com fan feina els grups, resol dubtes i guia 
l’activitat. 
Els grups poden ajudar-se del material de la classe no presencial. 
 

 

Sessió 2.  No presencial: 

 Presencial: 
1ª hora 

1. Lectura col·lectiva Text.2 
2. Anàlisi del text: “Joc de paraules”. 
           2ª hora 
3. Es planteja una pregunta: Quins suports penseu que podem 
oferir als alumnes per arribar a ser autònoms? Pluja d’idees. 
4. Visualització vídeo: “Lo incorrecto” Una nueva mirada hacia la 
discapacidad.  

5. S’afegeixen propostes a l’anterior pregunta si hi ha. I per 
desitjar aprendre i ser autònoms? Pluja d’idees per omplir mural i 
relacionar una pregunta amb l’altre. 
 
 
 

 Presencial: 
1. Cada professor llegeix el text de forma individual. 
2. A continuació es fa un anàlisis del text mitjançant la tècnica 
d’A.C. “Joc de Paraules” (Pujolàs, et al., 2002), amb una petita 
adaptació: els assistents diuen una sèrie de paraules clau 
relacionades amb el text i capa individu escriu una frase sobre 
aquesta paraula clau a un paperet. Després els membres del 
grup completen les frases de cada membre i finalment el 
portaveu de cada grup les llegeix i les penja al mural. 
3. Pluja d’idees a la pissarra. La formadora pot proposar idees 
que li interessin si aquestes no sorgeixen dels professors.  
5. Pluja d’idees a la pissarra. Després, es reparteixen unes peces 
de puzle a cada grup, un grup escriurà a les peces les respostes 
a l’activitat 3 (escrites a la pissarra) i l’altre grup escriurà les 
respostes a la pregunta l’activitat 4. Finalment, cada grup munta 
la seva part del puzle i a continuació s’uneixen totes les peces 
per formar el puzle complet. El puzle es pot aferrar a una 
cartolina per poder penjar-lo a l’aula de formació.  
La formadora observa com fan feina els grups, resol dubtes i guia 
l’activitat. 
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Sessió 3.  No presencial: 
Lectura Text: IM en el aula (extret de escuelaconcererbo).  
Power point amb veu IM. 

 Presencial: 
1ª hora: 

Resolució de dubtes sobre la classe no presencial. 
1. Lectura per grups cooperatius dels Text 3, 4 i 5 text sobre estils 
d’ensenyament i aprenentatge (cada grup té un text).  
2. Reflexió sobre el text en equips d’AC. Cada grup llegeix el seu 
text i presenta les seves conclusions. La resta de grups en poden 
afegir. Les idees en penjaran a un taulell. 
             2ª hora: 
3. Visualització del vídeo IM (pràctica a l’escola Monserrat). 
4. Conclusions del vídeo contestant a la pregunta: idees clau per 
dur a la pràctica la teoria de les IM.  

· No presencial: 
- Flipped classroom, individual. 

· Presencial: 
1. Lectura individual. 
2. Tècnica per extreure la idea del text: La substància: cada 
membre del grup escriu una frase sobre el text, i la resta de 
membres la completen. Després els altres grups també poden 
ajudar a completar. 
Les idees en penjaran a un taulell. 
4. Cada grup realitza un mapa conceptual a 4 bandes (AC). 
Després la formadora pot fer un mapa conceptual a la pissarra 
unint els mapes conceptuals dels grups. 
La formadora observa com fan feina els grups, resol dubtes i guia 
l’activitat. 
Els grups poden ajudar-se del material de la classe no presencial. 

Sessió 4.  No presencial: 
Vídeo Dislèxia: Visualització del Vídeo Documental Dislèxia 
(DISFAM).  20 min. 
Video TDH:  Intervenció a l’aula amb L’infant amb TDH (centre de 
formació Xaris). 23 min. 

 Presencial: 
1ª hora: 

Resolució de dubtes classe no presencial. 
1. Video curt Dislexia: ¿quin? 
2. Visualització vídeo: “Como se siente un niño con TDAH”. 3min 
3. Presentació de la Intervenció en Dislèxia des de diferents àmbits 
(veure annex 4, p.59) 
4. Descripció dels trastorns mitjançant un Puzzle en grups d’A.C. 
Un grup crea un puzle per a descriure les característiques i 
necessitats derivades de la Dislèxia i l’altre grup sobre TDAH.  
           2ª hora: 
5. Després s’intercanvien els puzles i els han de muntar. 
6. Els grups que han muntat es puzle donen la seva opinió sobre 
el contingut del puzle i poden afegir informació si ho troben 
pertinent. 

 No presencial: 
Flipped classroom, individual. 

 Presencial: 
4. La descripció dels trastorns es dur a terme en grups d’AC 
omplint un mapa conceptual donat per la formadora, mitjançant la 
tècnica d’AC “Full giratori”.  També podria realitzar-se aquesta 
activitat mitjançant la tècnica “Equips paral·lels” (Pujolàs et al. 
2002), on la Pràctica A seria el trastorn TDAH i la B el trastorn de 
Dislèxia. Per finalitzar l’equip d’A hauria de muntar el puzle de 
l’equip B i viceversa. 
 
La formadora observa com fan feina els grups, resol dubtes i guia 
l’activitat. 
 
Els grups poden ajudar-se del material de la classe no presencial. 
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Sessió 5.   Presencial: 
1. Presentació de les 100 eines 2.0 més utilitzades pels docents 
symbaloo. 
2. Explicació del funcionament de 5 de les eines presentades. 

 Presencial: 
Tècnica d’AC “Grup Nominal” per triar les eines en les quals 
s’aprofundirà. 
*La sessió serà principalment impartida per un docent amb la 
titulació d’Enginyer informàtic o grau tècnic superior en 
informàtica 

Sessió 6.  
 
 

 No presencial: 
Lectura: Síndrome de Asperger (concepto, p.7) i El alumno con 
Síndrome de Asperger en la educación secundaria:propuestas 
para una educación de calidad (p. 93-111). 

 Presencial: 
1ª hora: 
- Resolució dubtes classe no presencial. 

1- Visualització del vídeo: Testimoni d’un adolescent amb Trastorn 
d’Asperger (2010). 17min.  
2. Descripció de l’alumne amb T. Asperger per equips d’experts i 
equips de base: un grup descriu la personalitat/actituts i proposa 
una activitat, altre descriu les capacitats i proposa una activitat, 
altre les necessitats i 1 activitat. 

2ª hora: 
3. Resum dels aprenentatges assolits. “Joc de paraules”. 
(Avaluació de procés). 

 No presencial: 
Flipped classroom, individual. 

 Presencial: 
2. Descripció del trastorn per equips. Cada grup d’experts pot fer 
feina mitjançant la tècnica de treball “1-2-4”. Després es poden 
tornar a formar grups, de base, on hagi un membre de cada 
equip d’experts, i d’aquesta manera tots els grups facin la 
descripció completa del trastorn. 
* Si només hi ha dos grups de feina, un dels dos haurà de 
descriure capacitats i personalitat. 
La formadora observa com fan feina els grups, resol dubtes i guia 
l’activitat. 
Els grups poden ajudar-se del material de la classe no presencial. 
 
3. Tècnica d’AC: “Joc de paraules”, a partir d’una sèrie de 
paraules clau (en relació als continguts treballats al curs) escrites 
per la formadora a la pissarra, cada membre del grup cooperatiu 
escriu una frase o idea en relació al seu aprenentatge en el curs. 
La resta de membres la poden completar. Després un portaveu 
de cada grup presenta les idees, que es pengen al mural 
“aprenentatges”. 

Sessió 7.   No presencial: 
Text: Cap. 3 i 4 Manual DI (Junta Andalusia). NEE i atenció 
educativa als alumnes amb DI. PQPI. 

 Presencial: 
- Resolució de dubtes classe no presencial. 
1. VIDEO DI: (sensibilització cap a la discapacitat i les diferencies, 
centrat en les capacitats) 4’ i 25s 
2. VIDEO DI: 3’ i 30s (explicació del trastorn amb text i imatges. 
Idees per a la intervenció). 

 No Presencial: 
Flipped classroom, individual. 

 Presencial: 
3. Descripció de l’alumne adolescent amb Discapacitat 
Intel·lectual mitjançant la tècnica d’AC “Trencaclosques” (grups 
d’experts). És a dir, tots els grups han de definir el trastorn 
complet. Els grups poden ajudar-se del material de la classe no 
presencial. 
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3. Descripció de l’alumne amb DI per equips: s’ha d’incloure les 
nee en relació a l’entorn, en relació a la interacció social i 
capacitat adaptativa i les nee davant les tasques d’aula. Cada 
grup proposa a més 1 activitat on l’alumne amb DI tengui cabuda. 
4. Posta en comú. 

Sessió 
 8, 9 i 10 .  
 

 No presencial: 
Cada professor o grup de professors que hagin desenvolupat la 
pràctica comparteix a moodle la programació realitzada i els 
materials utilitzats o resultants (si hi ha), poden penjar fotografies 
de l’activitat. El que és imprescindible és una petita explicació de 
la feina feta (mitja pàgina) i una breu valoració (mitja pàgina).  
Consigna per a l’aplicació pràctica: dur a terme una activitat, tasca 
o projecte amb una metodologia que faci possible que tots els 
alumnes hi participin, se sentin importants i desenvolupin al màxim 
les seves capacitats. La proposta ha de partir dels coneixements 
previs dels alumnes, estar contextualitzada en una realitat útil i 
justificada per una necessitat. 

 Presencial: 
1. Cada professor o grup de professors escriu a un paper, en 

dues línies, la tasca feta, concretant la tècnica d’AC si s’ha fet 
servir. Els papers s’aferren a un mural, cada paper a un 
quadre (columna d’alternatives). 

2. Es resolen dubtes i inquietuds sorgides de l’aplicació pràctica. 
3. Cada professor o grup de feina escriu les avantatges i 

inconvenients de la tasca realitzada, les llegeix en veu alta i 
les aferra al mural a les columnes corresponents. 

Tots els professors poden afegir avantatges i inconvenients de les 
diferents tasques, o be mostrar el seu acord o desacord. 

 No presencial: 
La posada en pràctica dels continguts apressos a la primera part 
del curs es pot fer de forma individual, en grup, internivell, 
multidiscipliar... cada professor triarà l’opció que més li agradi i 
convingui. 
La tasca duta a la pràctica s’haurà de penjar a moodle dues 
setmanes antes de la següent sessió, per tal que tots els 
professors hagin pogut veure les aportacions de tots. 
Només es pot presentar una tasca per sessió i professor o grup 
(en cas que s’hagi fet l’aplicació en grup). 

 Presencial: 
Es durà a terme una valoració sobre les avantatges i 
inconvenients de l’aplicació pràctica mitjançant una adaptació de 
la tècnica d’AC “Dues columnes” (Pujolàs et al. 2002). 
 
 
 

Avaluació 
final. 

Omplir rúbrica d’avaluació del curs.  No presencial: 
L’avaluació final es realitzarà a través de Moodle. 

 

 
 
Eina d’avaluació 1. Enquesta sobre coneixements previs.
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Eina d’avaluació 2. Avaluació Inicial: Detecció de necessitats.  
 
Curs on imparteixes docència:                                                                   Matèries: 

Escriu una o dos necessitats de formació d’un o dos dels continguts proposats. 

NECESSITAT DE FORMACIÓ  CONTINGUTS GENERALS 

 1. L’aprenentatge significatiu i l’avaluació de coneixements 
previs. 2. Identificació de necessitats i capacitats. 

 

 

3. L’alumnat de la nostra FPB 
-L’alumne amb necessitats educatives especials derivades 
de.... Característiques i pautes. 
-  L’adolescència, l’autoconcepte de l’alumne i la motivació 
per a l’aprenentatge. 

 4. Metodologies i recursos per  atendre a les necessitats 
d’aquest alumnat dins la FPB  
- IM i Estils d’aprenentatge,  Tècniques de treball 
cooperatiu. 

 5. La relació entre inclusió i programació 

 Altres: ...  

Eina d’avaluació 4 (pàgina següent). 

 No ho 
conec 
gens. 

Ho 
conec 
molt 
poc. 
 
 

Ho sé 
explicar 
però no 
ho aplic 
per 
manca de 
recursos. 

Ho sé 
explicar 
però no  
ho aplic 
per 
manca de 
formació. 

Ho sé 
explicar i 
aplicar a 
l’aula.. 

1. Concepte d’Educació 
Inclusiva. 

     

2. Concepte d’aprenentatge 
cooperatiu (AC) 

     

3. Tècniques d’AC.      

4. Concepte de N.E.E.      

5. Concepte de NESE.      

6. Característiques de l’alumne 
amb Dislèxia. 

     

7. Característiques de l’alumne 
amb Discapacitat intel·lectual 
(DI). 

     

8. Característiques de l’alumne 
amb Trastorn d’Asperger (T.A.). 

     

9. Atendre a l’alumne amb 
Dislèxia. 

     

10. Atendre a l’alumne amb 
Discapacitat intel·lectual.. 

     

11. Atendre a l’alumne amb 
Trastorn d’Asperger (T.A.). 
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RÚBRICA. Avaluació Trimestral per part dels participants. Puntuació de 1 (falten per complir la majoria dels objectius) a 5 (tots els objectius 
complits). 
Trimestre: ________________________     Any: ______________________     
 

ÁSPECTES A 
AVALUAR 

5 
Molt Bona 

4 
Bona 

3 
Acceptable 

2 
Millorable 

1 
Molt Millorable 

Continguts 
seleccionats 
per al curs. 

Els continguts del curs s’ajusten 
a les meves necessitats com a 
docent, són útils i amplien o 
complementen la meva 
formació. 

Els continguts del curs 
s’ajusten en gran mesura 
a les meves necessitats 
com a docent, són útils i 
amplien o complementen 
la meva formació. 

He trobat algun 
contingut que no era 
rellevant i d’altres que 
ja tenia assimilats. 
La resta s’ajusten en 
gran mesura a les 
meves necessitats 
com a docent, la 
majoria són útils i  
complementen la 
meva formació.  

Alguns dels 
continguts del curs 
s’ajusten a les 
meves necessitats 
com a docent, 
alguns són útils i  
complementen la 
meva formació. Han 
mancat continguts 
que considero 
importants. 

Molt pocs continguts 
del curs s’ajusten a les 
meves necessitats 
com a docent, pocs 
són útils i   
complementen la 
meva formació. He 
trobat un excés de 
continguts. 

Estratègies 
facilitades 
per a l’AD a 
l’aula. 

Les estratègies facilitades son 
aplicables a la meva aula i 
matèria, son inclusives i útils 
per millorar la qualitat 
d’aprenentatge dels alumnes. 

Les estratègies facilitades 
son aplicables en gran 
mesura a la meva aula i 
matèria, son inclusives i 
útils per  millorar la qualitat 
d’aprenentatge dels 
alumnes. 

No totes les 
estratègies eren 
inclusives. La majoria 
son aplicables a la 
meva aula i però 
poques són útils en la 
meva matèria. 

Poques de les 
estratègies 
facilitades son 
aplicables a la meva 
aula i matèria. 

No puc aplicar cap o 
gairebé cap  
estratègia  a la meva 
aula i matèria, poques 
son inclusives i útils 
per millorar la qualitat 
d’aprenentatge dels 
alumnes. 

Metodologia 
de les 
classes. 

La metodologia utilitzada m’ha 
motivat molt, ha despert les 
meves ganes d’aprendre i m’ha 
mantingut atent. A més podré 
utilitzar les mateixes estratègies 
a la meva aula. Els continguts 
s’han treballat de forma 
interrelacionada a les diferents 
sessions. Els continguts 
generals s’han repetit a 
diferents sessions, però a 

La metodologia ha estat 
motivadora i podré 
utilitzar-la també en les 
meves programacions. La 
majoria dels continguts 
estaven interrelacionats i 
s’han repetit a diferents 
sessions, encara que no 
de maneres diferents. 

La metodologia ha 
estat motivadora per 
als professors però 
no crec que sigui útil 
aplicar-la dins l’aula. 

La metodologia ha 
estat motivadora en 
algunes ocasions, 
però no sempre. No 
crec que pugui 
aplicar les 
metodologies 
utilitzades a la meva 
aula perquè no 
s’adapten a les 
necessitats i 

La metodologia no 
m’ha motivat suficient i 
no me pareix 
adequada per  aplicar-
la dins la meva aula. 
No crec que respongui 
a les necessitats dels 
meus alumnes ni els 
motivi. 
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través de recursos o mètodes 
diferents. 

característiques dels 
meus alumnes. 

Recursos 
utilitzats per 
impartir les 
classes. 

Els recursos utilitzats han estat 
suficients, coherents amb la 
metodologia i els continguts del 
curs i han facilitat la comprensió 
i la meva motivació. 

Els recursos han estat 
adequats i han facilitat la 
comprensió dels 
continguts. 

He trobat a faltar 
recursos per tal de 
comprendre alguns 
continguts, però els 
recursos utilitzats 
facilitaven la 
comprensió. 

Part dels recursos no 
eren coherents amb 
la metodologia o bé 
no facilitaven gaire la 
comprensió 
/aplicabilitat dels 
continguts. 

Ha hagut una manca 
en la diversitat i 
suficiència dels 
recursos. La Majoria 
no han afavorit la 
comprensió dels 
continguts ni la meva 
motivació. 

Recursos 
materials 
generats a les 
classes. 

Els recursos creats han estat 
suficients, coherents amb la 
metodologia i els continguts del 
curs. Són útils i es poden 
aplicar (pot ser adaptats) a la 
meva aula i matèria. 

Els recursos creats han 
estat suficients,  adequats 
i els podré aplicar (pot ser 
amb adaptacions) a la 
meva aula. 

Els recursos creats 
en el curs són útils 
però en podríem 
haver creat més. 

Alguns dels recursos 
creats no eren 
coherents amb la 
metodologia o bé no 
eren aplicables a la 
meva aula. 

No hem creat els 
recursos suficients en 
el curs i aquells creats 
no són útils per a la 
meva aula. 

Pautes per  
atendre a 
l’alumnat de 
la FPB amb 
DI. 

Les pautes oferides son 
suficients, útils, realistes i 
originals. Me permetran atendre 
a l’alumnat amb DI dins la meva 
aula i de forma inclusiva. 
Fomentaran l’aprenentatge 
dels alumnes amb DI i de la 
resta. S’han definit 
adequadament les 
característiques i necessitats 
d’aquest alumnat. 

Les pautes són 
adequades útils i realistes. 
Afavoriran la resposta 
educativa inclusiva a 
l’alumnat amb DI i de la 
resta. S’han definit 
adequadament les 
necessitats d’aquest 
alumnat però no les 
característiques. 

Les pautes són 
adequades útils i 
realistes. Ha mancat 
originalitat. 
Afavoriran la 
resposta educativa 
inclusiva a l’alumnat 
amb DI. S’han definit 
adequadament les 
característiques 
d’aquest alumnat 
però no les 
necessitats. 

Les pautes no son 
completament 
realistes i no totes es 
poden aplicar a 
l’aula. Les 
característiques i 
necessitats d’aquest 
alumnat no han estat 
ben definides. 

Han mancat pautes 
per atendre a 
l’alumnat amb DI. 
No ha quedat clar 
quines són les seves 
característiques si 
necessitats. 
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Pautes per a 
atendre a 
l’alumnat de 
la FPB amb 
Dislèxia o 
TDH. 

Les pautes oferides son 
suficients, útils, realistes i 
originals. Me permetran atendre 
a l’alumnat amb Dislèxia dins la 
meva aula i de forma inclusiva. 
Fomentaran l’aprenentatge 
dels alumnes amb Dislèxia o 
TDH i de la resta. S’han definit 
adequadament les 
característiques i necessitats 
d’aquest alumnat. 

Les pautes són 
adequades, útils i 
realistes. Afavoriran la 
resposta educativa 
inclusiva a l’alumnat amb 
Dislèxia o TDH i de la 
resta. 
S’han definit 
adequadament les 
necessitats d’aquest 
alumnat però no les 
característiques. 

Les pautes són 
adequades útils i 
realistes. Ha mancat 
originalitat. 
Afavoriran la 
resposta educativa 
inclusiva a l’alumnat 
amb Dislèxia o TDH. 
S’han definit 
adequadament les 
característiques 
d’aquest alumnat 
però no les 
necessitats. 

Les pautes no son 
completament 
realistes i no totes es 
poden aplicar a 
l’aula. Les 
característiques i 
necessitats d’aquest 
alumnat no han estat 
ben definides. 

Han mancat pautes 
per atendre a 
l’alumnat amb Dislèxia 
o TDH. 
No ha quedat clar 
quines són les seves 
característiques i 
necessitats. 

Pautes per a 
atendre a 
l’alumnat de 
la FPB amb T. 
d’ Asperger 
(T.A.). 

Les pautes oferides son 
suficients, útils, realistes i 
originals. Me permetran atendre 
a l’alumnat amb T.A. dins la 
meva aula i de forma inclusiva. 
Fomentaran l’aprenentatge 
dels alumnes amb T.A. i de la 
resta. S’han definit 
adequadament les 
característiques i necessitats 
d’aquest alumnat. 

Les pautes són 
adequades, útils i 
realistes. Afavoriran la 
resposta educativa 
inclusiva a l’alumnat amb 
T.A. i de la resta. S’han 
definit adequadament les 
necessitats d’aquest 
alumnat però no les 
característiques. 

Les pautes són 
adequades útils i 
realistes. Ha mancat 
originalitat. 
Afavoriran la 
resposta educativa 
inclusiva a l’alumnat 
amb T.A.. S’han 
definit adequadament 
les característiques 
d’aquest alumnat 
però no les 
necessitats. 

Les pautes no son 
completament 
realistes i no totes es 
poden aplicar a 
l’aula. Les 
característiques i 
necessitats d’aquest 
alumnat no han estat 
ben definides. 

Han mancat pautes 
per atendre a 
l’alumnat amb T.A. 
No ha quedat clar 
quines són les seves 
característiques si 
necessitats. 

Explicacions 
dels 
formadors. 

Les explicacions han estat 
clares i útils. S’ha respost als 
meus dubtes. Hi havia 
coherència entre la teoria i la 
pràctica. 

Les explicacions han estat 
clares, encara que, a 
vegades, una mica 
extenses.  

En ocasions no s’han 
resolt els dubtes. 
Alguna de les 
explicacions ha estat 
una mica confusa. 

Han mancat 
explicacions per tal 
de comprendre els 
continguts. 

Les explicacions eren 
confuses i no es 
resolien els dubtes. 
Ha mancat connectar 
la teoria amb la 
pràctica. 
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Temporalit- 
zació de les 
sessions i 
dels curs. 

El temps dedicat als diferents 
continguts ha estat suficient i 
adequat, ajustat a la 
complexitat i rellevància 
d’aquests. 

Algunes sessions han 
estat massa llargues o 
massa curtes, però en 
general el temps dedicat 
als continguts ha estat 
adequat. 

Ha hagut sessions 
massa extenses, la 
qual cosa no 
permetia mantenir 
l’atenció suficient. 

A vegades s’ha 
dedicat massa 
temps a continguts 
no gaire importants, 
llevant temps a 
d’altres més 
rellevants. 

Els temps dedicats als 
diferents continguts no 
estava ben distribuït. 
El temps dedicat als 
continguts ha estat 
insuficient. 

Organització 
del curs i de 
les sessions. 

El curs i les sessions estan ben 
estructurats, s’ha seguit l’ordre 
establert, encara que s’han 
treballat els continguts de forma 
interrelacionada. Els continguts 
generals s’han anat repetint a 
les diferents sessions, encara 
que s’afegien de nous. 

Ha mancat repetir els 
continguts en diferents 
sessions per tal d’afavorir 
l’assimilació dels 
mateixos. 

Ha mancat una mica 
d’estructuració a 
l’hora de 
desenvolupar les 
sessions no sempre 
es seguia un ordre i 
no s’anticipaven les 
accions.  

Els continguts no 
estaven gaire 
interrelacionats. 
No s’ha ubicat 
adequadament als 
participants. 

No es seguia cap 
ordre a les sessions, 
semblava que no 
hagués una 
programació feta. Els 
materials no es 
penjaven a temps a la 
plataforma. 

Aplicabilitat 
pràctica 
durant el 
desenvolupa- 
ment dels 
curs. 

He pogut aplicar les tècniques i 
pautes oferides al curs a la 
meva aula i la meva experiència 
s’ha avaluat, de forma 
constructiva, durant les 
posades en comú del curs. 
L’aplicabilitat dins la meva aula 
m’ha permès assimilar els 
continguts del programa. 

He aplicat a la meva aula 
les tècniques i pautes 
propostes.. L’aplicabilitat 
dins la meva aula m’ha 
permès assimilar els 
continguts del programa. 
La meva experiència s’ha 
avaluat a les posades en 
comú, encara que he 
trobat a faltar resposta a 
les meves inquietuds. 

Ha mancat suport per 
part dels formadors a 
l’hora de 
desenvolupar les 
tècniques dins l’aula. 
Les sessions prèvies 
han estat adequades 
però les posades en 
comú han estat 
insuficients. 

He pogut aplicar les 
tècniques però no 
m’han resultat molt 
útils. Les valoracions 
de les posades en 
comú no m’han 
servit per millorar la 
meva pràctica. 

No he pogut aplicar 
les tècniques 
apresses en el curs 
perquè no s’ajustaven 
a la meva realitat.  
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6. Conclusions. 

En el primer punt d’aquest treball es demostra que ha hagut des de 1990 fins 

l’actualitat una intenció creixent, administrativa i pedagògica, per la millora de la 

qualitat educativa, la qual cosa ve de la mà d’oferir una educació inclusiva i 

integral. Tampoc no es pot negar que hem disminuït la tendència a l’etiquetatge 

i evolucionat en la concepció de les persones amb necessitats especials. No 

obstant això, encara que legislativa i pedagògicament s’entén l’educació especial 

com la darrera opció, segueixen existint alternatives a l’educació obligatòria que 

permeten treure del sistema ordinari alumnat en edats molt tempranes. Quina és 

però la vertadera finalitat?: donar opcions als grups més vulnerables, facilitar la 

feina del professorat de secundària o bé, disminuir l’índex de fracàs escolar ... 

 

D’altra banda, pot ser interessant plantejar-se el perquè, ens agradi o no, 

existeixen programes i centres específics per a alumnat amb NEE. En el món 

empresarial és conegut el dit “sense demanda no hi ha oferta”. Podem pensar 

doncs, que si continuam contemplant les mesures especifiques plantejades en 

aquest treball, tal vegada sigui perquè hi ha persones que les necessiten. El 

següent interrogant seria el perquè són necessàries aquestes mesures dins una 

educació que, d’acord amb la normativa, ha de ser inclusiva? Dons hi ha, 

principalment, dues opcions: la primera, que ja no sembla tan comú com fa uns 

anys, és que se segueix sense oferir l’alternativa inclusiva per a l’alumnat amb 

NEE. La segona, i que pareix més comú en l’actualitat, és que no estam 

desenvolupant una vertadera educació inclusiva, la qual cosa condueix a truncar 

l’educació de l’alumnat amb NEE i donar, així, la raó als opositors de la inclusió. 

Com que no prenem mesures inclusives reals, acabam per treure l’alumnat del 

sistema ordinari, això si, una vegada ja ha experimentat el fracàs. Què ocorre 

doncs? Aquest alumnat continua la seva formació fora del sistema ordinari. A 

més, resulta que els seus professors i familiars comencen, en moltes ocasions, 

a descobrir una persona nova, una persona feliç i el mateix alumne s’adona que 

és capaç d’aprendre. Aquest és el cas de la majoria d’alumnes pre-adolescents 

i adolescents que arriben a les aules d’educació especial i de FPB del centre on 

treball. Per segona vegada, tornam a donar arguments als partidaris d’una 

educació segregadora. 
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Considero que defensar l’educació especial segregada seria donar-se per vençut 

en la lluita per la igualtat d’oportunitats i el dret de tots a una educació integral i 

de qualitat, però tampoc no podem llevar un clau sense acabar de cobrir el forat.  

 

Aquest forat pel que acaben caient alguns dels alumnes amb NEE continua obert 

per diversos motius, entre els quals, al meu parer, podem destacar dos: un és la 

manca de conciliació entre els professionals de l’educació i el govern i l’altre és 

la manca de formació del professorat en quant a la resposta educativa inclusiva, 

principalment en el professorat d’ESO i Formació Professional. 

 

Aquesta manca de coherència entre l’administració i la realitat s’ha presentat a 

l’apartat 2.2.2.3. (p. 19) d’aquest treball i es reflecteix, per exemple, en les 

incongruències sobre l’escolarització de l’alumnat amb NEE a la FPB i la manca 

de normativa reguladora per a la FPB “específica” i la formació del professorat 

requerida per impartir docència en aquests cicles. 

 

Amb la proposta formativa que aquí es presenta es pretén posar un granet 

d’arena per tal de respondre a les necessitats de formació que presenta el nostre 

professorat de FPB. L’esmentada formació es desenvolupa mitjançant una 

metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu i el model pedagògic “Flipped 

classroom” o “classe al revés”, per dues raons de pes: en primer lloc perquè 

aquestes es consideren les metodologies més adients per respondre a l’alumnat 

en qualsevol etapa educativa. En segon lloc, es tracta d’una manera de 

demostrar a professorat i formadors que, com va dir Albert Einstein, “donar 

exemple no és la millor manera d'influir sobre els altres, és l'única”. 
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8. Annexos.  

Annex 1. Guia i material SESSIÓ 1. – Empatitzem. 
 
 No presencials: 

TEXT 1. Glosario (Sobre conceptos relacionados con la AD, p.54-56) Del Manual 

de Atención al alumnado con NESE derivades de DI. Consejeria de Educaciçon. 

Junta de Andalucía. 
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 Presencial 

VIDEO “El cazo de Lorenzo” enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI 

 

VIDEO “Etiquetes”: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Wv49RFo1ckQ 

 
Annex 2. Guia i material SESSIÓ 2.- Normalitzem amb  coherència. 

 

 Presencial 

VIDEO: “Lo incorrecto” Una nueva mirada hacia la discapacidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA (5’17’’) 

 

TEXT 2 
Un día un grupo de animales decidió crear una escuela. Tras agotadoras 

jornadas se fueron perfilando líneas y actividades. La idea de que todos los 

alumnos hicieran y supieran de todo iba ganando terreno. “Hoy día es necesario 

saber de todo. La formación integral es lo importante”, decían. Finalmente 

decidieron diseñar un currículum único, con cuatro áreas de conocimientos: Les 

enseñarían a volar, a correr, a nadar y a trepar. Todos recibirían una formación 

completa. Nadie sin escuela. ¡Nunca más la incultura! Todos, profesores y 

estudiantes, comenzaron con ilusión y motivación. La cabra llegó a decir “voy a 

aprender todo aunque me descuerne ”. Sin embargo pronto aparecieron las 

dificultades y los problemas y la acumulación de trabajo en los servicios médicos 

de la escuela. El pato se pasaba el día en la enfermería recuperándose de las 

heridas que se hacía al trepar. La tortuga estaba deprimida porque era siempre 

la última en la carrera y afirmaba “que no servía para nada”, necesitaba 

antidepresivos y psicoterapia de apoyo. El conejo tenía varias fracturas por sus 

intentos de volar… y así podíamos seguir refiriendo los resultados de cada 

estudiante … (Text extret de Domingo J. Gallego, 2013, Ya he diagnosticado el 

estilo de aprendizaje de mis alumnos, y ahora, ¿qué hago? Revista estilos de 

aprendizaje, nº12, vol. 11, p. 1 octubre 2013) 

 

PECES DE PUZZLE 

https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Wv49RFo1ckQ
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA
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Annex 3. Guia i material SESSIÓ 3.-  Som diferents i aprenem de formes 
diferents.  

 
 No presencial: 

Lectura TEXT 2: 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-
en-el-aula/ 
 
POWER POINT AMB VEU. Explicació teórica sobre IM: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_dywdte0lE 
 

 Presencial: 

TEXT 3. 

Un viejo marinero dejó de fumar cuando vio que su loro tosía cada vez más. 

Tenía miedo de que el humo de su pipa, que casi siempre llenaba la habitación, 

fuera perjudicial para la salud del loro. Luego hizo que el veterinario examinara 

al animal. Y tras un concienzudo reconocimiento, el veterinario llegó a la 

conclusión de que el loro no padecía psitacosis ni de pneumonía. Sencillamente 

imitaba la tos del fumador empedernido que era su dueño. (Text extrett de 

Anthony de Mello, 1988, citat per Domingo J. Gallego, 2013, Ya he diagnosticado 

el estilo de aprendizaje de mis alumnos, y ahora, ¿qué hago? Revista estilos de 

aprendizaje, nº12, vol. 11, p. 1 octubre 2013) 

 

TEXT 4. 

Correteando por la calle, un pequeño rapaz, al dar la vuelta a una esquina, chocó 

inesperadamente con un hombre. -¿A dónde vas con tanta prisa, le dijo el 

hombre? -A casa, respondió el muchacho. Llevo prisa porque mi madre me va a 

sacudir. -¿Y tantas ganas tienes de que te sacudan que vas corriendo de esa 

manera?, le preguntó el hombre asombrado. -No, pero si mi padre llega a casa 

antes que yo, será él quien me atice. (Text extret de Anthony de Mello, 1988, 

citat per Domingo J. Gallego, 2013, Ya he diagnosticado el estilo de aprendizaje 

de mis alumnos, y ahora, ¿qué hago? Revista estilos de aprendizaje, nº12, vol. 

11, p. 1 octubre 2013) 

 

TEXT 5. 

Los niños son como espejos: 

En presencia del amor, 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://www.youtube.com/watch?v=X_dywdte0lE
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Es amor lo que reflejan; 

Cuando el amor está ausente, 

No tienen nada que reflejar. 

(Text extret de Anthony de Mello, 1988, citat per Domingo J. Gallego, 2013, Ya 

he diagnosticado el estilo de aprendizaje de mis alumnos, y ahora, ¿qué hago? 

Revista estilos de aprendizaje, nº12, vol. 11, p. 1 octubre 2013) 

 

VIDEO IM: Com ho ha fet l’escola Monserrat: 
https://www.youtube.com/watch?v=W5qOhsUObCo 16’ i 27s. Extreure idees 
clau per a implantar tècniques IM 
  

Annex 4. Guia i material SESSIÓ 4.- Possibilitem (L’alumne amb DEA. 
Dislèxia i TDAH) 

 
 No presencial 

VIDEO (Amb Power Point i ponent): 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HII0QDGpY 

(Intervenció a l’aula amb TDAH) 23 min.  Descripción de los programas de 

intervención en el Centro de Pedagogía Terapéutica Xaris. 

 

VIDEO Dislèxia: https://www.youtube.com/watch?v=YHcJ1tBm3Zk 

Documental Dislèxia (DISFAM): Professors amb dislèxia i familiars d’infants amb 

dislèxia expliquen les dificultats que implica, els impediments per acabar els 

estudis. Diagnòstics tardans. Característiques de la persona amb dislèxia. 

8’34spart1/ par 2 10min i 22s,  2010. 

 

 Presencial 

VIDEO TDAH: https://www.youtube.com/watch?v=2j3KTmtVDNQ 

Com se sent un Infant amb TDAH. 3 min 

Proposta de resposta educativa a les NESE derivades de Dislèxia des dels 

diferents àmbits d’intervenció (aportat per l’autora del treball):

https://www.youtube.com/watch?v=W5qOhsUObCo
https://www.youtube.com/watch?v=E_HII0QDGpY
https://www.youtube.com/watch?v=YHcJ1tBm3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=2j3KTmtVDNQ
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Atención educativa al alumno/a con dislexia desde los diferentes ámbitos de intervención. 

Centro Aula Alumno Familia Entorno 

- Biblioteca 
activa, útil y de 
uso cotidiano. 
 
- Realización de 
diversas 
actividades 
relacionadas con 
la lectura: visita 
de escritores, 
cuenta-cuentos, 
presentación de 
libros… 
 
- Proyecto de 
lectura a nivel de 
centro: lectura 
compartida, 
lectura sostenida. 
 
- Concreción de 
las medidas de 
AD en el 
Proyecto 
educativo de 
centro (PEC) y en 
el Plan de 
atención a la 
diversidad (PAD). 

- Rincón de lectura 
cómodo y atractivo. 
 
-Técnicas de trabajo 
cooperativo. 
 
-Actividades 
multisensoriales. 
 
- Actividades para los 
diferentes estilos de 
aprendizaje. 
 
- Considerar las 
inteligencias múltiples a la 
hora de programar. 
 
- Trabajo por rincones 
temáticos. 
 
- La reescritura de textos a 
partir de cuentos infantiles. 
 
- Trabajo de sensibilización 
hacia las diferencias con el 
grupo-aula. 
 
- Tabú, Memory, 
Pasapalabra, Scrabble… 

- No obligar a leer en voz alta. 
 
- Ofrecer textos más cortos. 
 
-Evaluar el contenido y no la forma ni ortografía del 
texto. 
 
-Alternativas de acceso a la información: examen 
oral, textos grabados, videos, power point con voz… 
 
- Apoyo visual. 
 
- Concienciar de los errores que se cometen (suelen 
repetirse). 
 
- Dar estrategias, trucos para discriminar grafemas. 
 
- Trabajar la denominación rápida de palabras y 
pseudopalabras (Pasapalabra). 
 
- Automatización de la lectura (Defior y Serrano, 
2004) 
 
- Trabajar la memoria a corto plazo repitiendo series 
de números, palabras, “Memori”… 
 
- El alumno/a puede grabar su voz para estudiar, en 
lugar de leer. 

- Crear un 
momento 
familiar de 
lectura (lectura 
sostenida). 
 
- No agobiar 
demasiado 
con 
actividades 
lectoras. 
 
- Trabajar 
otros ámbitos 
dónde no 
muestre 
dificultades. 
 
- Aprovechar 
situaciones de 
aprendizaje en 
el hogar para 
relacionarlos  
con los 
contenidos del 
aula. 

- Puede 
visitarse la 
biblioteca del 
barrio o 
proponer un 
horario fijo para 
beneficiarse de 
los servicios. 
 
- Buscar un 
deporte o 
habilidad 
musical que se 
le dé bien. 
 
- Trabajo 
coordinado con 
DISFAM. 
 
-Colaboración 
con servicios 
externos si se 
reciben (por 
ejemplo Creix, 
en Baleares, 
psicólogo, 
profesor de 
repaso…). 
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PECES PUZZLE sessió 2. 

MAPA CONCEPTUAL PER OMPLIR (IMPRÈS SOBRE EL PUZZLE) 

 

 

 

Alumne amb 
TDAH

Necessitats

Quant a l'aula:

Actuacions/activitats

Quant al centre:

Actuacions/activitats

Quant a la familia.

Actuacions/activitats

Característiques

- Personalitat.

- Capacitats.

Actuacions/activitats
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Alumne amb 
Dislèxia

Necessitats

Quant a l'aula:

Actuacions/activitats

Quant al centre:

Actuacions/activitats

Quant a la familia.

Actuacions/activitats

Característiques

- Personalitat.

- Capacitats.

Actuacions/activitats
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Annex 5. Guia i material SESSIÓ 5.-  Aprofitem les TIC. 
 
Les 100 eines 2.0 més utilitzades pels docents, recollides mitjançant un 

Symbaloo (mural interactiu amb tots els enllaços als quals es pot accedir 

directament fent un clic sobre la imatge) Extret de la pàgina: 

http://www.enlanubetic.com.es/2014/05/top-100-de-las-herramientas-20-

para.html el 29 de març de 2016. Elaborat per Raúl Diego.) 

 

 

http://www.enlanubetic.com.es/2014/05/top-100-de-las-herramientas-20-para.html
http://www.enlanubetic.com.es/2014/05/top-100-de-las-herramientas-20-para.html
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Annex 6. Guia i material SESSIÓ 6. Entenguem el món des d’una mirada 
diferent (L’alumne amb Trastorn d’Asperger). 
 

 No presencial: 

TEXT: Síndrome de Asperger (concepto, p.7) i El alumno con Síndrome de 

Asperger en la educación secundaria: propuestas para una educación de calidad 

(p. 93-111). (Concepción Martínez del Río y Concepción Vázquez Soler) del 

Manual Los Trastornos generales del desarrollo. Una aproximación des de la 

práctica. El Síndrome de Asperger, volumen 2. Junta de ANDALUCIA (2014). 

 

 Presencial: 

VIDEO T.A.: https://www.youtube.com/watch?v=lsb1qihSzzM&nohtml5=Fals 

Trastorn d’Asperger. Un adolescent explica el seu trastorn i el perquè de les 

seves actituds. També presenta a famosos amb Asperger. 2010. 17min.  

 

Material: “Jocs de paraules”. 

 
Annex 7. Guia i material SESSIÓ 7.  “Menos es más” (L’alumne amb 
Discapacitat intel·lectual). 

 No presencial: 

Cap 3. Necesidades Educativas especiales (p.28-32) Del Manual de Atención 

ala alumnado con nese derivades de DI. Consejeria de Educaciçon. Junta de 

Andalucía. 

Cap. 4 Respuesta Educativa. Apartados:  “El Departamento de Orientación en 

Secundaria”, Recursos materiales, Etapa de formación y transición a la vida 

adulta y laboral, Los programes de cualificación professional inicial (PQPI) 

p.42-49. Del Manual de Atención ala alumnado con nese derivades de DI. 

Consejeria de Educaciçon. Junta de Andalucía. 

 Presencial: 

VIDEO DI: https://www.youtube.com/watch?v=vLxqFhTpxZs (sensibilització cap 

a la discapacitat i les diferencies, centrat en les capacitats) 4’ i 25s 

VIDEO DI: https://www.youtube.com/watch?v=G3ta6TK_4cE 3min i 30s 

(explicació del trastorn amb text i imatges, cançó de fons. Idees per a la 

intervenció). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsb1qihSzzM&nohtml5=Fals
https://www.youtube.com/watch?v=vLxqFhTpxZs
https://www.youtube.com/watch?v=G3ta6TK_4cE
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Annex 8. Recursos que a d’aportat el professorat que imparteix el curs. 

 

· Guies de diferents associacions professionals: 

- Junta de Andalucía (2014). Manual de Atención al alumnado con NESE 

derivadas de DI. Consejería de Educación.  

- Junta de Andalucía (2014). Manual de los Trastornos generales del 

desarrollo. Una aproximación des de la práctica. El Síndrome de Asperger, 

volumen 2.  

- Pere Pujolàs y José Ramón Lago (Coordinadores) Mila Naranjo, Olga 

Pedragosa, Gemma Riera, Jesús Soldevila, Glòria Olmos, Alba, Torner y 

Carles Rodrigo Proyecto PAC: Programa CA/AC (“Cooperar para 

Aprender / Aprender a Cooperar”) para enseñar a aprender en equipo.. 

Universidad de Vic, Catalunya. 

· Textos extrets de revistes i pàgines web educatives: 

- Textos extrets de l’article: Domingo J. Gallego, 2013, Ya he diagnosticado 

el estilo de aprendizaje de mis alumnos, y ahora, ¿qué hago? Revista 

estilos de aprendizaje, nº12, vol. 11, p. 1 octubre 2013 

- Text  sobre IM extret de la pàgina web “escuelaconcerebro”: 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-

multiples-en-el-aula/ 

· Conferències sobre Intel·ligències múltiples i TDAH: 

- Explicació teòrica sobre IM: (Format Power point amb veu). 

https://www.youtube.com/watch?v=X_dywdte0lE 

- Intervenció a l’aula amb TDAH. “Descripción de los programas de 

intervención en el Centro de Pedagogía Terapéutica Xaris”. (Format 

Vídeo, Amb Power Point i ponent): 

https://www.youtube.com/watch?v=E_HII0QDGpY  

· Es visualitzaran diversos vídeos durant les sessions i també a través de la 

plataforma. Els vídeos que es visualitzaran son els següents: 

- VIDEO 1.  “El cazo de Lorenzo” enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI 

- VIDEO 2. “Etiquetes”: 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://www.youtube.com/watch?v=X_dywdte0lE
https://www.youtube.com/watch?v=E_HII0QDGpY
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Wv49RFo1ckQ 

- VIDEO 3: “Lo incorrecto” Una nueva mirada hacia la discapacidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA  

- VIDEO 4. IM: Com ho ha fet l’escola Monserrat: 

https://www.youtube.com/watch?v=W5qOhsUObCo  

- VIDEO 5. Dislèxia: https://www.youtube.com/watch?v=YHcJ1tBm3Zk 

- (DISFAM) 

- VIDEO 6. TDAH: Com se sent un Infant amb TDAH: 

https://www.youtube.com/watch?v=2j3KTmtVDNQ 

- VIDEO 7 T.A.: Adolescent amb T.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsb1qihSzzM&nohtml5=Fals 

- VIDEO 8. DI: https://www.youtube.com/watch?v=vLxqFhTpxZs  

- VIDEO 9 DI: https://www.youtube.com/watch?v=G3ta6TK_4cE 

 

Annex 9. Oferta formativa dels cicles de FPB. 

 

Oferta formativa de FPB (2014-2015) 

Normativa Reguladora. Títols de FPB que regula. 

 
Real Decret 27/de 28 de febrer, 
pel que es regulen aspectes 
específics de  la Formació 
Professional Bàsica dels 
ensenyaments de  formació 
professional del sistema 
educatiu, s’aproven catorze títols  
professionals bàsics, se fitxen els 
seus currículums bàsics i se 
modifica el Real  Decret 
1850/2009, de 4 de desembre, 
sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals 
corresponents als ensenyaments 
establerts a la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación 

· Títol Serveis Administratius.  

· Títol  en Electricitat i Electrònica. 

· Títol en Fabricació i Muntatge.  

· Títol Informàtica i Comunicacions.  

· Títol en Cuina i Restauració.  

· Títol en Manteniment de Vehicles.  

· Títol en Agrojardinería i Composicions Florals.  

· Títol en Perruqueria i Estètica.  

· Títol  en Serveis Comercials.  

· Títol en Fusteria i Moble.  

· Títol en Reforma i Manteniment d'Edificis.  

· Títol en Arranjament i Reparació d'Articles Tèxtils i 

de Pell.  

· Títol en Tapisseria i Cortinatge.  

· Títol en Vidriería i Terrisseria. 

 
Orden ECD/1633/2014, de 11 de 
septiembre, por la que se 
establece el currículo de siete 
ciclos formativos de formación 
profesional básica en el ámbito de 

· Títol en Activitats Agropecuàries   

· Títol en Aprofitaments Forestals  

· Títol en Arts Gràfiques .  

· Títol en Allotjament i Bugaderia   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Wv49RFo1ckQ
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA
https://www.youtube.com/watch?v=W5qOhsUObCo
https://www.youtube.com/watch?v=YHcJ1tBm3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=2j3KTmtVDNQ
https://www.youtube.com/watch?v=lsb1qihSzzM&nohtml5=Fals
https://www.youtube.com/watch?v=vLxqFhTpxZs
https://www.youtube.com/watch?v=G3ta6TK_4cE
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gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

· Títol en Indústries Alimentàries  

· Títol en Activitats Marítim-Pesqueres  

· Títol en Informàtica d'Oficina  

 
Real Decreto 774/2015, de 28 de 
agosto, por el que se establecen 
seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo 
de Títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional 
 

· Títol en activitats de fleca i pastisseria.   

· Títol en activitats domèstiques i neteja d'edificis.  

· Títol en manteniment d'habitatges.  

· Títol  en fabricació d'elements metàl·lics.  

· Títol en instal·lacions electrotècniques i mecànica.  

· Títol en manteniment d'embarcacions esportives i 

d'esbarjo. 

 

 

Annex 10. Continguts de l’assignatura “Característiques Organitzatives i 

Curriculars de les Etapes i dels Centres” 

 Tema 1. L’atenció a la diversitat a l’educació obligatòria 

               De la integració a la inclusió  

Tema 2. L’educació inclusiva. Principis i fonaments 

De la individualització a la personalització de les propostes 

d’ensenyament i    aprenentatge  

Del treball individual del professorat al treball en equip  

Tema 3. Mesures d’atenció a la diversitat.  

               L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  

               El disseny per a tothom.  

               Els suports. 

Extret de la guia docent de l’assignatura consultada el 27 de març de 2016 a: 
http://estudis.uib.cat/master/MFPR/assignatures.html 

 

http://estudis.uib.cat/master/MFPR/assignatures.html

