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Resum 

Aquest treball d’investigació se centra en el suport dins l’aula d’un institut de 

secundària. L’objecte d’estudi del treball és l’anàlisi del funcionament d’aquest 

suport i la identificació de debilitats i mancances que pugui presentar, partint de 

la base dels principis de la inclusió i dels estudis que s’han realitzat fins al dia 

d’avui referents a inclusió i atenció a la diversitat. 

Per a la realització d’aquest treball s’ha utilitzat una metodologia de recerca 

avaluativa i les tècniques de recollida d’informació emprades han estat 

l’observació, el qüestionari i el grup de discussió, per tant hi ha una part 

d’investigació qualitativa i una part d’investigació quantitativa. 

El treball consta de quatre apartats a destacar: estat de la qüestió, disseny i 

desenvolupament de la investigació, anàlisi dels resultats i propostes de millora. 

 
Paraules clau: 

Educació inclusiva, atenció a la diversitat, suport, rol professorat de suport, 

necessitats educatives de suport específic, educació secundària. 

 
Abstract: 

This research work focuses on the support within the classroom of a secondary 

school. The object of study of the project is the analysis of functioning about this 

support and the identification of weaknesses and deficiencies, starting from the 

basis of the principles of inclusion and the studies that have been done to date 

about inclusion and attention to diversity. To carry out this work an evaluation 

research methodology has been used and the information collection techniques 

used have been observation, questionnaire and discussion, therefore there is a 

part of qualitative research and a part of quantitative research. 

The work consists of four sections to be highlighted: state of the art, design and 

development of the research, analysis of the results and proposals for 

improvement. 

 
Key words: 

Inclusive education, attention to diversity, support, support teacher rol, specific 

support educational needs, secondary education. 
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1. Introducció 

1.1. Justificació del tema escollit 

Durant els quatre anys que dura la nostra llicenciatura, i després en els 

màsters i altres formacions que puguem fer, sentim contínuament als professors 

explicar com hauria de ser l’educació del futur, quins són els mètodes per poder 

atendre a tota la diversitat de l’alumnat, quina és la formació pedagògica que 

haurien de tenir tots els professors i mestres, i estudiem, com a pedagogs i futurs 

orientadors, com posar-ho en pràctica. 

 
Sortim amb el cap ple d’informació i coneixements, amb moltes idees 

innovadores, amb una gran il·lusió d’arribar a un centre i posar en pràctica tot 

allò que hem vist, sortim amb la idea errònia de que arribarem a un centre i tot 

serà tal com hem vist a classe: metodologies inclusives, tècniques 

d’ensenyament-aprenentatge innovadores, alumnes ben atesos, professors 

formats i competents, programes d’atenció a la diversitat completament eficaços, 

etc. I quina és la realitat? 

 
En el meu cas, i d’aquí la justificació del tema escollit, m’he trobat que al 

meu centre de pràctiques, la inclusió educativa, és considerada per la majoria de 

professors, una utopia, i la idea general és que per tant, no hi ha res a fer. 

Si tots els professors del centre tinguessin una edat avançada i no haguessin 

rebut una formació pedagògica idònia per tal de saber com atendre a la diversitat 

d’alumnat, podria entendre, tal vegada, que no es vessin en forces de canviar 

per complet la seva metodologia d’ensenyament i no es vessin tampoc amb 

ganes d’aprendre noves tècniques, ja que encara que el canvi sempre sigui bo, 

molts d’ells no consideren que aquest sigui millor al que ja saben. 

 
Ens trobem amb un centre on hi ha diversitat de professorat, i on 

predominen professors de mitjana edat que ja duen una partida d’anys al centre, 

per tant, coneixen als alumnes, les seves capacitats i necessitats, i l’altra gran 

majoria són professors joves, que encara estan en formació i que s’haurien de 

voler “menjar el món”. 
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La realitat és, però, que m’he trobat amb professors frustrats que no saben 

com plantar cara al canvi, i que es conformen amb la metodologia tradicional que 

es du a terme a les aules, tot veient, que alguns alumnes no estan ben atesos i 

perden el temps. Falten forces i ganes per proposar altres metodologies i dur a 

terme innovacions a les aules. Però, per què aquesta por de fer front als 

professors més tradicionals i plantar-los cara? Per què aquesta dificultat 

d’entendre que els protagonistes del centre són els alumnes i que per tant, tots, 

tenen dret a rebre una educació inclusiva i adaptada a ells? 

 
Hi ha molts aspectes dins dels centres educatius que mereixerien ser 

l’objecte d’estudi d’aquesta investigació i que necessiten una millora, però en el 

meu cas, em centraré en el suport dins l’aula, ja que va ser un dels aspectes que 

més em va cridar l’atenció del meu centre de pràctiques. 

 
1.2 Contextualització del centre i del seu entorn 

L’IES Manacor1 està situat dins un entorn urbà. Rep un alumnat que prové 

d’àrees rurals, urbanes i turístiques. La llengua vehicular del centre és el català. 

Manacor és una localitat on conviu gent autòctona amb gent immigrada (d’altres 

comunitats espanyoles i d’altres països). L’idioma més usual dels alumnes i del 

seu entorn familiar és el català tot i que també és important el nombre de no 

catalanoparlants. 

Aquest centre és considerat un dels més grans de Mallorca, actualment s’hi 

imparteix Educació Secundària Obligatòria, 13 Cicles Formatius i 4 Batxillerats, 

sense comptar el batxillerat internacional que s’incorporarà el curs vinent. 

 
Enguany el centre ha comptat amb 1148 alumnes i aproximadament 123 

professors. L’IES Manacor es caracteritza també per ser un centre amb molta 

diversitat d’alumnat i una gran quantitat d’alumnes amb necessitats específiques 

de suport educatiu, la gran majoria per incorporació tardana al centre, tenint en 

compte que hi ha molts alumnes immigrants, i l’altra gran majoria per dificultats 

específiques d’aprenentatge. És per tant una realitat, sobretot als cursos d’ESO, 

 
1 L’IES Manacor m’ha autoritzat per utilitzar el seu nom en el treball i n’està assabentat de les dades que 
s’hi inclouen. 
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que hi hagi bastants alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 

dins les aules, una mitjana d’entre 5 i 10 per grup. 

 
Dins aquest curs escolar concretament: 

 

Curs ESO Batxillerat Aula UEECO FP Bàsica Grau Mitjà Grau Superior 

alumnes NESE 123 7 8 18 47 10 

Taula 1. Alumnat amb NESE curs escolar 18/19 IES Manacor. Elaboració pròpia. 

 
 

Els programes d’atenció a la diversitat que ofereix el centre són els programes 

PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment) i PRAQ 

(Programa de Reforç de l’Aprenentatge per a Quart d’ESO), els programes PISE 

i ALTER (programes d’escolarització compartida i mesures preventives de 

l’abandonament escolar i el risc d’exclusió social) i l’aula UEECO (Unitat 

Educativa Específica de Centre Ordinari), on els alumnes combinen hores a 

l’aula específica amb hores dins el seu grup de referència. 

 
2. Estat de la qüestió 

En aquest apartat es parlarà de la importància de l’educació inclusiva i dels 

elements que s’han de tenir en compte als centres educatius per tal que aquesta 

sigui possible: l’organització de l’aula, el currículum , la metodologia 

d’ensenyament- aprenentatge i el model de suport. 

 
2.1. Educació inclusiva 

L’educació inclusiva és actualment un dels majors reptes que pretenen 

aconseguir tots els sistemes educatius. La igualtat d’oportunitats per a tots els 

nins i nines independentment de les seves característiques i el dret a una 

educació de qualitat per a tothom són a grans trets els objectius d’aquesta 

inclusió. 

 
L’educació inclusiva és “un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, 

sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, 

l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus 

companys, i amb ells, a l’aula.” (Stainback , 2001a, p.18.) 
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Quan es parla d’inclusió es parla d’un procés, d’una escola en moviment que 

es compromet a avançar a poc a poc per a trobar mètodes que atenguin les 

diferències individuals de tot l’alumnat, identificant i eliminant les barreres amb 

les quals es troben i garantint-los a tots l’accés als centres educatius, la 

participació i l’èxit. 

 
Com deia Ainscow (2005) la inclusió no és un estat, sinó un procés sense 

fi que cerca maneres eficaces de respondre a la diversitat present de l’alumnat. 

 
Així mateix, Muntaner, Rosselló i De la Iglesia (2016) parlen també del 

doble objectiu que té aquesta escola inclusiva: aconseguir l’èxit de tots, sense 

excepcions; i lluitar contra qualsevol causa o raó d’exclusió. Per tant, el model 

educatiu actual té un doble repte: aprendre a treballar en els centres escolars 

amb la diversitat, mantenint la igualtat d’oportunitats i les altes expectatives d’èxit 

per a tots els alumnes. 

 
Tal com diu l’Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació de 

l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (2009) per al progrés de 

l’educació inclusiva es necessita la presència de tres dimensions bàsiques: 

qualitat, equitat i inclusió. 

- La qualitat implica un doble equilibri entre oferir una educació comuna 

per a tot l’alumnat i, al mateix temps, reconèixer i ajustar-se a les 

necessitats d’aprenentatge i característiques individuals de cada un 

dels alumnes. 

- L’equitat en educació segons l’OCDE (2012) significa que les 

característiques de cada un (circumstàncies personals o socials, 

gènere, origen ètnic o antecedents familiars) no poden obstaculitzar 

l’èxit del potencial educatiu i que tots els individus assoleixin almenys 

un nivell mínim d’habilitats. 

- La inclusió educativa, que Ainscow, Booth i Dyson (2006) defineixen 

com la presència, la participació i el progrés de tots els alumnes a l’aula 

i al centre ordinari: 
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- La presència fa referència a l’assistència, al fet que els alumnes 

siguin presents al seu grup de referència en totes les activitats, 

experiències i situacions d’aprenentatge. 

- La participació fa referència a que tots els alumnes tenen dret i 

han de participar en les activitats i situacions que es plantegin 

a l’aula. 

- El progrés fa referència a que tots els alumne puguin aprendre 

i progressar dins el seu grup de referència. 

 
 
 
 
 

Presència = assistència 

Presència + participació = integració 

Presència + participació + progrés = INCLUSIÓ 

Muntaner (2010) 

 

Figura 1. Representació dels tres 

principis de la inclusió. 

 

Per tal que un centre educatiu sigui inclusiu no depèn només del personal 

docent que hi treballa, sinó de tota la comunitat educativa. 

 
Booth y Ainscow (2002) fan referència a tres dimensions que qualsevol 

centre ha de tenir en compte per ser inclusiu: 

a) Crear cultures inclusives: reflecteixen les relacions, els valors i les 

creences de la comunitat educativa. 

b) Elaborar polítiques inclusives: tenen a veure en com es gestiona el 

centre i amb els plans o programes amb els que compta. 

c) Desenvolupar pràctiques inclusives: fan referència al que s’ensenya a 

les aules i en com s’ensenya i s’aprèn. 

 
En aquest treball ens centrarem en les pràctiques inclusives, concretament en 

l’organització de l’aula, el currículum a impartir i la metodologia utilitzada en el 
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procés d’ensenyament-aprenentatge, que com afirma Muntaner (2014) són tres 

elements claus de l’educació inclusiva. 

 
2.2 Organització de l’aula 

L’organització de l’aula és un dels pilars bàsics per tal de garantir la 

inclusió educativa i l’ heterogeneïtat a les aules és la clau d’aquesta organització, 

ja que evita la discriminació de l’alumnat més vulnerable. 

 
Els autors citats a continuació defensen aquesta heterogeneïtat com el 

mètode més inclusiu, sempre que els recursos i les metodologies utilitzades 

siguin les adequades per a permetre la presència, participació i progrés de tot 

l’alumnat. 

 
Ballesteros (2011) fa referència als agrupaments inclusius en el projecte 

Includ-Ed, considerant que aquests faciliten que l’alumne més vulnerable pugui 

ampliar les seves oportunitats d’aprenentatge, obtenir millors resultats, establir 

relacions socials més positives i millorar la seva autoestima, sense perjudicar en 

cap cas als alumnes amb més capacitats. 

 
Ainscow i Miles (2008) citats a Crisol, E; Mártinez, J.;El Homrani, M. 

(2015. p 261) parlen d’una sèrie de principis generals que l’organització de l’aula 

hauria de respectar: 

a) Eliminació de barreres entre els diferents grups d’alumnes i el personal 

docent 

b) Desmantellament de programes, serveis i especialitats aïllades 

c) Desenvolupament d’enfocaments pedagògics que permetin als 

alumnes aprendre junts i no separats. 

 
Per una altra banda, Moran, Molina i Siles (2012) presenten també tres 

modalitats d’agrupament de l’alumnat, les quals tenen diferents maneres de 

respondre a la diversitat, però només una d’elles totalment inclusiva. 
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Aquestes modalitats són: 

a) Mixtures: agrupament heterogeni amb un únic professor. Tots els 

alumnes comparteixen uns mateixos objectius, continguts i activitats 

d’aprenentatge. Aquest model presenta dificultats a l’hora d’atendre a 

la diversitat d’alumnat. 

 
b) Streaming: Separació de l’alumnat per nivells de rendiment, en 

diferents aules o en la mateixa, afegint més recursos humans per 

atendre als diferents grups. Amb aquest model els alumnes amb 

majors dificultats en surten més perjudicats i això repercuteix tant en 

la qualitat com en l’equitat educativa de la qual abans parlàvem. 

 
c) Inclusió: Es basa a mantenir l’heterogeneïtat de l’aula, però incorporant 

tots els recursos en l’aula ordinària, on tots els alumnes comparteixen 

el mateix entorn i un mateix contingut d’aprenentatge. 

Per una banda, evita la segregació i discriminació de l’alumnat més 

vulnerable i a més, permet arribar a un major nivell de col·laboració 

entre els alumnes. 

 
Per una altra banda, si ens situem a la normativa de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, trobem que: 

En el capítol V del Decret 39/2011 s’exposa que “els alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu han de ser atesos, amb caràcter 

general, en el seu grup de referència, juntament amb la resta d’alumnes, d’acord 

amb les mesures organitzatives i curriculars i els recursos previstos en el Pla 

d’Atenció a la Diversitat”. 

 
Tal com indiquen els autors abans citats i la mateixa normativa, els grups 

heterogenis són el factor més important per aconseguir la inclusió educativa, ja 

que garanteix la igualtat d’oportunitats i fa que tots els alumnes es sentin valorats 

i acollits per igual. Aquest mètode serà efectiu, sempre que les aules comptin 

amb els recursos de suport (tant humans com materials) necessaris per a poder 
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donar una adequada atenció a tot l’alumnat, garantint que tots ells compleixin els 

tres principis de la inclusió: presència, participació i progrés. 

2.3 Currículum 

El currículum és l’instrument del qual disposen tots els centres educatius 

per tal de saber quins són els objectius a aconseguir i els continguts a assolir de 

cada etapa educativa. 

 
La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre), defineix el currículum com la 

regulació dels elements que determinen els processos d’ensenyament- 

aprenentatge per a cadascun dels ensenyaments. 

 
Muntaner (2014) indica que un currículum inclusiu, ha de ser: 

a) Obert i flexible, per tal d’adequar-se a la realitat de cada centre i de 

cada aula. 

b) Únic per a tots els alumnes i comú per a tota l’etapa obligatòria. (García 

Llamas, 2008). 

c) Ampli, rellevant i diferenciat per promoure un desenvolupament 

acadèmic i personal de tots els alumnes. 

d) Significatiu i rigorós per l’alumne, que ha de construir el seu propi 

coneixement a partir de les experiències i activitats que es proposen. 

 
I l’estructura que ha de seguir aquest currículum ha de ser: 

a) Globalització dels aprenentatges 

b) Implantació de metodologies respectuoses amb la diversitat 

c) Avaluació inclusiva, és a dir, formativa. 

 
 

Autors com Orkins y McLane, citat a Wehmeyer (2009) i Alba Pastor, C (2016) 

parlen del DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge), un disseny d’activitats i 

materials didàctics que permet que els objectius d’aprenentatge comuns estiguin 

disponibles i siguin accessibles per a tots els alumnes independentment de 

quines siguin les seves característiques individuals. 
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La gran diversitat d’alumnat (nivells d’aprenentatge, ritmes d’aprenentatge, 

actituds, coneixements previs, motivacions i interessos) no possibilita que tots 

puguin emprar la mateixa metodologia d’ensenyament-aprenentatge sinó que 

s’han de crear espais flexibles on es proporcionin diverses opcions i possibilitats 

per tal que cada alumne pugui aprendre i desenvolupar-se a la seva manera i al 

seu ritme respectant les seves capacitats i necessitats. 

 
CAST (2008) estableix uns principis primaris que guien el DUA, aquest fan 

referència a la representació, l’expressió , la motivació i el compromís. 

a) El currículum ha de presentar múltiples maneres de representació. 

No tots els alumnes perceben i comprenen la informació de la mateixa 

manera. El que proposa el DUA és que el currículum ofereixi varietat 

d’alternatives en les formes de representació (escrites, visuals, pàgines 

web, etc.,) amb la finalitat que tots els alumnes hi puguin accedir. 

 
b) El currículum ha de presentar múltiples mitjans d’expressió. 

No tots els alumnes poden expressar-se de la mateixa manera. A l’escola, 

el mitjà d’expressió dominant és l’escrit, el DUA proposa que hi hagi 

mitjans alternatius a l’escrit per tal de permetre a tots els alumnes poder 

expressar les seves idees i coneixements de la forma en què se sentin 

més còmodes. 

 
c) El currículum presenta múltiples mitjans de motivació i compromís. El DUA 

proposa que el currículum tingui en compte les preferències i interessos 

individuals de l’alumnat i que aquests puguin personalitzar els aspectes 

de representació, presentació i resposta del currículum. 

 
Seguir aquestes pautes amb la finalitat de desenvolupar un currículum 

flexible ajudarà a reduir les barreres d’aprenentatge amb què es troben molts 

alumnes i a proporcionar un suport que s’adapti a les característiques i capacitats 

de tots els alumnes. (Muntaner, 2014). 
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2.4 Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

Com he citat abans, Muntaner (2014) afirma que l’educació inclusiva 

consta de tres elements claus: l’organització de l’aula i la flexibilitat del 

currículum, dels que ja hem parlat anteriorment, i la metodologia d’ensenyament- 

aprenentatge que s’utilitza a l’aula. 

 
Una educació inclusiva i de qualitat obliga, no sols a complir les premisses 

anteriors, sinó a què les metodologies utilitzades a les aules s’adaptin a la 

diversitat d’alumnat existent a les aules. Tenint en compte no només les seves 

necessitats individuals quant a nivell i ritme d’aprenentatge, sinó també les seves 

capacitats, interessos i motivacions. 

 
A diferència de les metodologies tradicionals (classes magistrals, 

explicacions teòriques, llibre de text), les metodologies inclusives 

d’ensenyament- aprenentatge: 

- Acullen a tots els alumnes dins el seu grup de referència 

independentment de les singularitats de cada un. 

- No entenen de ritmes i nivells d’aprenentatge, ja que tots els alumnes 

poden progressar al mateix temps encara que sigui de diferent manera. 

- Faciliten l’accés de tot l’alumnat als mateixos continguts i al mateix temps. 

- Garanteixen un aprenentatge significatiu per a tots. 

- Faciliten que els professors puguin atendre millor als alumnes, identificant 

abans les necessitats i proporcionant les ajudes adients. 

- Afavoreixen la cooperació entre ells i la convivència a l’aula. 

 

Per tant, cal canviar aquestes metodologies tradicionals per metodologies que 

afavoreixin la inclusió de tots els alumnes a les aules. 

 
2.5 Model de suport 

El suport inclusiu implica proporcionar mesures de suport en el context 

ordinari, mobilitzant i optimitzant els recursos necessaris per a reduir les barreres 

d’aprenentatge i garantir la participació i el progrés de tot l’alumnat. 
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Per a Booth i Ainscow (2002) el suport és qualsevol activitat o actuació 

que augmenta la capacitat del centre educatiu per atendre la diversitat de 

l’alumnat. 

 
D’acord al que diu Huguet (2006) podem dir que el suport educatiu no fa 

referència només al suport que es pugui proporcionar dins l’aula, sinó també a 

nivell de centre. 

 
Un centre inclusiu ha de comptar amb mesures d’atenció a la diversitat 

com són programes, plans d’atenció a la diversitat, una cultura de centre 

inclusiva on el treball cooperatiu i la participació siguin aspectes destacats, una 

bona organització de centre i recursos humans suficients per poder atendre a la 

diversitat. 

 
El suport s’ha de situar en el nucli del centre educatiu i ha d’atendre a tots 

els alumnes que el necessitin i no sols centrar-se en l’alumnat amb NESE. 

Per tal que el suport sigui inclusiu s’ha de donar en el grup de referència 

de l’alumne i no centrar-se en les seves necessitats, sinó adaptar el context per 

tal que pugui participar i progressar dins la seva aula juntament amb la resta 

d’alumnes. 

 
Com especifiquen De la Iglesia i Muntaner (2002), hi ha dos tipus de 

models de suport: 

1. Model de suport terapèutic i compensatori: 

Un model que es centra únicament amb l’alumne amb necessitats 

educatives especials com a únic objectiu i es fonamenta en els dèficits 

atribuïts a aquests alumnes. 

 
2. Model curricular i preventiu. Un model que deixa de ser individual 

compensatori per defensar la col·laboració com a estratègia bàsica de 

l’actuació, i que es centra en el currículum i el context educatiu. 
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El segon model, és el que més s’acosta a un model de suport inclusiu, ja que 

defensa la col·laboració entre docents i se centra en el context i no en l’alumne. 

 
Per a Muntaner (2009) el model de suport inclusiu hauria de complir tres 

premisses fonamentals: 

a) És un suport que es realitza des del diàleg, la reflexió i la consecució d’un 

clima positiu i de confiança de treball en equip. 

b) És un suport que participa activament en la cultura de l’escola i que 

s’implica en les activitats i àmbits generals de centre. 

c) Els professors de suport no es presenten com especialistes o tècnics sinó 

com a col·laboradors que aporten coneixements i experiència per a cercar 

solucions alternatives per a millorar i adequar les actuacions docents a la 

diversitat. 

 
A aquesta tercera premissa podem afegir el que diu Huguet (2006), 

referent a què el professorat de suport intervé dins l'aula ordinària per afavorir la 

implicació del tutor/a en el procés educatiu de tots els alumnes independentment 

de si són alumnes amb NESE o no. 

 
Per tant, la funció del professorat de suport no serà d’atenció directa a 

l’alumnat, sinó d’assessorament i coordinació amb el professor d’àrea. 

 
Tal com diuen Sandoval, Simón i Echeita (2012), el paper principal del 

suport és assessorar els professors de l’aula per utilitzar tècniques, estratègies, 

alternatives i metodologies que afavoreixin la inclusió de tots els alumnes i que 

assegurin mecanismes de coordinació i treball conjunt. 

 
En el model de suport inclusiu la figura del mestre de suport i del 

professor d’àrea estaran unides, col·laborant i reflexionant conjuntament per a 

trobar les alternatives més viables i encertades per fer possible la inclusió de tots 

els alumnes a l’aula. La responsabilitat del procés d’aprenentatge i de la inclusió 

dels alumnes amb NESE serà per tant de tots dos, professor titular i professor 

de suport. 
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Aquesta és la idea de model de suport que volen transmetre els autors 

abans citats, un model que no vol eliminar les diferències, sinó acceptar-les. Un 

model que vol convertir el suport en una pràctica ordinària i no extraordinària, on 

les diferències no categoritzen. 

 
3. Disseny i desenvolupament de la investigació 

3.1. Contextualització de la investigació 

Cal destacar, per tal de contextualitzar el problema d’investigació, 

algunes debilitats rellevants del sistema educatiu actual per tal d’aconseguir una 

educació inclusiva i de qualitat i que en el centre en el que m’he centrat estan 

presents: 

 
- Manca de formació pedagògica del professorat per atendre la diversitat. 

Anys enrere ja es parlava de la necessitat de replantejar la formació docent 

per tal d’establir canals de col·laboració entre el professorat i cercar respostes 

col·lectives per atendre la diversitat. Parrilla i Moriña (2006). 

 
Altres autors, tal com ens diu Fernández Batanero (2013) consideren 

el professorat com una peça fonamental a l’hora de satisfer les necessitats 

de l’alumnat. Per això, es necessita que el professorat estigui format per a 

poder atendre a la diversitat. 

La col·laboració és un dels referents en la formació del professor per 

a l’atenció a la heterogeneïtat d’alumnes. 

 
Per una altra banda, García Llamas (2008), citat a Arteaga i García 

(2008, p. 258-260) proposa almenys quatre competències bàsiques que han 

de tenir els professors: compromís i actitud positiva cap a la diversitat, 

planificació educativa, mediació educativa i avaluació formativa per tal de 

millorar l’aprenentatge dels estudiants. 

 
- Idees errònies i contradiccions en les funcions dels mestres de suport. 

D’aquí radica un dels altres problemes del sistema educatiu, i és que, no està 

clara la funció d’aquests suports i apareixen contradiccions i idees errònies quant 
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a la responsabilitat que tenen aquests, referent a l’alumnat amb necessitats 

educatives de suport específic. 

 
La falta de claredat envers la naturalesa i propòsits de les funcions del 

personal de suport és, com diu Balbás (1997) una de les majors barreres per a 

la seva eficàcia i una causa d’insatisfacció en el treball. 

 
Ens trobem en el fet que, tot i que els estudis ens diuen el contrari, a molts 

centres encara s’utilitza un model de suport terapèutic, que se centra només amb 

l’alumne com a receptor de les actuacions, donant per suposat que és l’alumne 

qui té el problema, i oblidant-se dels factors contextuals en què es troba, molt 

sovint motius d’aquest. 

 
Per una altra banda, dos aspectes del mateix centre que han estat 

rellevants i determinants a l’hora de decidir el tema d’aquesta investigació són: 

- Falta d’iniciativa per part dels docents a l’hora de cercar noves 

metodologies d’ensenyament-aprenentatge que ajudin a atendre a la 

diversitat d’alumnat, i sobretot, d’aplicar-les. 

- Manca de coordinació entre professors titulars/tutors i mestres de suport. 

 

3.2 Objectius de la investigació 

3.2.1 Objectius generals: 

- Analitzar el funcionament i rol del professorat de suport a les aules 

regulars de l’IES Manacor. 

- Identificar fortaleses i mancances del suport dins l’aula a l’IES Manacor 

per a una proposta de millora. 

 
3.2.2 Objectius específics: 

- Conèixer la formació del professorat envers l’educació inclusiva i l’atenció 

a la diversitat. 

- Conèixer la percepció del professorat d’àrea envers el rol del professorat 

de suport. 
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- Observar quina metodologia d’aula utilitzen els diferents grups quan hi ha 

un mestre de suport a l’aula. 

- Observar quin tipus d’atenció rep l’alumnat amb NESE en el seu grup de 

referència. 

- Elaborar una proposta de millora. 

 

3.3 Població i mostra 

Els participants en la investigació formaran part de quatre departaments 

diferents d’un institut de secundària. 

 
S’han escollit els departaments de català, de castellà i de matemàtiques, 

ja que, són els únics que compten amb la figura dels mestres de suport a les 

seves aules. El treball es centra en el suport dins l’aula, per tant, un dels 

objectius principals és conèixer com funciona aquest suport des de la perspectiva 

dels mateixos professors d’àrea. 

 
 

Departaments n· 
participants 

Departament d’orientació 6 

Departament de llengua catalana 5 

Departament de llengua castellana 4 

Departament de matemàtiques 4 

Taula 2. Representació dels participants de la investigació 

 

 
3.4 Metodologia de la investigació 

La metodologia de recerca utilitzada és de tipus avaluativa. Aquest tipus 

d’investigació segons Becerra (2007), permet avaluar els resultats d’un 

programa que s’estigui aplicant en un context determinat, comparar aquests 

resultats amb els objectius anteriorment plantejats i valorar quins aspectes s’han 

de canviar i/o millorar. 

 
Hurtado (2008) afirma que la investigació avaluativa cerca causes o raons 

per les quals s’ha arribat a una situació determinada i a l’estat en què es troba 

l’objecte d’investigació, a més pretén solucionar un problema determinat en la 
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recerca de millorar futures execucions. A més, aborda l’anàlisi de tota mena 

d’informació, tant qualitativa com quantitativa i utilitza metodologies 

d’investigació múltiples i flexibles (Escudero, 2009) 

 
Strauss i Corbin (1990) entenen com a enfocament qualitatiu qualsevol 

tipus d’investigació que produeix resultats als quals no s’ha arribat amb 

procediments estadístics o qualsevol altre tipus de quantificació. 

 
Per una altra banda, la investigació quantitativa es limita a analitzar les 

variables implicades per buscar relacions estadístiques entre elles. Són aquells 

dissenys formulats per establir associacions entre una o més variables (García i 

Quintanal, 2012). 

 
3.5 Tècniques i instruments de recollida de dades 

Com a tècniques de recollida de dades he optat en primer lloc per 

l’observació d’aula, per tal de veure de primera mà com és el funcionament de 

les classes quan hi ha el professor de suport a l’aula. 

 
Per una altra banda, una altra tècnica que he trobat interessant per tal de 

conèixer un poc més l’opinió dels professionals referent al tema i la seva formació 

respecte a aquest ha estat un formulari de Google anònim. 

 
Per acabar, he cregut oportú poder parlar personalment amb diferents 

professors tant de matèria com de suport per tal de conèixer un poc més la seva 

experiència, les seves idees i així poder comptar amb les seves aportacions per 

tal de poder dur a terme la proposta de millora. 

 
3.5.1 Observació d’aula 

L’observació, segons García i Quintanal (2012), és una tècnica de 

recollida de dades que ens permet registrar, de forma metòdica i sistemàtica, el 

comportament d’un individu o grup d’individus. 
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En aquest treball he utilitzat dos tipus d’observació, segons Bisquerra (2004): 

- L’observació participant: que consisteix a observar al mateix temps que 

es participa en les activitats pròpies del grup que s’està investigant. 

 
- L’observació directa: que consisteix en l’observació de l’objecte d’estudi 

dins d’una situació particular sense prendre part ni intervenir en aquesta. 

Aquest tipus d’observació és la necessària per poder recollir les dades 

necessàries per a emplenar les graelles d’observació. 

 
Els ítems a observar en la graella d’observació d’aula (Annex 1) que he creat 

fan referència a l’accés dels alumnes amb NESE i a la seva participació, així com 

als rols que assumeixen tant els professors de la matèria com els professors de 

suport. Aquests es basen en les característiques que, segons els autors abans 

citats, ha de tenir una aula inclusiva. 

 
Els ítems que podem trobar dins la graella, per tant, són: 

 

ÍTEMS OBSERVACIÓ D’AULA 

Distribució de l’aula En aquest punt es pretén observar com està organitzat el grup dins 

l’aula, tenint en compte la importància de l’agrupació heterogènia per 

tal de tenir una aula inclusiva. En aquest cas serà molt important 

conèixer on s’asseuen els alumnes NESE i a devora quins companys 

es troben. 

Material utilitzat Aquest punt fa referència al material que s’utilitza durant la classe i 

també al currículum, que ha de ser comú per a tots. En aquest cas 

observarem quin material utilitzen tots els alumnes, si existeixen 

materials complementaris o paral·lels per als alumnes amb NESE, i 

sobretot, si els continguts són els mateixos. 

Participació a 

l’aula. 

Fent referència a les tres “p” de la inclusió: presència, participació i 

progrés. En aquest punt s’observarà quina és la participació de tots els 

alumnes, fixant-me sobretot en els alumnes amb NESE. És molt 

important que els professors els donin l’oportunitat de participar per 

igual en les activitats de la classe. 

Rol del professor 

titular 

Els punts importants a observar són l’estil docent del professor, com 

actua dins la seva pròpia classe quant al tracte amb els alumnes, quin 

tipus de sessió és: teòrica, dinàmica, per a tots els nivells?, quin tipus 

de relació professor-alumne manté amb els alumnes NESE? 
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Rol dels professors 

de suport 

El que m’interessa observar referent al rol dels professors de suport és 

si aquest ajuda per igual a tots els alumnes que ho necessiten, si en 

canvi només està pendent dels alumnes amb NESE, si dona ajuda al 

professor o fan la seva tasca independentment i com se’l veu dins 

l’aula: a gust, com un membre més del grup, un afegit.1 

Coordinació entre 

ambdues figures 

docents. 

Molt important observar quina és la relació que presenten a l’aula 

ambdues figures docents, la cordialitat del tracte entre ells, la 

complicitat en les decisions que es prenen. M’interessa esbrinar si 

aquests s’han planificat i coordinat abans de la classe, o pel contrari, 

es nota que van fent-ho al moment. 

Taula 3. Ítems d’observació d’aula. Elaboració pròpia. 

 
 

3.5.2 Qüestionari google drive (Annex 2) 

Aquest formulari ha estat dissenyat amb l’objectiu d’obtenir de manera 

ràpida i senzilla informació del professorat tant objectiva com subjectiva que pot 

ser rellevant per a aquesta investigació. 

 
El formulari consta de 40 preguntes de les quals algunes d’elles són 

subjectives i pretenen conèixer l’opinió personal dels docents. La majoria de les 

altres preguntes són quantitatives i per tant, s’espera de la suma de totes elles 

poder obtenir un gràfic o taula per a interpretar el resultat global. 

 
Podríem dividir les preguntes en diferents àmbits o punts d’informació: 

a. Anys d’ensenyament i formació del professorat 

b. Concepció sobre la inclusió i la diversitat 

c. Organització del centre per atendre a la diversitat 

d. Rol del professorat de suport 

e. Estil docent del professorat d’àrea 

f. Coordinació entre professorat d’àrea i mestres de suport 

g. Metodologies inclusives al centre 

 
 

Totes les preguntes del qüestionari tenen l’opció de marcar una o diverses 

respostes per tal que es faci més de pressa i amè per als docents contestar-les. 

Només algunes compten amb un espai d’opinió personal que no és obligatori 

respondre, però que seria interessant que tots responguessin. 
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3.5.3 Grups de discussió 

D’acord amb Nérici (1990), citat a Matos, Y. i Pasek, E., (2008, p 33-52) 

la discussió consisteix en una reunió de persones que desitgen reflexionar, en 

grup i en forma cooperativa, amb la finalitat de comprendre millor un fet o 

fenomen, treure conclusions o prendre decisions. D’aquesta manera la discussió 

es recomana especialment per motivar referent a un tema i per analitzar un tòpic 

des de diferents punts de vista. 

 
En aquest cas, hi havia un guió elaborat prèviament amb la informació 

rellevant que necessitava obtenir, per tant, com dirien Massot, Dorio i Sabariego 

(2004) es tractaria d’una entrevista semi estructurada. 

 
Aquest guió constava d’aquests temes: 

a. Coordinació entre els professors titulars i professors de suport. Aspectes 

positius i negatius. 

b. Principal objectiu professional envers l’alumnat. 

c. Importància de promoure i mantenir altes les expectatives envers tots els 

alumnes de l’aula. 

d. Importància de tenir en compte les motivacions i interessos dels alumnes 

i utilitzar diferents estratègies metodològiques per tal d’augmentar la 

motivació de l’alumnat, promoure l’aprenentatge significatiu i disminuir el 

fracàs i l’abandonament escolar. 

e. Opinió envers la frase: No és l’alumne que s’ha d’adaptar a l’escola, sinó 

l’escola a l’alumne. 

f. Opinió sobre el seguiment del temari del llibre. 

 
 

3.6 Temporalització de la recerca 

La recollida de dades d’aquesta investigació s’ha fet a partir del Gener de 

2019 fins al Març del 2019. 
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4. Anàlisi dels resultats 

4.1. Observació d’aula: 

Una vegada analitzada la informació recollida amb les graelles d’observació 

d’aula (Annex 3) podem concloure que: 

 
 

Distribució de l’aula En general, tot i tractar-se d’aules heterogènies es formen dos grups 

dins l’aula que discriminen els alumnes amb NESE de la resta 

d’alumnes. 

La distribució heterogènia dels alumnes escau en la major part d’aules 

i aquests s’agrupen a un racó concret, on estan atesos exclusivament 

pels mestres de suport. 

Material utilitzat Les adaptacions curriculars i els materials complementaris estan a 

l’ordre del dia sent comú que els alumnes amb NESE tinguin el seu 

propi material, no sempre en concordança amb el que fan la resta 

d’alumnes. 

Participació a 

l’aula. 

La participació dels alumnes amb NESE és pràcticament nul·la dins 

l’aula. L’estil d’organització d’aula i les metodologies utilitzades no 

donen peu a què els alumnes amb dificultats d’aprenentatge se sentin 

a gust per tal de participar, ja que van més endarrerits en el ritme de la 

classe. Només participen si el professor els demana. 

Rol del professor 

titular 

L’estil docent dels professors titulars és pràcticament el mateix en tots 

els casos, les sessions es divideixen en un temps d’explicació teòrica i 

un temps per a realitzar activitats. 

Aquestes activitats es solen fer al quadern i a cops s’utilitza el 

Chromebook per a copiar-les o per cercar informació. Es tracta de 

tasques molt tradicionals, activitats que no donen peu a que els 

alumnes facin una recerca personal de la informació, utilitzin la seva 

imaginació ni creativitat, i molt manco que desenvolupin el seu esperit 

crític. 

Rol dels professors 

de suport 

En aquest cas els professors de suport estan en segon pla, donant 

ajuda als alumnes amb NESE i molt poques vegades intervenint amb 

el professor titular. 

Excepcionalment les dues figures han treballat com a equip i a la par. 

Coordinació  entre 

ambdues figures 

docents. 

Es nota en la majoria de casos que la relació entre ambdues figures 

docents és bona i que existeix una coordinació acceptable entre ells. 

Taula 4. Resultats observació d’aula. Elaboració pròpia. 
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Anys de docència 
 
 
 
 
 

0 a 3 anys + 3 anys + 6 anys + 9 anys 

Anys de docència al centre 
 
 
 
 

 
0 a 3 anys + 3 anys + 6 anys + 9 anys 

4.2. Qüestionari Google 

Només un 50% dels docents als quals se’ls va enviar el qüestionari van 

respondre’l, per tant, la informació global obtinguda d’aquests no serà tan 

significativa com la que esperàvem. Així i tot, entre els docents que han contestat 

hi ha representació de les dues figures professionals, per tant, podem considerar- 

la com a valuosa. 

 
Els gràfics obtinguts segons els resultats a les diverses preguntes i agrupats 

pels ítems nomenats anteriorment són els següents: 

 
a. Anys d’ensenyament i formació del professorat 

 

 
Com podem veure, la majoria dels docents ja fa bastants anys que 

exerceixen de professors. Un 80% d’ells fa més de 9 anys que exerceixen, un 

10% ja fa més de 3 anys i sols un 10% fa menys de tres anys. Això ens demostra 

que la majoria dels docents del centre ja té experiència en el sector. 
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Matèria que imparteixes al centre 

Suport de matemàtiques 

Suport de llengua castellana 

Suport de llengua catalana 

Matemàtiques 

Llengua castellana 

Llengua catalana 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
 

Matèria 

Grups amb els que treballes 

1r ESO 

3r ESO 

1r Batxillerat 

FP Bàsica 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Nivells dels grups 

Aquest gràfic ens indica que el 50% dels professors de l’IES Manacor fa 

menys de 3 anys que hi són al centre, fet que podria indicar-nos que tal vegada 

molts d’ells són interins i que la rotació de professors és bastant elevada 

 
 

 

Dels docents que han contestat al qüestionari un 40% dona suport a algun 

grup d’alumnes, mentre que l’altre 60% són exclusivament professors d’àrea. 

Considero els tants per cents acceptables per tal de poder tenir una visió i 

perspectiva vàlida d’ ambdues figures. 

 
 

 
 

Com ens indica el gràfic anterior el 70% dels docents que han contestat al 

qüestionari treballen amb els alumnes de 2n ESO, mentre que el 50% ha indiciat 

que treballa amb els de 1r ESO i 1r Batxillerat. 
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Formació relacionada en NEE 

Si No 

Formació relacionada en educació inclusiva 
 
 
 
 

Si No 

A la pregunta 5 del qüestionari “Quina és la teva formació?” els resultats han 

estat: 

- 6 llicenciats en diferents àmbits (matemàtiques, filologia hispànica, 

filologia catalana, biologia i bioquímica). 

- 1 mestre en educació especial 

- 2 mestres en pedagogia terapèutica. 
 
 

 

 
Només un 50% dels docents afirma tenir alguna formació relacionada en 

Necessitats Educatives Especials, i aquesta fa referència a cursos de formació 

permanent d’aproximadament unes 50-60 hores. 
 

 
 

Un 60% dels docents no té cap mena de formació en educació inclusiva. 

Aquesta xifra és molt elevada tenint en compte que la formació del professorat 

és un pilar bàsic per aconseguir més inclusió a les aules. 

 
La formació que afirma tenir el 40% restant és referent a cursos de 

formació permanent que s’han anat fent i que sumen en la seva totalitat unes 

100-120 hores aproximadament. 
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Creus que la teva activitat docent actual és inclusiva? 

Molt Bastant poc Gens 

Excepcionalment ens trobem amb els mestres en pedagogia terapèutica i 

la mestra d’Educació Especial que per descomptat tenen més hores de formació 

en educació inclusiva, ja que aquesta forma part de la seva especialitat. 

 
b. Concepció sobre la inclusió i la diversitat 

Què és per a tu l’educació inclusiva? 
 

Què és per a tu 
l'educació 
inclusiva? 

Una utopia 

Una educación en la que todos tienen la posibilidad de avanzar a partir de sus 
posibilidades. Una educación que no excluye a nadie por nivel curricular o 
dificultad. 

Atendre per igual a tots els tipus d'alumnes. 

Integradora. Fa que l'alumne no es senti diferent. 

NS/NC 

Tots han de poder participar d'un mateix projecte. 

És aquelal a la que hi pot accedir qualsevol alumne sigui quina sigui la seva 
condició, que accepta els diferents ritmes d'aprenentatge i presenta una 
atenció el més normalitzadora possible. 

Intentar que l'alumne NESE, tot i les seves mancances, es senti part d'un grup 
i pugui seguir, en la mesura del possible, la temporalització que segueix el seu 
grup. 

Que tots els participants de l'acció educativa hi puguin participar al més 
alt rendiment, per assolir els objectius que s'han marcat. 

Aquella que parteix de la diferència com a punt fort i no com un problema. 
 

 

La majoria de les respostes dels docents parlen d’una educació que atén 

a tot l’alumnat, que no exclou a cap alumne independentment de la seva condició 

i que garanteix la participació i el progrés de tots ells. 

Altres respostes han estat més pessimistes i alguns docents han nomenat 

paraules com utopia, mancances o integradora que des del meu punt de vista no 

són gens inclusives. 
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Que suposa per a tú la diversitat d'alumnat? 

Una oportunitat 

Un repte 

Un problema 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
 

Que suposa per a tú la diversitat d'alumnat? 

Alumnat NESE a la teva aula 
 
 
 

 
Si No 

Les respostes del gràfic ens indiquen que el 90% dels docents opina que 

la seva activitat docent és inclusiva. 

Aquests resultats discrepen dels obtinguts posteriorment en l’observació d’aula 

dels mateixos docents. 

 
 

 
 

Satisfactòriament cap dels docents va indicar que la diversitat d’alumnat 

suposés per a ells un problema. Al contrari, el 70% va indicar que per a ells es 

tractava d’una oportunitat i per a un 50% un repte. 

Les dues respostes són completament acceptables, es tracta d’una oportunitat 

per aprendre, per millorar i per innovar i un repte, ja que suposa més formació, 

més feina i més vocació. 

 
 

 
 

Com s’ha comentat anteriorment l’IES Manacor compta amb una gran 

diversitat d’alumnat i una gran quantitat d’alumnes amb NESE, aquest fet es 

demostra en el gràfic anterior que ens indica que el 100% dels docents tenen 

alumnat amb NESE a les seves aules. 

És interessant, per tant, conèixer l’opinió dels docents envers aquesta diversitat 

d’alumnat i si pensen que aquests alumnes amb NESE estan millor atesos fora 

o dins l’aula. 
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Els resultats d’aquest gràfic discrepen dels obtinguts anteriorment amb la 

pregunta que fa referència a l’activitat docent inclusiva. 

En el gràfic anterior un 90% dels docents opinava que la seva activitat docent 

era inclusiva però en aquest gràfic sols un 80% opina que els alumnes 

compleixen els principis de la inclusió. 

 
c. Organització del centre per atendre a la diversitat 

 
 

Quines mesures d’atenció a la diversitat utilitzeu dins la vostra aula? 

Les respostes foren ACS i ACNS, suport per part del PT, reforços educatius, 

utilització de fitxes específiques, desdoblaments i grups cooperatius. 

Podem comprovar que en alguns casos les metodologies utilitzades són 

inclusives com en el cas dels grups cooperatius i dels reforços, però en altres 

casos s’ha agafat la via ràpida i no inclusiva d’utilitzar fitxes específiques. 

 
En la teva opinió com a docent, és millor per als alumnes amb NESE el suport 

fora de l'aula ordinària o pel contrari, és millor el suport dins el seu grup de 

referència? Per què? 

En aquesta pregunta tots els docents estan d’acord en el fet que el suport s’ha 

de donar dins l’aula per tal d’afavorir la inclusió de tot l’alumnat, en són 

conscients però que això implica més feina per part dels professors i que aquest 

suport només serà efectiu si les metodologies utilitzades a l’aula són les 

adequades per poder atendre a tots els alumnes. 

Creus que l'alumnat amb NESE compleix els tres principis de la inclusió 
dins la teva aula (presència, participació, progrés)? 

 
 
 
 
 
 

 
Molt Bastant Poc Gens 



29  

Creus que funciona el suport dins l'aula en aquest centre? 

 
 
 
 
 
 
 

Molt Bastant Poc Gens 

Les respostes literals foren: 

 
 

En la teva opinió 
com a docent, és 
millor per als 
alumnes amb 
NESE el suport 
fora de l'aula 
ordinària o pel 
contrari, és millor 
el suport dins el 
seu grup de 
referència? Per 
què? 

Cada cas s'ha d'estudiar de forma individual. Crec que s'ha de prioritzar el 
suport dins l'aula sempre que la metodologia sigui l'adient. Ara bé, si es 
desenvolupa una metodologia de classe magistral, el suport dins l'aula no té 
gaire sentit. 

 

Dentro, si no ellos sienten que són diferentes y no les gusta. 

Dins l'aula. 

Dins el grup. Hi ha coses que les poden seguir com els altres. S'integren més i 
no es senten tan diferents. 

 
 

Dins l'aula, però requereix major preparació per part del professor. 

 
 

Millor dins perque es senten millor i en consequència afavoreix l'aprenentatge. 
 

Sempre que sigui possible dintre de l'aula ja que és més inclusiu i 
normalitzador, i no només atenem als alumnes NESE sinó també a aquells 
alumnes que ho necessiten en un moment determinat. 

 

Depèn. De vegades trob que es millor fer el suport fora, depenent de l'alumne 
NESE, del grup en el que està i de la metodologia emprada pel professor de 
l'àrea. 

Dins el grup de referència és millor per tothom per la pertinença al grup. 
 

Dins el grup, però amb enfocament metodològic obert i inclusiu. 
 

 
 
 
 

 

 

Un 90% dels docents pensen que el suport dins l’aula al centre funciona 

enfront d’un 10% que opina el contrari. Les xifres d’aquest gràfic demostren que 

els docents estan contents amb la metodologia de suport que s’utilitza tot i que 

aquests resultats discrepen d’altres obtinguts anteriorment. 
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Rol del mestre de suport 

 
Donar suport al professor 

Donar suport a tot l'alumnat de l'aula 

Donar suport exclusivament a l'alumnat… 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Rol del mestre de suport 

d. Rol del professorat de suport 

A la següent pregunta es demana què ha de garantir el suport dins l’aula, i 

les respostes literals dels docents foren: 

 
 

 

Que ha de 
garantir, en la teva 
opinió, el suport 
dins l'aula? 

Que tots els alumnes progressin. 

La atención a todos los alumnos. 

Poder atendre les necessitats de cada alumne. 
 

 

L'atenció individualitzada adaptada a les necessitats de l'alumne. 
 

Que tots els alumnes puguin avançar, cada un al seu nivell. 
 

Una bona coordinació amb el professorat d'àrea i aprofitar les sessions amb 
suport per fer-les més pràctiques. 

Ajudar a l'alumnat NESE a assolir els objectius i competències marcats 
prèviament. 

Que s'assoleixein les competències bàsiques. 
 

La igualtat d'oportunitats d'accés a la formació i el desenvolupament personal 
de tots els alumnes. 

 

Els docents parlen d’atendre a tot l’alumnat, de garantir que tots els 

alumnes aprenguin i progressin, de garantir l’accés i l’assoliment de les 

competències bàsiques i de la coordinació que hi ha d’haver entre professor 

d’àrea i professor de suport. 

Aquestes respostes són correctes, ja que és una realitat que el suport dins 

l’aula vol aconseguir tot l’exposat a aquestes frases, però cal destacar, que cap 

dels docents ha parlat del fet que el suport dins l’aula també té a veure amb donar 

suport als mateixos professors i només als alumnes. 
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Com consideres que és el teu estil docent? 

 
 
 
 
 
 

 
Magistral Guía Supervisor 

Com solen ser les teves classes? 

Explicació llagra i exercicis a casa 

Aula invertida (flipped classroom) 

Breu explicació a classe i tot seguit activitats 

Els resultats d’aquesta pregunta consideren només dues opcions, un 100% 

diu que el rol és donar suport a tots els alumnes, i un 50% considera que també 

han de donar suport al professor. Ambdues respostes són correctes. 

 
e. Estil docent del professorat d’àrea 

 

 

 

 
En aquest gràfic veiem que un 90% dels docents considera que el seu 

estil docent és de guia i pel contrari cap el considera magistral. 

Aquest resultat torna a discrepar del que vaig poder observar a les aules. 
 

 

 
 

En aquest gràfic veiem que el 100% afirma que el seu estil de classe és 

una breu explicació i tot seguit realització d’activitats. Aquests resultats, igual que 

els obtinguts en el gràfic anterior discrepen dels obtinguts en l’observació d’aula. 
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Treball cooperatiu Treball individual 

A la teva aula utilitzeu el treball individual o el treball cooperatiu? 

 
 

 

En aquest gràfic podem veure que s’utilitzen tres tipus de correcció: el 

60% dels docents corregeixen els exercicis conjuntament i en veu alta, el 30% 

els corregeixen conjuntament però utilitzant la pissarra i el 10% restant els 

corregeix ell mateix. 

 
 

 
 

El que el gràfic representa és que malauradament només un 30% dels 

docents utilitzen el treball cooperatiu a les seves aules, enfront d’un 70% de 

treball individual. 

Aquesta xifra és molt baixa tenint en compte que el treball cooperatiu és 

una metodologia molt inclusiva que s’hauria d’incorporar a totes les aules de tots 

els centres. 

Com soleu corregir les activitats proposades? 

 
 
 
 
 
 

Tots junts en veu alta dins l'aula 

Els alumnes fan l'exercici a la pissarra i el corregim 

Corregeixo jo les activitats a l'aula 

Corregeixo jo les activitats a casa i el pròxim dia els dono la correcció. 
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Utilitzeu el mateix material per a tot l'alumnat? 

Si, sempre No Depèn del tema que es treballi 

Marca les opcions que descriuen l'estil de la teva aula 

 
Tot l'alumnat segueix el mateix punt del temari 

Utilitzem programacions paral·leles 

L'alumnat amb NESE realitza les mateixes… 

L'alumnat amb NESE té un material… 

Tots els alumnes escolten les explicacions 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 

Marca les opcions que descriuen l'estil de la teva aula 

 
 

 

Com podem observar el material més utilitzat segueix sent el llibre, 

seguidament del Chromebook (en aquest cas només 1r ESO) i el material visual, 

i després les fotocòpies. 

 
 

 
 

Les respostes dels docents afirmen que un 70% d’ells utilitza sempre el 

mateix material per a tots els alumnes de la seva aula, front d’un 30% que exposa 

que no sempre és així i que a vegades s’utilitzen materials complementaris. 

 
 

Quin material educatiu utilitzeu a l'aula? 

 
Altres 

Material visual (power points, vídeos..) 

Chromebook 

Fotocòpies 

Llibres 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Quin material educatiu utilitzeu a l'aula? 
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Conjuntament Professors d'àrea Mestres de suport 

Qui adapta els materials i realitza les adaptacions curriculars per a 
l'alumnat NESE. 

Professors d'àrea 

Depèn del tema que es treballi 

Mestres de suport 

Conjuntament 

Qui adapta els exàmens de l'alumnat amb NESE? 

Segons els resultats d’aquest gràfic destaquen tres premisses, tot 

l’alumnat segueix el mateix punt del temari, tot l’alumnat realitza les mateixes 

activitats i tots escolten les explicacions. Només un 10%, per tant, un sol docent 

afirma que els alumnes amb NESE de la seva aula utilitzen una programació 

paral·lela i per tant tenen un material complementari. 

 
f. Coordinació entre professorat d’àrea i mestres de suport 

 

 
Un 60% dels docents afirma que els materials s’adapten conjuntament, un 

20% indica que ho fan els mestres de suport i l’altre 20% que ho fan els 

professors d’àrea. 

 
 

 
 

En relació a l’adaptació dels exàmens de l’alumnat amb NESE un 70% 

especifica que es fa conjuntament, un 10% diu que ho fan els mestres de suport 

i un 20% els professors d’àrea. 
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Amb quina freqüència vos coordineu professors titulars i professors de 
suport? 

 
 
 

 
A diari 

Setmanalment 

Quinzenalment 

No tenim hores de coordinació, ho feim quan podem. 

Teniu unes hores establertes dins el vostre horari laboral 
destinades a reunions per a la coordinació entre abdues figures? 

 
 
 
 
 

Si No 

 
 

 

Solament un 50% valora el treball conjunt entre ambdues figures docents 

com a molt bo, mentre que un 30% opina el contrari. 

 
 

 
 

En aquest gràfic podem comprovar que el 50% dels docents diuen que 

es coordinen diàriament, un 30% ho fan setmanalment i un 20% afirmen que no 

hi ha hores de coordinació i que la coordinació entre professors d’àrea i 

professors de suport es fa quan es pot. 

 
 

Com valores el treball que realitzeu conjuntament professors d'àrea i de 
suport? 

Bastant dolent Dolent Acceptable Bo Molt bo 

60% 

40% 

20% 

0% 

Com valores el treball que realitzeu conjuntament professors d'àrea i 
de suport? 
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Clima de confiança. 

5 4 3 2 1 

100% 

 
50% 

 
0% 

Consideres que hi ha un clima de confiança entre professors titulars i 
mestres de suport? Valora de 1 a 5. 

1= gens 5=absolutament 

Coneixeu les capacitats i necessitats dels vostres alumnes per igual? 

 
 
 
 
 
 

Si No 

En aquest gràfic comprovem que el 100% dels docents al·lega que no 

tenen unes hores de coordinació establertes dins dels seus horaris setmanals. 

Aquesta resposta discrepa de l’anterior, ja que un 50% d’ells ha respost que es 

coordinaven diàriament entre ells. 

És cert que si aquest 50% es coordina diàriament tal com diu, sense unes 

hores concretes per a fer-ho, és un fet admirable, ja que significa que hi ha una 

gran vocació i responsabilitat per part d’aquests. 

 
 

 
 

La resposta a aquesta pregunta ha estat de majoria absoluta. Tots han 

considerat que el clima de confiança és molt bo entre ells i és un aspecte molt 

positiu, ja que es necessita de confiança i complicitat per al d’aconseguir un bon 

treball conjunt. 

 
 

 
 

La resposta a aquesta pregunta també ha estat la mateixa per a tots. Tots 

els docents opinen que coneixen les capacitats i necessitats dels alumnes per 

igual. 
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Consideres que la figura del mestre de suport afavoreix la implicació 
del professor en el procés educatiu de tots els seus alumnes? 

Molt Bastant Poc Gens 

 
 

 

Un 80% dels docents considera que l’objectiu dels professors d’àrea i 

l’objectiu dels professors de suport és el mateix, mentre que un 20% discrepa 

d’aquesta resposta. Hagués estat interessant demanar quin era l’objectiu de 

cada un, per tal de comprovar si aquest coincideix. 

 
 

 
 

Tal com indica el gràfic un 90% dels docents pensa que el mestre de 

suport afavoreix la implicació del professor d’àrea en el procés educatiu dels seus 

alumnes. Sols un 10% opina que no és així. 

Aquests resultats ens indiquen que en la gran majoria de grups la figura 

del professor de suport ajuda també al professor d’àrea a conèixer les capacitats 

i necessitats de tots els seus alumnes ja tinguin NESE o no. 

Considereu que el vostre objectiu (professors titulars - professors 
de suport) és el mateix? 

 
 
 
 
 

 
Si No 



38  

Suport metodològic Suport curricular Suport organitzatiu 

Quin tipus de suport podriem dir que és el més freqüent dins la 
teva aula? 

Quina importància creus que té la totalitat del currículum en si 
(coneixements) quan parlem d'educació inclusiva? Valora de 1 a 

5. 

1.Gens 2. Poca 3.Suficient 4.Bastant 5.Molta 

g. Metodologies inclusives al centre 
 
 

 
 

El suport curricular ha estat el més escollit pels professors amb un 50%, 

mentre que un 40% ha indicat que s’utilitza el suport metodològic i solament un 

20% utilitza el suport organitzatiu. 

Aquestes xifres demostren que les metodologies d’organització d’aula, un 

pilar bàsic per a l’educació inclusiva, no hi són presents, i que en canvi, el suport 

es centra bàsicament en el currículum. 

 
 

 
 

Les dades obtingudes d’aquest gràfic ens indiquen que el 50% dels 

docents consideren que el currículum en si té una importància considerable quan 

es parla d’educació inclusiva. Un 40% opinen que la importància d’aquest és alta 

i sols un 10% discrepa de l’opinió dels altres. 
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Com podem veure en aquest gràfic, quasi el 100% dels docents ha respost 

que la metodologia d’ensenyament-aprenentatge és un aspecte molt important 

quan parlem d’educació inclusiva . 

Aquest fet ens indica que els mateixos docents saben que s’haurien de 

canviar les metodologies d’ensenyament-aprenentatge per tal de poder atendre 

millor a l’alumnat, tot i que no ho facin a les seves aules actualment. 

 

 

Quines metodologies inclusives utilitzes o t'agradaria utilitzar en la teva 
aula? 

 

Programació multinivell 

Lectura en parella 

Aprenentatge cooperatiu 

Tutoria entre iguals 

Grups interactius 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Metodologies inclusives 

 
 

 

Les metodologies més escollides pels docents han estat l’aprenentatge 

cooperatiu (80%) i els grups interactius (70%) i les que menys han estat la lectura 

en parella i la programació multinivell, ambdues amb un 40% dels vots. 

El 50% ha opinat que la tutoria entre iguals també es consideraria una 

bona opció. Aquestes dades em seran útils per tal de plantejar les propostes de 

millora, tenint en compte l’opinió personal dels mateixos docents. 

Quina importància creus que té la metodologia d'ensenyament- 
aprenentatge que s'utilitza a l'aula quan parlem d'educació inclusiva? 

Valora de 1 a 5. 

 
 
 
 
 
 

1.Gens 2.Poca 3.Suficient 4.Bastant 5.Molta 
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Per una altra banda, les propostes didàctiques i metodològiques més 

votades han estat la programació per competències bàsiques (70%) i 

l’aprenentatge basat en problemes (60%). El treball per projectes i la gamificació 

es troben enmig amb un 50% i un 40% dels vots respectivament. I pel contrari, 

les menys votades han estat aprenentatge basat en jocs (10%) i ambients (0%). 

 
Davant dels resultats obtinguts a les preguntes formulades al qüestionari 

podem extreure informació molt rellevant per al meu treball d’investigació i de 

cara a les propostes de millora. 

 
En primer lloc, podem comprovar que la major part dels docents 

entrevistats no té cap mena de formació relacionada amb educació inclusiva i 

atenció a la diversitat, fet que em sorprèn tenint en compte que els cursos de 

formació permanent referents a aquest tema estan a l’ordre del dia. Penso que 

aquests cursos haurien de ser obligatoris per a tot el professorat, ja que la 

formació inicial que reben a les seves especialitats, sempre i quan es tracti de 

professors de matèria, no n’és suficient per poder atendre a la diversitat 

d’alumnat que es troba a les aules. 

Així i tot, tots els docents han considerat aquesta diversitat d’alumnat un 

repte i una oportunitat i no pas un problema. 

 
En segon lloc podem apreciar que tots els docents tenen molt clara quina 

és la figura del mestre de suport i el rol que ha de tenir aquest a les aules, però 

Quines d'aquestes propostes didàctiques i metodològiques creus que 
donarien resposta tot l'alumnat de secundària? 

 
Ambients 

Treball per projectes 

Aprenentatge basat en jocs 

Gamificació 

Programació per competències bàsiques 

Aprenentatge basat en problemes 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Propostes didàctiques i metodològiques 
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sols referint-se a l’atenció que han de donar aquests a tot l’alumnat, remarcant 

erròniament l’alumnat amb NESE. No es fa referència a l’ajuda que els mateixos 

mestres de suport han de donar al professorat per tal d’esbrinar conjuntament 

quins mètodes serien més efectius per a garantir la presència, la participació i el 

progrés de tot l’alumnat. 

 
Cal afegir, que la coordinació entre ambdues figures és molt escassa. És 

inacceptable que no existeixin unes hores establertes en els horaris lectius 

d’aquests professors per tal de coordinar-se amb els mestres de suport. 

La coordinació i la complicitat entre ells és un pilar bàsic per a treballar 

conjuntament, preparar les classes, negociar discrepàncies que hi pugui haver i 

trobar les millors propostes i solucions per aconseguir l’objectiu que es té en 

comú, garantir l’accés a una educació de qualitat per a tots els alumnes. 

 
Referent a l’organització i metodologies de l’aula, podem destacar un 

dèficit important de mètodes inclusius. Ens trobem amb un estil docent magistral, 

on l’estructura clau de totes les classes és una breu explicació d’un tema i tot 

seguit activitats relacionades amb allò que s’ha explicat. 

 
Un estil d’aula on el treball es fa en un 70% individualment i només un 

30% en grup, fet que discrepa de les metodologies inclusives que defensen els 

mateixos docents per a les aules de secundària (grups interactius, aprenentatge 

cooperatiu, tutories entre iguals). A més, el llibre i les fotocòpies són els materials 

més utilitzats, per tant ens trobem en un estil completament tradicional. 

El dinamisme i la innovació a l’aula passen completament desapercebuts. 

 
 

4.3. Entrevista /grup de discussió. 

Davant de la impossibilitat de gravar les conversacions realitzades amb els 

docents per petició seva i no poder transcriure literalment les seves respostes, 

l’única opció viable va ser anar prenent nota del que es parlava i d’aquí extreure’n 

la informació per tal de respondre a les preguntes que m’havia plantejat. 
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a) Coordinació entre els professors titulars i professors de suport. Aspectes 

positius i negatius. 

El 100% dels docents opina que el fet que en els seus horaris no hi hagi 

unes hores de coordinació i reunions establertes és un gran error ja que 

aquestes són molt necessàries. Expliquen que s’han de coordinar com 

poden entre classes o durant el temps de pati perquè no troben moments. 

Opinen que el fet que no puguin parlar, meditar i preparar les sessions 

com voldrien pot influir en que el suport eficient als alumnes i la total 

inclusió a les aules sigui més difícil. 

 
b) Principal objectiu professional envers l’alumnat. 

Hi ha dues opinions al respecte. Alguns parlen d’aconseguir que tots els 

alumnes aprenguin i puguin arribar a graduar-se. 

Els altres parlen d’atenció a la diversitat, posant com a principal objectiu 

aconseguir que tots els alumnes estiguin ben atesos i que progressin de 

la millor manera dins de les seves possibilitats. 

 
c) Importància de promoure i mantenir altes les expectatives envers tots els 

alumnes de l’aula. 

Es fan dues distincions depenent de si es tracta d’alumnes amb NESE o 

alumnes “problemàtics”. 

Quant als alumnes amb NESE els docents difereixen, ja que alguns 

pensen que sempre s’han de mantenir les altes expectatives i altres parlen 

de què s’ha de ser realistes i saber fins on poden arribar. 

Per una altra banda, alguns dels docents opinen que és molt difícil 

mantenir aquestes expectatives amb els alumnes més problemàtics, ja 

que “et fugen les ganes de lluitar”. 

Altres opinen que mai s’ha de perdre l’esperança i que tots, 

independentment de les seves característiques i actituds, mereixen un vot 

de confiança. 

“Molts alumnes necessiten que algú tingui fe en ells, necessiten a 

algú que els faci entendre que ells són capaços i poden amb tot, ja que 
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sovint, la seva autoestima és molt baixa per motius externs al centre 

escolar”. 

 
d) Importància de tenir en compte les motivacions i interessos dels alumnes 

i utilitzar diferents estratègies metodològiques per tal d’augmentar la 

motivació de l’alumnat, promoure l’aprenentatge significatiu i disminuir el 

fracàs i l’abandonament escolar. 

Tots els docents pensen que és molt important aconseguir que tots els 

alumnes estiguin motivats però que és molt difícil poder tenir en compte 

els interessos de tot ells ja que, són molt diferents. 

Es parla del poc temps que tenen per veure cada tema enfront de 

la impossibilitat de dur a terme activitats creatives i dinàmiques. 

 
e) Opinió envers la frase: No és l’alumne que s’ha d’adaptar a l’escola, sinó 

l’escola a l’alumne. 

Tots estan d’acord amb l’afirmació. 

 
 

f) Opinió sobre el seguiment del temari del llibre. 

Proposta: No seria més viable mirar quins quines són les 

competències bàsiques i objectius del currículum a assolir i crear a partir 

d’aquestes les unitats didàctiques, activitats i estratègies d’ensenyament- 

aprenentatge depenent de les característiques de l’alumnat de la meva 

aula? 

Dues opinions al respecte: 

1. Tots estan d’acord en que per aconseguir una inclusió de tot l’alumnat 

a l’aula treballar amb competències bàsiques seria un mètode efectiu 

i que funcionaria, però que es necessita molta feina per part dels 

professors. 

2. Per una altra banda, opinen que seguir el llibre és més còmode tant 

pel seguiment adequat dels continguts com per la coordinació amb els 

altres grups. Alguns pensen que el fet de crear unitats didàctiques 

pròpies i adaptades als alumnes dificultaria que tots anessin a la par. 
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5. Conclusions i propostes de millora 

Una vegada havent analitzat els resultats de la investigació i havent 

observat personalment el funcionament del suport dins l’aula del centre, he 

pogut comprovar que el problema, no és només com funciona aquest suport, 

sinó la manera d’atendre a tot l’alumnat en general, partint d’una base 

educativa errònia. 

El problema radica, per tant, en diversos punts dels quals ja hem fet incís 

anteriorment, la base educativa del professorat, la manca d’estratègies 

d’ensenyament-aprenentatge, la manca de coordinació entre figures 

educatives i l’obsessió a seguir a peu de lletra el llibre de text. No hi ha, per 

tant, una sola proposta de millora, sinó que els aspectes a revisar, actualitzar 

i millorar són varis. 

Les propostes de millora que plantejo són de caràcter general, per tant, 

són aptes per aquest centre i per qualsevol altre, i les podem dividir en 

diferents àmbits: 

 
5.1 Formació del professorat: 

 

 

Obligatorietat de que tots els professors que es dediquen a l’ensenyament 

realitzin dos cursos de formació permanent: 

• Curs formació atenció a la diversitat 

• Curs innovació educativa 

La meva proposta consisteix en uns cursos de cap de setmana 

d’aproximadament 10 hores. 

 
 

Curs d’atenció a la diversitat Curs d’innovació educativa 

Continguts: 

- Diferents tipologies NESE i 

necessitats de cada una d’elles 

- Programes d’atenció a la diversitat 

existents als centres 

- Serveis externs que treballen amb el 

centre i departament d’orientació. 

Continguts: 

- Inclusió a l’aula 

- Metodologies i estratègies 

d’ensenyament- aprenentatge 

inclusives 

- Tallers per posar-les en pràctica. 

Taula 5. Proposta cursos de formació. Elaboració pròpia. 
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Un cop realitzats aquests cursos, sols s’haurien de renovar cada una sèrie 

d’anys. S’oferirien unes places i durant el primer trimestre de cada curs escolar 

un % de la plantilla de professors haurien de realitzar aquestes formacions. 

 
5.2 Coordinació entre professors i mestres de suport. 

 

Les propostes de coordinació fan referència a les diferents reunions que 

considero que haurien de dur-se a terme obligatòriament durant cada curs 

escolar: 

 
 

Reunions Temporalització Objectius 

Inicial de coordinació Abans de començar 

el curs escolar. 

- Prendre primer contacte entre ells 

- Comentar currículum i plantejar mínims 

- Acordar quina serà la idea d’organització i 

planificació de classes. 

Reunió entre 

departaments  i 

professors de suport 

del departament 

Setmanalment - Comentar currículum, activitats a realitzar i 

continguts a explicar. 

- Hora de coordinació entre professor 

matèria i professor de suport 

Hores de coordinació 

entre professor d’àrea i 

professor de suport 

Setmanalment - Comentar progressos dels alumnes o 

necessitats. 

- Fer un seguiment dels aprenentatges 

d’aquests 

- Proposar alternatives d’ensenyament- 

aprenentatge 

- Organitzar següents sessions 

Reunions d’avaluació 

entre professor d’àrea i 

professor de suport 

Final de trimestre - Analitzar i valorar els resultats de cada 

alumne. 

Reunió d’avaluació 

entre professors 

d’àrea, professors de 

suport i tutors. 

Final de trimestre - Realitzar una valoració conjunta de 

l’alumne i posar-se d’acord per a la junta 

d’avaluació. 

Taula 6. Proposta coordinació professorat. Elaboració pròpia. 
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5.3 Renovació de les estratègies metodològiques, organitzatives i 

curriculars d’ensenyament-aprenentatge per a una educació 

inclusiva i de qualitat 
 

 

Tot i que la investigació d’aquest treball s’enfoca en el suport dins l’aula i en 

l’atenció que rep l’alumnat amb NESE a l’IES Manacor, les propostes de millora 

plantejades a continuació són de caràcter general i adequades per a tot l’alumnat 

de qualsevol centre. 

 
Aquestes propostes han estat escollides en funció de les respostes 

obtingudes dels mateixos docents del centre envers les estratègies 

metodològiques que veurien més viables per a les seves aules de secundària. 

L’objectiu d’aquestes propostes és garantir una educació més inclusiva i de 

qualitat per a tots els alumnes i no només per uns quants. 

 
 

Estratègies 

metodològiques, 

organitzatives i 

curriculars. 

Què aconseguirem amb aquestes estratègies 

Programació per 

competències bàsiques 

- Possibilitar que tots els alumnes accedeixin als elements bàsics 

de la cultura i adquireixin les competències necessàries que tota 

persona necessita per realitzar-se i desenvolupar-se 

personalment. 

- Establir quins són els objectius i continguts bàsics a assolir. 

- Esbrinar quines metodologies i estratègies d’aprenentatge 

funcionen amb cada alumne. . 

- Partir dels coneixements previs de cada un. 

Aprenentatge cooperatiu - Que tots els alumnes formin part d’un equip i treballin 

conjuntament. 

- Formar grups totalment heterogenis (gènere, origen cultural i 

nivell d’aprenentatge) i per tant, eliminar per complet les diferències 

i discriminacions que es donen a les aules ordinàries. 

- Facilitar als professors el control de la situació dels alumnes i la 

identificació de dificultats. 

- Possibilitar una millor atenció i ajuda als alumnes que més la 

necessitin . 
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 - Garantir a tot l’alumnat l’accés als mateixos continguts i ser 

partícips del seu propi procés d’aprenentatge. 

Tutoria entre iguals - Formar parelles heterogènies (edat, curs, nivell d’aprenentatge) 

que garanteixen que les dues parts aprenguin sobre un tema 

encara que sigui de diferent manera. 

- Aconseguir un aprenentatge significatiu de tots els alumnes en 

totes les matèries. 

- Millorar la competència i comprensió lectora dels alumnes 

d’incorporació tardana que estan escolaritzats al centre. 

- Establir un clima de confiança entre tutor i tutoritzat més potent 

que el que hi ha entre alumne-professor. 

- Aconseguir que els alumnes amb més dificultats rebin sempre una 

atenció personalitzada. 

Grups interactius - Formar petits grups heterogenis que garanteixin la inclusió de 

tots els alumnes de l’aula. 

- Garantir la participació i el progrés de tots els alumnes 

- Mantenir el nivell d’atenció i motivació dels alumnes durant les 

activitats proposades. 

- Facilitar al tutor la identificació de possibles dificultats i fomentar 

que els alumnes les resolguin ajudant-se mútuament. 

- Aconseguir una dinàmica de grup que, com diuen Vila i Vila 

(2009), faci que tots els alumnes es sentin responsables del seu 

propi aprenentatge, com també de l’aprenentatge de la resta de 

companys. 

- Fomentar solidaritat, companyerisme i cooperació entre ells. 

Aprenentatge basat en 

problemes. 

- Centrar-nos en l’estudiant com a protagonista del seu propi 

aprenentatge. 

- Explorar una situació problemàtica que motivi als alumnes a 

formular hipòtesis, a cercar informació i a trobar solucions. 

- Afavorir treball en equip. 

- Desenvolupar habilitats cognitives i de caràcter interpersonal i 

social de tots els alumnes. 

- Que tots els alumnes aprenguin sobre la matèria 

independentment del seu nivell o estil d’aprenentatge. 

Taula 7. Proposta estratègies metodològiques. Elaboració pròpia. 
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Totes aquestes estratègies afavoreixen la inclusió dels alumnes a l’aula ja 

que promouen els grups heterogenis i respecten per tant, la diversitat d’alumnat 

(gènere, ètnia, estil i nivell d’aprenentatge, capacitats, motivacions i interessos). 

 
Aquest fet afavoreix la relació entre companys i la col·laboració entre ells, 

i això permet que tots, independentment del seu nivell d’aprenentatge, puguin 

accedir als mateixos continguts i puguin tenir un aprenentatge significatiu de 

totes les matèries. 

 
A més, faciliten als professors la identificació de necessitats i permeten 

donar una ajuda més personalitzada a tots els alumnes. El fet que hi hagi una 

figura docent “extra” a l’aula té molts avantatges, ja que si es realitza una bona 

coordinació entre ambdues figures, poden treure molt profit d’aquestes 

metodologies i aconseguir atendre a tot l’alumnat de la millor manera, donant-los 

l’oportunitat de tenir una educació de qualitat i de progressar dins el seu grup de 

referència. 

 
En la meva opinió, aquestes metodologies proposades podrien funcionar 

a l’IES Manacor, sempre que es complissin també les anteriors propostes 

relacionades amb la formació del professorat i la coordinació entre els professors 

d’àrea i de suport, ja que, van de la mà. 

 
 
 
 

formació  coordinació  aplicació  MILLORA 

del + professors de + metodologies = SUPORT DINS 

professorat  suport i d’àrea  inclusives  L’AULA 
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7. Annexes 

Annex 1. Graella d’observació d’aula 

La graella que he utilitzat per tal de recollir les dades de cada sessió és aquesta: 

GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:                                                  MATÈRIA:  

 

DISTRIBUCIÓ DE 

L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE  

Distribució Heterogènia  

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera  Distribuïts 

heterogèniament 

 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat   

Depenent del tema que es dona tenen un 

material o un altre. 

 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ A 

L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen  

Sempre solen participar els mateixos alumnes  

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil 

de classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres 

realitzen activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta  
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Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Les corregeix el professor al quadern de 

l’alumne 

 

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

 

 

 

ROL MESTRE DE 

SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari.  

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes.  

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE.  

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula.  

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT 

les adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita.  

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre 

ells. 

 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 

OBSERVACIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 2. Qüestionari de Google 

1. Quants anys fa que et dediques a l’ensenyament? 

2. Quants anys fa que treballes en aquest centre? 

3. Quina matèria imparteixes en aquest centre? 

4. En quin nivell la imparteixes? 

5. Quina és la teva formació? 

6. Tens alguna formació relacionada amb necessitats educatives 

especials? 

7. Si la resposta és si, de quina formació es tracta? 

Si ho recordes, de quantes hores constava aproximadament aquesta 

formació? 

8. Tens alguna formació relacionada amb educació inclusiva? 

9. Si la resposta és si, de quina formació es tracta? 

Si ho recordes, de quantes hores constava aproximadament aquesta 

formació? 

10.  Hi ha alumnat amb NESE dins la teva aula? 

11. En la teva opinió com a docent, és millor per als alumnes amb NESE el 

suport fora de l’aula ordinària o pel contrari, és millor el suport dins el 

seu grup de referència? Per què? 

12. Quines mesures d’atenció a l’alumnat amb NESE utilitzeu a la vostra 

aula? 

13. En la teva opinió, que ha de garantir el suport dins l’aula? 

14. Creus que funciona el suport dins l’aula en aquest centre? 

15. Què és per a tu educació inclusiva? 

16. Creus que la teva activitat docent actual és inclusiva? 

17. Que suposa per a tu la diversitat de l’alumnat? 

- Un problema 

- Un repte 

- Una oportunitat 

18. Creus que l’alumnat amb NESE compleix els tres principis de la inclusió   

dins de la teva aula (presència, participació i progrés)? 

 

 

 



19. Com consideres que és el teu estil docent?  

- Magistral 

- Guia 

- Supervisor. 

20. Com solen ser les teves classes? 

- Explicació llarga i exercicis a casa. 

- Breu explicació a classe i tot seguit activitats. 

- Flipped classroom  

21. Com soleu corregir les activitats proposades? 

- Tots junts en veu alta dins l’aula 

- Els alumnes fan l’exercici a la pissarra i el corregim 

- Corregeixo jo les activitats dins l’aula 

- Corregeixo jo les activitats a casa i el pròxim dia els hi don la 

correcció. 

22.  A la teva aula, utilitzes més el treball individual o el treball cooperatiu? 

23.  Quin material educatiu utilitzeu a l’aula? (Llibre, fotocòpies, 

Chromebook, material visual, altres...). 

24. Utilitzeu el mateix material per a tot l’alumnat? 

25. Marca les opcions que descriuen l’estil de la teva aula: 

- Tot els alumnes escolten les explicacions del professor titular 

- L’alumnat amb NESE té un material complementari que va fent 

durant les explicacions del professor a la resta d’alumnes. 

- L’alumnat amb NESE realitza les mateixes activitats que la resta 

d’alumnes (encara que s’adapti la dificultat a cada alumne). 

- Utilitzem programacions paral·leles 

- Tot l’alumnat segueix el mateix punt del temari. 

26. Quin adapta els materials i realitza les adaptacions curriculars per a 

l’alumnat amb NESE?  

27. Qui adapta els exàmens de l’alumnat amb NESE? 

28. Com valores el treball que realitzeu conjuntament professors titulars i 

mestres de suport? 

29. Amb quina freqüència vos coordineu els professors titulars i els mestres 

de suport? 

- A diari 



- Setmanalment 

- Quinzenalment 

- Mensualment 

30. Teniu unes hores establertes dins del vostre horari laboral destinades a 

reunions per a la coordinació entre professors titulars i mestres de 

suport? 

31. Consideres que hi ha un clima de confiança i respecte entre professors 

titulars i mestres de suport? Valora de 1 a 5. 

32. Coneixeu les necessitats i capacitats dels vostres alumnes per igual? 

33. Considereu que el vostre objectiu (professors-mestres de suport) és el 

mateix? 

34. Per a tu, quin és el rol del mestre de suport dins l’aula? 

- Donar suport exclusivament a l’alumnat amb NESE 

- Donar suport a tot l’alumnat de l’aula independentment de les seves 

capacitats. 

- Donar suport al professor titular  

- Totes les anteriors 

35. Consideres que la figura del mestre de suport a l’aula afavoreix la 

implicació del professor en el procés educatiu de tots els seus alumnes? 

36.  Quin tipus de suport podríem dir que és més freqüent dins la teva aula? 

- Suport organitzatiu 

- Suport curricular 

- Suport metodològic 

37.  Quina importància creus que té la metodologia d’ensenyament-

aprenentatge que s’utilitzi a l’aula quan parlem d’educació inclusiva? 

Valora de 1 a 5 

38. Quina importància creus que té la totalitat del currículum en si 

(coneixements), quan parlem d’educació inclusiva?  

Valora de 1 a 5 

39. Quines metodologies inclusives utilitzes o t’agradaria utilitzar a la teva 

aula? 

- Grups interactius 

- Tutoria entre iguals 

- Aprenentatge cooperatiu 



- Lectura en parella 

- Programació multinivell 

40. Quines d’aquestes propostes didàctiques i metodològiques penses que 

donarien més resposta a la inclusió de tot l’alumnat de secundària? 

- Aprenentatge basat en problemes. 

- Programació per competències bàsiques 

- Gamificació 

- Treball basat en jocs 

- Treball per projectes 

- Ambients 



Annex 3. Resultats de l’observació d’aula (graelles emplenades).

GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS: 1r ESO MATÈRIA: LLENGUA CASTELLANA 

 
DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes? 

Agrupats per NESE X 

Distribució Heterogènia  

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant  Darrera X Distribuïts 

heterogèniament 

 

 

 
MATERIAL 

UTILITZAT 

 
Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat  

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

X 

 

 
PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen  

Sempre solen participar els mateixos alumnes X 

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat 

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 
Com és l’estil 

de classe del 

professor 

titular? 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

X 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres realitzen 

activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta.  

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

X 

 

 
ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari. X 

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes. X 

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE.  

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula. X 

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

 

 
COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

X 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita.  

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells. X 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 



OBSERVACIONS Tots els alumnes segueixen el mateix temari tot i que alguns tenen 

algun material adaptat. 

La PT intervé en les explicacions del professor i resol dubtes. 

Es nota que estan molt coordinats entre ells. 

 



GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:                      2n ESO                         MATÈRIA:  LLENGUA CASTELLANA 

 

DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE X 

Distribució Heterogènia  

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera X Distribuïts 

heterogèniament 

 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat   

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

X 

 

 

PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen  

Sempre solen participar els mateixos alumnes X 

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil 

de classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

X 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres realitzen 

activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta. X 

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

X 

 

 

ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari.  

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes. X 

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE.  

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula. X 

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

X 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

X 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita. X 

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells. X 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 



OBSERVACIONS Tots  els alumnes segueixin el mateix temari i realitzin les mateixes 

activitats però dona la impressió que els alumnes amb més dificultats 

només copien les respostes sense entendre el que fan. Tenint en 

compte que el seu ritme és més lent, no els dona temps a posar-se al 

dia i perden el fil de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:          1r ESO                                      MATÈRIA: LLENGUA CATALANA 

 

DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE X 

Distribució Heterogènia  

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera X Distribuïts 

heterogèniament 

 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat  X 

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen  

Sempre solen participar els mateixos alumnes  

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumnes amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

X 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil 

de classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

X 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres realitzen 

activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta X 

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

Tots els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

 

 

 

ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari.  

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes.  

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE. X 

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula.  

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita.  

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells.  

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

X 



OBSERVACIONS Dins aquesta aula pareix que hi ha dos grups. La majoria dels alumnes 

escolten l’explicació de la professora i després realitzen algunes 

activitats. 

Els alumnes amb NESE no escolten a la professora, sinó que el PT els 

dona directament unes activitats adaptades i fan fitxes durant tota l’hora.  

El PT no pot participar en cap aspecte de la classe, sinó que només 

vigila el que fan els alumnes amb NESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:                       2n ESO                         MATÈRIA: LLENGUA CATALANA 

 

DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE  

Distribució Heterogènia X 

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera  Distribuïts 

heterogèniament 

X 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat   

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

X 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen X 

Sempre solen participar els mateixos alumnes  

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil de 

classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres 

realitzen activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

X 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta X 

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

X 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

 

 

 

ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari. X 

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes.  

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE.  

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula. X 

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

X 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita. X 

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells. X 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 



OBSERVACIONS Aquesta classe és molt inclusiva. Les activitats que es proposen són 

molt dinàmiques i permeten que tots els alumnes puguin participar.  

El professor i PT tenen rols molt semblants dins l’aula ja que els dos 

intervenen i ajuden a tots els alumnes. 

Es nota molta complicitat i compenetració entre ambdues figures i això 

permet que la classe estigui organitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:          2n ESO                                    MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

 

DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE X 

Distribució Heterogènia  

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera X Distribuïts 

heterogèniament 

 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material  

Utilitzen un material adaptat   

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

X 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen X 

Sempre solen participar els mateixos alumnes  

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil 

de classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

X 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres realitzen 

activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta X 

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE. 

X 

 

 

ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari.  

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes. X 

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE.  

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula.  

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

X 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

X 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita.  

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells. X 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 



OBSERVACIONS Tots els alumnes estan en silenci i escolten atentament l’explicació de la 

professora que no necessita alçar gens el to de veu. 

Aquesta, explica breument el que s’aprendrà i per a què els servirà en 

un futur, posant exemples pràctics que desperten l’interès dels alumnes. 

És un estil totalment diferent a l’altre professora de matemàtiques.  

La PT pren menys part dins aquesta aula, ja que tots els alumnes estan 

molt pendents de la professora. 

Una vegada encomanades les activitats a fer la PT ajuda als alumnes 

amb més dificultats a poder dur-les a terme explicant de nou com s’han 

de fer si és necessari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAELLA OBSERVACIÓ SUPORT DINS L’AULA 

CURS:       1r ESO                                    MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

 

DISTRIBUCIÓ 

DE L’AULA 

Com estan 

asseguts els 

alumnes?  

Agrupats per NESE  

Distribució Heterogènia X 

On seu 

l’alumnat amb 

NESE? 

Davant   Darrera  Distribuïts 

heterogèniament 

X 

 

 

MATERIAL 

UTILITZAT 

 

Quin material 

utilitzen els 

alumnes amb 

NESE? 

Tots els alumnes utilitzen el mateix material X 

Utilitzen un material adaptat   

Depenent del tema que es dona tenen un material 

o un altre. 

 

Utilitzen el mateix material però també tenen un 

material complementari. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

A L’AULA 

Participen tots 

els alumnes 

dins l’aula? 

Tots els alumnes participen X 

Sempre solen participar els mateixos alumnes  

Els alumnes amb NESE no participen perquè no 

se’ls dona la oportunitat   

 

Els alumne amb NESE no segueixen el ritme de 

la classe i per tant no participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL 

PROFESSOR 

TITULAR 

 

Com és l’estil de 

classe del 

professor 

titular? 

 

 

 

 

 

 

Explicació 

teòrica/ 

classe 

magistral 

Per a tots els alumnes  

Per alguns alumnes mentre els 

altres treballen amb un material 

adaptat 

 

Breu 

explicació i 

activitats 

conjuntes 

Tots els alumnes escolten i 

realitzen les activitats 

 

Només escolta una part de 

l’alumnat mentre els altres 

realitzen activitats adaptades 

 

Molt dinàmica. Tots els alumnes participen per 

igual. 

X 

Com es 

corregeixen les 

activitats a 

l’aula? 

Conjuntament a la pissarra i/o en veu alta. X 

Les corregeix el professor al quadern de l’alumne  

TOTS els alumnes tenen la oportunitat de dir les 

respostes dels seus exercicis 

X 

Els mestres de suport corregeixen els exercicis 

amb l’alumnat NESE.  

 

 

 

ROL MESTRE 

DE SUPORT (PT) 

 

 

 

El PT intervé en l’explicació del professor si ho troba necessari.  

El PT escolta l’explicació del professor i després resol dubtes. X 

El PT realitza les activitats i exercicis amb els alumnes amb NESE. X 

El PT dona ajuda a tots els alumnes de l’aula. X 

El professor dona activitats per a realitzar a casa o a l’aula i el PT les 

adapta al moment per als alumnes amb NESE. 

X 

 

COORDINACIÓ 

ENTRE 

PROFESSOR I 

MESTRE DE 

SUPORT 

El PT sap el que es durà a terme a la sessió amb anterioritat, sap 

quines activitats es duran a terme i com adaptar-les. 

X 

El professor demana ajuda al PT quan la necessita. X 

El professor titular i PT són un equip, és nota la complicitat entre ells. X 

El professor fa de menys al PT, dona la sensació que el PT no forma 

part de l’aula. 

 



OBSERVACIONS L’estil docent d’aquesta professora és molt diferent al que he vist fins 

ara. Deixa que els alumnes s’agrupin entre ells i parlin. Hi ha molt de 

soroll dins l’aula però tot i així funciona. 

La professora explica breument el que s’ha de fer, posa alguns 

exemples i després encomana activitats que es faran dins l’aula. 

Deixa un espai de temps prudent per a que tots realitzin les activitats, i 

la PT adapta una mica la dificultat d’ aquestes per als alumnes amb 

NESE. 

Després es corregeixen les activitats en veu alta i cada alumne ho 

corregeix al seu quadern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


