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NORMATIVADEREFERÈNCIA→
RD696/1985→Decretordenacióeducacióalumnesambnecessitatseducativesespecials.
D39/2011pelqualesregulal’atencióaladiversitat.
● CapítolIV,art.20:informepsicopedagògic.
● CapítolVI,art.25(centresd’EducacióEspecial)iart.26(organitzaciódelsCEE).
● CapítolVII,art.26(aulesespecífiquesencentresordinaris),art.28(destinatarisde
les
UEECO),art29(estructuraiinstal·lacions),art.30(perfilprofessional)iart.31
(currículumiavaluació).

INTRODUCCIÓ:QUÈÉSUNAAULAUEECO
Les unitats educatives específiques ubicades a centres ordinaris constitueixen una modalitat
d’escolarització adequada per als alumnes que presenten necessitats educatives especials
associades a discapacitat psíquica moderada amb trastorn de personalitat o sense, a
trastorns greus del desenvolupament, a discapacitat motriu severa o a pluridiscapacitats, que
han de menester suports molt individualitzats i específics, així com adaptacions curriculars
significatives en pràcticament totes les àrees curriculars, i estratègies educatives molt
diferenciadesdelarestad’alumnes.
Les sigles UEECO signifiquen unitat educativa específica en centre ordinari. Això significa que
l'aula és una unitat més dins l’Institut, el currículum de la qual està elaborat en base a les
necessitats, capacitats i competències dels alumnes que hi acudeixen i, sempre, dins del
marcintegradordelcentreordinarionenstrobem.
LAUEECOAL’IESJOANRAMISI
RAMIS
És important que des del principi d’aquest Projecte Curricular de l’aula UEECO quedin clars
elsprincipisquefonamentaranlaUEECOdel’IESJoanRamisiRamis:
- NO és un espai físic tancat, que aïlla i separa els alumnes de la resta del centre, sinó
el contrari; SÍ és una proposta d’ensenyament-aprenentatge que té una aula-base i
queutilitzaalmàximelsaltresespaisiactivitatsdelcentre
- NO té un horari restrictiu i uniforme, amb només la participació de personal
especialitzat, sinó que SÍ té un horari flexible i ajustat a les diferents necessitats que
presenten els alumnes, amb una atenció intensiva de PT i ATE però amb participació
d’altres professors del centre i amb integració amb activitats dins grups-classe
ordinaris.
- NO és un entorn segregat, rígid i immutable sinó que SÍ és un grup estable i
cohesionat que està obert a situacions d’aprenentatge, socials i de convivència amb
altresgrupsientorns.
- NO és una proposta curricular tancada, una programació uniforme, sinó que SÍ és una
proposta curricular oberta i flexible que permeti itineraris i plans individualitzats,
atenentalesnecessitatsicaracterístiquesdeCADAalumne/a
- NO consideram suficient l’existència de l’aula UEECO perquè sigui ja real la seva
integració al centre i, per tant, SÍ es treballarà des del principi amb tota la comunitat
educativa perquè des de tots els estaments es desenvolupin actuacions que la
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fomentin i la converteixin en una integració real que afavoreixi la cohesió del grup i el
sentitdepertinençadetotselsalumnes.
I,partintd’aquestespremissesiprincipisfonamentalsdesenvolupamelpresentmarc
curriculardelaUEECOalnostrecentre.
Tots els membres de la comunitat educativa tenen una important participació i implicació en la
consecució dels objectius del nostre Pla d’atenció a la diversitat i evidentment a partir d’ara un
compromís major perquè la nostra diversitat augmenta amb la incorporació de noves
necessitats i perfils d’alumnes i ha d’afavorir que les activitats generals que es programin a
nivell de centre tinguin un caràcter inclusiu, contemplant necessàriament la participació de
tots els alumnes i proporcionant els mitjans necessaris perquè sigui possible (eliminant
barreres, facilitant l'accés als espais d'ús comú, adaptant normes, simplificant el protocol
necessari per a la utilització de determinats serveis, establint mecanismes adequats de
transmissió de la informació i facilitant la seva comprensió...). És un treball que s’anirà
desenvolupant de forma progressiva i s'anirà prioritzant curs a curs, en funció de les
mancancesinecessitatsqueesvagindetectant.
També es fomentaran activitats de tipus informatiu (jornades, xerrades...) destinades a
afavorirla
integracióidirigidesaprofessionals,paresi/oalumnes.
En el grup, tant en el de referència com en el que es conforma a la UEECO, els tutors, els
professors d'àrea, el de pedagogia terapèutica i el d’audició i llenguatge, --fomentaran
estratègies i metodologies que ja estan contemplades al nostre Projecte Curricular i que són
fonamentals per aconseguir la integració efectiva de l’aula UEECO al centre. Recordem
algunesd’elles:
- Activitats informatives relacionades amb la diversitat i la integració dirigides al grup
d'alumnes (preparació davant la incorporació de nous alumnes amb NEE; tutories; lectura,
exposicióidebatdetemesrelacionats...).
- Activitats que incloguin espais i temps d'interacció lliure entre alumnes (realització de
sortides,excursions,visites,festes...).
- Activitats a realitzar en grup o per parelles que afavoreixin el treball i aprenentatge
cooperatius, per exemple, el repartiment de diferents papers o rols, la participació "d'èxit" de
tots els seus membres en activitats a l'abast de les seves capacitats, l'intercanvi de
coneixementsiexperiències(corresponsabilitat,treballsencadena,jocsnocompetitius...).
- Activitats que suposin el disseny i desenvolupament d'actuacions de suport i col·laboració
estructurada entre iguals (heteroavaluació entre companys, cotutorització induïda, programes
dereforçsocialentreiguals,promociódel'ajudavoluntària...).
- Activitats que poden desenvolupar-se amb diferents nivells de exigència o adaptables a
diferents situacions o característiques personals (graduació dels ajuts, menú d'activitats a
escollir,combinaciód'activitatsvoluntàriesiobligatòries...).
- Activitats diversificades amb opcions aplicables a diferents objectius i continguts (per
exemple,elaboraruntreballenelqualcadaunfaciunapartdiferent).
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Com a criteri general, s'ha de procurar sempre que sigui possible la participació de l'alumne
de la UEECO i que aquest realitzi activitats similars a les dels seus companys tant dins com
foradel'aula.
L'aula UEECO l’entenem com un espai de recursos per aconseguir cobrir les necessitats que
presenten els alumnes, de desenvolupament, d’aprenentatge, de socialització i de
coneixementdel’entorn.
Tots els alumnes que venen a la UEECO tenen una aula de referència amb el seu tutor i els
seus companys. La UEECO és complement d'aquesta, és a dir, hi acudeixen per rebre una
atenció més individualitzada que complementa, no exclou, l'atenció de la seva aula de
referència. Sempre es prioritzaran les hores de més interacció social per a l'assistència a
l'aula ordinària i les assignatures instrumentals que requereixen una atenció més
individualitzada per a la UEECO. Així i tot l'horari, és completament flexible i sempre es farà
d'acordambelbeneficidecadaalume/a.
Els alumnes de la unitat educativa específica han d’estar a l’aula ordinària per participar en
activitats concretes programades, o de manera general en determinades àrees, quan puguin
participar del currículum ordinari amb les ajudes pertinents, segons es reculli a la seva
adaptaciócurricular.
Per tant, aquest marc curricular és dinàmic i obert, marca els objectius generals i el marc
organitzatiu que es concretarà en forma de plans individuals a l’inici de cada curs acadèmic,
en funció de les necessitats individuals que presenta i dels objectius que es plantegin a partir
d’aquestes.
NECESSITATSQUEPRESENTEN,
ENMENOROMAJORMESURA,ELSALUMNESDE
UEECOIQUEHANDESERATESESENELNOSTREMARCCURRICULAR
1.Necessitatseducativesrelacionadesamblacomunicació.
2.Necessitatsrelacionadesambl'autonomiaiidentitatpersonal.
3.Necessitatsenl'àmbitsocial.
4.Necessitatsrelacionadesambeldesenvolupamentcognitiu.
5.Necessitatsd'ajudesisuportsespecífics.
1.Necessitatseducativesrelacionadesamblacomunicació
•Necessitenestratègiesd'interaccióambelmitjàperaconseguirunbenestarpersonal.
•Handemillorarlasevacomunicaciófuncionalmitjançantllenguatgeoralounaltresistema
alternatiudecomunicació,llenguatgesignat,…..
•Handedesenvoluparestratègiespercomprendrel'entornfísicisocialievitarproblemes
de
comportamentiinadaptació.
•Necessitenestratègiescomunicativespertransmetrealsaltreselsseusestatsinternsfísics
iemocionals.
•Necessitenestablirunaintencionalitatenlacomunicacióambunaaltrapersona.
•S’hade
facilitarl'accésalafunció
simbòlicail'úsdelllenguatge.
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2.Necessitatsrelacionadesambl'autonomiaiidentitatpersonal
•Unpercentatgeamplinecessitacuresmèdiquesrelacionadesamblasevasalutibenestar
personal.
•Algunsalumnestenenassociatsaltrestrastornscomepilèpsia,trastornsconductuals,etc.
•Necessitenpotenciarlasevapercepciósensorialperquèpodentenirunnivellde
conscièncialimitat.
•Necessitenaconseguirindependènciapersonalqueelsproporcionibenestarfísici
emocional.
•Necessitenafermarl'adquisiciód'hàbitsbàsicsqueelsproporcioninindependència:
alimentació,neteja,conducta...
•Necessitenincorporar-seaactivitatsdelavidaquotidianai,enlamesuradelesseves
possibilitats,aunfuturexercicidetreball.
3.Necessitatsenl'àmbitsocial
•Peralseudesenvolupamentpersonalnecessitenmanteniruncontactenormalitzatamb
altrespersonesienentornsmenysrestrictiuspossibles.
•Necessitenquese'lsproporcioniunambientsocialiemocionalconsistent.
•Necessitenaprendreapredirlesactuacionsdelespersonesielsfetsquepassaran.
•Lessevesaccionss'hand'ajustaralcontextenelqualesdesenvolupen.
•Necessitenaprendreaexercircontrolsobrel'entornsocial,nonoméssobrel'entornfísic.
•Elsresultadifícilorganitzarpersimateixoselsseustempsd'oci,aficions,etc.necessaris
per
alseubenestarpersonal.
•Necessitenajudaperparticiparendiferentsentorns(educatiu,familiar,recreatiu,laboral...).
4.Necessitatsrelacionadesambeldesenvolupamentcognitiu
•Presentendificultatsimportantsperageneralitzarelques’haaprès.
•Elseupensamentésconcretiactuenmillorensituacionsimmediates,tenendificultats
específiquesdepercepció,memòriaiatenció.
•Necessitenadquirirestratègiesdeconeixementdelmediiplanificaciódelessevesaccions
enunambientestructurat.
•Tenendificultatsperimitariadquirirprocessossimbòlics.
•Elsresultadifícilabstreureprincipis
oreglesiaplicar-lesadiversessituacions.
5.Necessitatsd'ajudesisuportsespecífics
•Necessitenunaatencióindividualitzada.
•Necessitenquese'lsproporcioniunambientestructurat.
•Necessitendiferentstipusd'ajudes
iunasupervisiófreqüentperarealitzarlestasques.
•Se’lshadeproporcionarunaconsistènciaemocionalatravésdelainteracciópersonal.
•Necessitenrecursoseducatiusimetodologiesrelacionadesambdiversossistemesde
comunicacióaugmentativaoalternativapercomprendremillorl'entorn.
•S’hand'escollirelsaprenentatgesdemésfuncionalitatiqueelsproporcionenmajorgrau
d'independènciapersonal.
•Tenennecessitatd'adaptacionssignificativesdelcurrículumimitjansperaccedir-hi.
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METODOLOGIA
S’utilitzarà una metodologia constructivista, de tal manera que els alumnes, mitjançant
l’experimentació, la creació i la reproducció d’activitats educatives, construiran el seu propi
aprenentatge.
L’aprenentatge serà el més real possible i a la vegada significatiu per tal que l’alumne
l’interioritzi
millor.L’alumneseràuna
partmoltactiva.
La major part de les estratègies metodològiques que estan previstes al nostre Projecte
Curricular poden ser aptes per treballar amb aquests alumnes, però evidentment n’hi ha
algunes que són més aptes i adequades que d’altres. Les estratègies didàctiques
globalitzadores, actives, que parteixen de situacions contextualitzades i que organitzen
interdisciplinarment els continguts d'altres àmbits curriculars són les que millor s'ajusten a
aquestatipologiad'alumnes.
Podemdestacarelssegüentsprincipisquehanderegirlaselecciódelesestratègies
metodològiquesil’elecciódelesactivitats:
-

-

-

Ensenyarleshabilitatsnecessàriesperparticipardeformaautònomaenentornsen
els
qualsesdesenvolupinhabitualment.
Augmentareltempsdedicatal'aprenentatgedeleshabilitatsconsideradesbàsiques.
Seleccionarperal'aprenentatgeaquelleshabilitatsque,ambmajorprobabilitati
freqüència,seranutilitzades.
Ensenyarhabilitatsquenosiguincomplexes.
Ensenyar"aprenentatgesemergents",queestrobindinsdelazonade
desenvolupamentpotencialo
quesiguinapuntdepoderseradquirits.L'ensenyament
d'habilitatsexcessivamentcomplexesexigeixunaquantitatdesproporcionadade
tempsiesforçquepotdesequilibrarelcurrículumoblidant-nealtresmésassequibles
i
usualsperal'alumne.
Triarhabilitatsindispensablespermantenirlaparticipaciódel'alumneoalumnaen
ambientselmenysrestrictiupossible,escolar,familiaricomunitat:parc,cafeteria,
cinema,mercat,mitjansdetransport,oci,prelaboral,etc.
Ensenyarlesdestresesbàsiquesaunnivellsuficientperquèesmantinguinquan
l'ensenyamentacabi.
Ensenyarhabilitatspresentsenactivitatsdelasevavidaforadelsambientsescolars,
quetinguininfluènciaenlasevavidaactualienlesnecessitatsfutures.
Considerarleshabilitatsnecessàriesalmomentactualitambélessevesnecessitats
futures.

I,d’acordambaquestsprincipismetodològics,lesestratègiesmetodològiquesques’utilitzaran
deformaprioritàriaal’aulaUEECOsónlessegüents:
-Projectes:esparteixdelaproducciód'algunobjecteodeldissenyd'unasituació.Pera
això,ésnecessariestablirunesfasesatravésdelesqualss'interrelacionenaspectes
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necessarisperaconseguiraquestafinalitat(decorarorestaurarl'aula,prepararunaexcursió,
organitzar
unavisita,construiriutilitzarunazonadeplantesiflors...).
- Centres d'interès: comparteixen com a denominador comú aspectes vitals que per
necessaris són interessants per a l'alumne. Tradicionalment s'han considerat centres d'interès
associats a les necessitats bàsiques (alimentació, higiene, aixopluc, seguretat, socialització,
descans, activitat...) si bé en la seva concreció pràctica solen definir-se en funció de realitats
del medi natural o cultural. El centre d'interès articula el procés d'ensenyament aprenentatge
al voltant d'una sèrie de temes que, convenientment relacionats, constitueixen la base d'un
programa descrit sintèticament en un títol genèric. Per exemple, el centre d'interès titulat "els
mitjans de transport i desplaçament" es desenvolupa a través de temes interconnectats com:
labicicleta,lazonadevianantsdela
mevaciutat,lacontaminació,etc.
- Tallers: la introducció de l'element tècnic i manipulatiu, no com un fi, sinó com un mitjà per
afavorir l'interès i la motivació de l'alumnat és, sens dubte, un aspecte privilegiat per
proporcionar una resposta adequada a l'alumnat amb NEE. Els tallers no pretenen formar
professionalment a l'alumne sinó que serveixen per crear un escenari que permet executar
tasques, gestionar eines i intervenir sobre materials amb el finalitat de desenvolupar
aprenentatges d'utilitat pràctica que possibiliten l'obtenció de productes concrets mitjançant la
participació directa i intensa de l'alumne en el procés. S'ha d'entendre el taller com a eix
vertebrador, motivador i formador, per al desenvolupament de capacitats i l'adquisició de
continguts
funcionals.
Aquestes estratègies metodològiques (que també podem anomenar unitats didàctiques o
unitats de programació) s’aniran concretant
amb objectius, continguts, activitats
d'ensenyament-aprenentatgeielscriterisd'avaluació.
És a dir, la dinàmica de feina/treball a aula s’ha d’explicitar en una programació
setmanal/quinzenal/mensual/trimestral/anual, en funció de la durada de cada
projecte/taller/centre d’interès, en base a aquest marc curricular que s’estableix per a la
UEECO,segonselsobjectiusplantejatsilesnecessitatsdelsalumnes.
Algunesunitatsdidàctiquespodenadquirirunsentittransversaliperllongar-semésenel
temps(l'euro,emcuido,lescompres...)quanconvinguiperaldesenvolupamentde
determinatsobjectius.
Convéinsistirquelesestratègiesmetodològiquesassenyaladessóncompatiblesiencap
cas
excloents,iqueésboqueescombininiescomplementin,alavegadaquefomentar-ne
d’altrescom:laresoluciódeproblemes,situacionsdesimulació,l'elaboraciódefitxes,el
treballdecamp,larecerca...
Icercarsemprediversificarlessituacionsd’aprenentatgeiajustarinteressos,preferències,
nivelld’ajuda…ievitar,tretperaaprenentatgesmoltconcretsipuntuals,situacionsd’atenció
individual,
cercaralternativesdesubagrupamentssemprequesiguipossible.
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L'activitateducativaesportaràatermedeformaglobal.Nodedicaremsempreunahoraper
a
cadaàmbit,sinóquemitjançantelsdiferentsprojectes/tallers...queanemfentpodemtreballar
totselsàmbitsalavegada.
DISTRIBUCIÓTEMPORALDELES
ACTIVITATSIELSHORARIS
-Planificarelshorarisdemanerapersonalitzada;espodràestablirperacadaalumnetemps
d'atenció,freqüènciaiduradadeles
situacionsd'aprenentatgediferents.
-Prioritzarlaintervencióeducativadelprofessoratdepedagogiaterapèutica(PT)enl'atenció
alsalumnesdelaUEECO.
-Planificarl’atenciódelprofessionald’Audicióillenguatgeiestablirunhorarid’intervenció.
-Contemplarenlaconfecciód'horaris,tantl'organitzaciódesessionsdediferentdurada(per
exemple,períodesmésllargsperal'àmbitartísticitecnològic),comlaflexibilitatpera
introduirmodificacionsenfunciód'activitatsconcretes(sortides,actesculturals...).
-Possibilitaricompatibilitzarlaintervenciód'altresprofessorsnoespecialitzats(professors
d'àrea)quedesitgincol·laborar-hi,responsabilitzant-se,ambl’acompanyamentdel’ATEo
del
PT,decontingutsconcretsqueesdesenvolupinal'aulabasedelaUEECO.
-Establirtempsdecoordinacióquefacilitinlanecessàriacoherència,planificacióconjunta
i
col·laboraciódelesrespectivesintervencions,tantentreelsmésdirectamentimplicatscom
amblarestadelacomunitateducativa(ComissiódeCoordinacióPedagògica,Departament
d'Orientació,altresdepartaments...).
-Garantirlapresenciadel’ATEoPT
al’aulaordinàriaalessessionsenquèelsalumnes
de
UEECOassisteixinal’aulaordinària.
–Facilitar
lacol·laboraciódepersonesdiferentsaleshabituals,quepuguinenriquirelprocés
d’ensenyament-aprenentatge,comperexemple,aportacionsd’altresalumnesdelcentre,
familiars,professionalsexterns...
-Peralaconsecuciódelsobjectiusd'integraciósocial,s’hadeplanificarlaparticipaciódels
alumnesdelaUEECOenàrees,matèriesiactivitatsqueesconsiderinafavoridoresdelseu
procésd’aprenentatgeielaboraranconjuntamentelprofessord’àreaiPTlesadaptacions
curriculars
corresponentsaaquestesàrees.
-Desdecapd’estudis,aprincipidecurs,s’hadefacilitarlacoordinacióentreeltutor/ade
la
UEECOielsdiferentsprofessorsd'àreesenquès'integraaquestalumnat,establintles
reunionsques'haurandeduraterme(horari,freqüència,lloc,personalconvocat...).
-Eldepartamentd'Orientacióhad'adoptardecisionsorganitzativesicurricularspergarantir
i
afavorirel
procésd'integració.
ASPECTESATENIRENCOMPTEENL’ADSCRIPCIÓDEL’ALUMNE/ADEUEECOA
L’AULADEREFERÈNCIAIAMATÈRIESDINSELGRUPORDINARI
L'adscripcióaungrupdereferènciaésunadecisiócondicionadaalsobjectiusd'integració
que
esplanteginperacadaalumnedela
UEECO.Peraquestaraó,s’had’analitzarprèviament
la
idoneïtatdelspossiblesgrupsperseleccionarelquemillors'ajustialescaracterístiquesi
necessitatsdel'alumnat,anyaany.
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Algunsaspectesatenirencompteisobreelsqualsreflexionarperprendreunadecisió
alrespecte:
- Dinàmica de les relacions interpersonals: Nivells d'acceptació mútua, sentiment de
pertinença al grup per part de l'alumne de UEECO, existència d'alumnat procedent de l'entorn
social o familiar de l'alumne i les seves relacions d'amistat o conflicte, possible risc de
sobreprotecció o dependència, disposició i actituds personals favorables o no del professorat i
alumnatordinari.
- Aspectes organitzatius tant del grup com dels alumnes de la UEECO: nombre i tipologia
(currículum adaptat o específic) d'alumnat NESE en el mateix grup de referència, horaris i
distribuciódel'alumnatenlespossiblesmatèriesenquèespuguiintegrarl'alumne.
- Factors de tipus curricular: grau de complexitat del currículum del nivell corresponent,
idoneïtatdelesmatèriesdelgruprespectealescaracterístiquesdel'alumne.
- Altres factors organitzatius i d’edat: desfasament en l'edat cronològica del grup respecte a
l'alumne,nombredegrupsdereferènciaalsqualsacudeixl'alumnatdelaUEECO,….
- D'altra banda, la inclusió d'un alumne en un grup comporta no només que ell s'ha d'adaptar
al grup, sinó també el grup a ell. Cada un dels professors de l’equip docent del grup ha de
seleccionar, en funció de les característiques de la seva àrea i de la seva pròpia visió
educativa, uns continguts, generalment actitudinals, dirigits al grup d'alumnes i tendents a
evitar postures no desitjables (sobreprotecció, indiferència, rebuig, agressió, manipulació ...) i
a promoure altres positives (respecte, ajuda, col·laboració, cooperació, solidaritat, acceptació
...). El treball simultani del tutor del grup de referència i del professorat de les àrees en què es
concreta la integració és, en aquest sentit, un element a tenir en compte i una qüestió que, a
més d'afavorir a més d'afavorir una major inclusió de l'alumne amb discapacitat, repercutirà
enunamilloradelclimadeconvivènciaenaquestgrup.

Algunsfactorsaconsiderarrespectealesmatèriesenlesqualss’integrin:
-Ques’emprial’aulaunametodologiaactivaiparticipativa,treballengrupscooperatius..,
-Queespromoguinaprenentatgesfuncionalsiútilsperalavidapresentifutura,..
-Queelsseuscontingutstinguinmenorgraud'abstraccióiunmajorcomponentmanipulatiu,
execuciódirectaiaccióprocedimental,..
-Quelipermetenunmajorgraud'èxitressaltantaquellsaspectesenelsqualsdestaca.
-QuepossibilitincoordinarelshorarisdelsdiferentsalumnesdelaUEECOgarantinttemps
suficientsperaltreballengrupenlamateixa.
-Preveure
tambéquel'alumnedelaUEECOpotparticiparambprofitenmoltesactivitats
d'àreesenquènos'integradeforma
sistemàticaiestable,sinodeformapuntualquanes
desenvolupincertesactivitats.quetinguinunpropòsitespecíficiunsentitdinsdelaproposta
curriculardissenyadaperal'alumnat
delaUEECO.
Enqualsevolcascalgarantirunadistribucióassenyadadeltempspertaldedesenvolupar
el
programadecadaalumnemitjançantunamajorparticipacióenladinàmicapròpiadela
UEECOiunaintegraciócomplementàriaenelsgrupsordinarisDeformaorientativapodria
considerar-sequeaquestaintegracióhauriad'ocuparunterçdel'horarilectiu,sempreen
funciódelescaracterístiquesindividualsdel’alumnat.
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Algunsaspectesatenirencompterespecteaquinesmatèries/grupsiactivitatsdel
centreconvés’integrinelsalumnesdeUEECO:
-L'alumnatdel’UEECOcomqualsevolaltremembredelacomunitateducativa,participa
activamententoteslesactivitatsgeneralsdelcentre:leshabituals(entradesisortides...),
les
festives,culturalsiesportives,organitzatives(eleccionsd’alumnes,..),extraescolars,etc.,
-il’alumnatdel’UEECOs'integraamésenàreesiactivitatsordinàriesdelseugrupde
referència
perdesenvoluparobjectiuscurricularspropisd'aquestesidesocialització.
Algunsaspecteseneldissenydel’adaptaciócurricularsignificativadel’alumnat
UEECOquanassisteixal’aulaordinària:
-elprofessorhadetenirencomptetrescampsd'actuaciócomplementaris:desenvoluparles
competènciesdelalumneenelcampdelesrelacionssocials,enelcampdelestècniques
instrumentalstransversalsatoteslesàreesiassolirobjectiusatravésdecontingutspropis
de
l'àreadegudamentadaptatsalessevesaptitudsicaracterístiquespersonals.
-elcurrículumdel'UEECOincloualsdiferentsàmbitsobjectiusd'integració.Enelprocés
d'ajustcurricularperacadaalumne,
aquestsobjectiussónproposatsconjuntamentiadaptats
pelprofessordepedagogiaterapèuticaield'àrea.
-quanelprofessord'àreaplantegilaconsecuciód'objectiusmitjançantcontingutsiactivitats
aixícomlasevaavaluació,ésconvenientquevaloriprincipalmentsipermetenassolirels
objectiusdeintegracióisiamésfacilitenl'adquisiciódelscontingutsdeàreaques'havien
inclòsenl'adaptaciócurricular.
-perexemple,peraunalumnedel'U.E.potsermésbeneficiósaprendreatenircuradel
materialiatreballarconjuntamentambseuscompanys,queassimilarcontingutsmés
complexosdelesdisciplinesenquè
s'integra.Aixònoésobstacleperintentar,amés,que
aquestalumneadquireixicontinguts
bàsicsdel'àreaquefacilitineldesenvolupament
d'aprenentatgesfuncionals(seguretatenelmaneigdeaparellselèctrics,úsfuncionaldela
calculadora,accésalainformaciód'undiari...).
-pertant,elscontingutspropisdelesàreesd'integracióhandeadaptar-sealalumneper
aconseguirunadequatnivelldeparticipacióenlesactivitatsd'aquestesàrees,siguin
individuals
oengrup.
Endefinitiva,elprofessoratd'àreahadeplantejar-secom,atravésdelasevametodologia
i
delesactivitatsqueplanifica,contribueixaldesenvolupamentintegrald'aquestalumnat.
D'aquesta
maneraéspossibleassentaractitudsconstructivesireplantejaraltresquepuguin
condicionardemaneramenyspositivaperaixíemfatitzarlaideaquepersobredela
importànciad'ensenyarmúsica,tecnologia,ciènciesnaturals...oqualsevolaltraàrea,hiha
la
d'educaratravésd'elles.
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Peròtotaixòésmésfàcilienriquidor
siesportaatermedemaneracoordinadaiambuna
adequadacorresponsabilització.Peraaixòésimprescindiblecomptarambmoments
específics
queesprogramindemaneraperiòdica,peralaintercomunicacióilapresade
decisions.
Lesreunionsentreelsprofessionalsimplicatshandeferpossibleque:
-ElprofessordeP.T.iA.L.facilitil'avaluacióinicialproporcionantinformaciósobrel'estil
d'aprenentatgeielnivellglobaldecompetències,comuniquielsobjectiusicontinguts
seleccionatsenelmarccurricularde
l'UEECOpertreballarambcadaalumneenels
respectiusàmbitsiinformedetotelqueenelseuopiniópotrepercutirenl'adequada
integracióalesàreesqueesdeterminin.
-Elprofessoratd'àreadescriguielcontingutdelseuprogramaidefineixielsobjectiusi
continguts
adaptatsoinclososenelmateixdecaraaconfigurarlesA.C.Icorresponents,
perfilieltipusd'activitatsamblesquetéprevistarticularlasevaactuacióconcretaoanticipi
lesnecessitatsquepresumeixiquepodenpresentar-se.
-L'orientador/adestaquilesopcionsd'integraciódelesdiferentsàreesisituacions,anticipi
dificultatsi
solucionsdecaraalasevadinàmicaquotidianaiinformedelsentitespecíficque
espersegueixambaquestaintegració.
-Totsellsacordinelsmitjansambelsqualsgarantirunprocésd'ensenyament-aprenentatge
continuati
interconnectat,preparinelsmaterialsambquèrecolzarlasevaactuaciódocent
o
estableixincriterismitjançantelsqualsavaluarquantsobjectiussiguincomuns.
ÀMBITSDELMARCCURRICULAR
DEL’AULAUEECO
D’acordamblanormativareferidaalcurriculumatreballaral’aulaUEECOhihatresàmbits
curriculars
prioritaris:
1.Autonomiaiidentitatpersonal:Ambelqueespreténaconseguirautonomiapersonal,
desenvoluparlasocialització.
2.Comunicacióillenguatge:Ambelpropòsitdedesenvoluparlescapacitatscomunicatives,
gestuals,oralsiescrites,quepermetencomprendreiproduirdiferentsmissatges.
3.Interaccióambelmedifísicisocial:Ambelqueespreténfacilitarunconeixementde
els
fetsifenòmensdelcontextenquèesdesenvolupaelalumne/a.
I,enelmarcdel’autonomiapedagògicadequèdisposemhemconsideratoportúincorporar
tambéaltresàmbitsalmarccurriculardereferència:
4.Lògic-Matemàtic.Encaminataadquirirestructureslógicomatemáticasidesenvolupar
la
capacitatd'interpretacióiresoluciódesituacionsproblemàtiquesdelcontextenquèes
desenvolupal'alumne/a.
5.Psicomotor.Perpotenciarlespossibilitatsmotrius,deexpressiócorporali
d'autoconeixement,peradquirirdestresadinàmica.
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6.Artístic-Tecnològic.Elqualesplantejal'adquisiciódeleshabilitatsidestreses
necessàriesperdesenvoluparlacapacitatartísticaitecnològica.
7.Afectiu-sexual-emocional.Tindràencompteelmomentafectiu,sexualiemocionalde
cadaalumne/aperajudar-loenl’adquisiciódelasevamaduresa.
Elscontingutsqueestreballarans'articulenenaquestsàmbits,sensequeaixòsuposiencap
caslaprevalençad'unssobreelsaltres,jaqueesconsideraquel'enfocamenteducatiuper
a
aquestalumnathadesernecessàriamentglobal,abordanttoteslessevesnecessitats
educativespertald'aconseguirelmàximdesenvolupamentiautonomiapossibleentotsels
aspectesdelapersona:intel·lectuals,motrius,d'equilibripersonal,derelacióinterpersonal,
d'inserciói
actuaciósocial.
Enaquestaselecció-adaptacióqueesfacianualmentd’objectiusicontingutsperacada
alumne/a,
enfunciódelessevesnecessitatsicaracterístiques,nos'had'oblidarqueaquesta
etapaconstitueixperal'alumnel'últimadelseuperíodeescolarobligatori,abansd'accedir
al
mónadult
ilaboral.Aixòaconsellatenirencomptecriteriscomelssegüents:
-Adequacióal'edatdelsalumnes:undelsobjectiusbàsicsdel'educaciódel'alumnatamb
discapacitatpsíquicaésreduirlesdiferènciesentreellsielsseuscompanysd'edatsimilar.
Peraaixòcaldràestablirobjectiusicontingutsapropiatsalasevaedatielmenysdiscrepants
possibleambelsdeseuscoetanis.
-Funcionalitat,entesacomeldesenvolupamentd'aprenentatgesquefacilitinl'autonomia
de
l'alumnatensituacionsquotidianesid'utilitatperaelloperal'entornenquèesdesenvolupa
oesvaadesenvolupar.Esprimalafuncionalitatsobrealtresaspectesmeramentacadèmics,
formulantlapropostaentermesdeaccióiamblaintenciódedestacarqueelprocedimental
hadeconstituirl'eixvertebradordelplantejament.
-Accessibilitat,enelsentitdeproposaruncosdecontingutsassequiblesalamajorpartde
l'alumnata
quivadirigida.
-Progressivitatdelscontinguts,tantperfacilitarunaadquisiciómésnaturaldelsmateixos,
compersatisferlesdiferentscapacitats.
-esmicolament,perestablirunscontingutsmésajustatsalesnecessitatsgeneralsde
l'alumnatambnecessitatseducativespermanentsiperfacilitar,enunafaseposterior,la
determinaciódelgraud'ajudesqueelprofessorathadeproporcionar-li.
-Amplitud,perdonarcabudaadiferentsnivellsdetalmaneraqueincloguinblocsinicials(que
recullinelsaprenentatgesprevisi/omínims)id'ampliacióoaprofundiment(per
aprenentatgessuperiors).
-Projecciódefutur,emfatitzantaquellscontingutsqueapropinimillorinlasevainsercióen
el
mónlaboralisocialdeladult.
OBJECTIUSICONTINGUTSPERÀMBITS
Aprincipidecadacursacadèmicl’equipdocent,d’acordamblainformacióprèviade
l’alumne/a
ilessevesnecessitats,decidiràquinsd’aquestsobjectiusicontingutstreballaran
ambell/adurantelcurs,iesconcretaranambunatemporalitzaciótrimestral.
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Aquestaprogramacióindividualitzadaseràrevisadatrimestralmentafid’ajustar-nelaseva
idoneïtatenfunciódel’evoluciódel’alumne/a
AVALUACIÓ
L'avaluació,aligualqueelcurrículum,noestàestablertpernormativa.L'únicquese'ns
demanaésqueeltutorhad'informaralafamíliadelprogrésdel'alumneenelsmateixos
períodesquelarestad'alumnesdelcentre. Comaqualsevolalumnematriculatenuncentre
educatiu,laConselleriatéunaeinaanomenadaGESTIBons'higuardenlesavaluacions
que
esvanfent. Enelcasdelsalumnesdel'aulaUEECO,elGESTIBelsavaluacomaalumnes
d'EducacióEspecialBàsica,peròal'apartatd'informesonotesnoméspodemavaluartres
ítems,queescorresponenatresdelsàmbitsqueestreballen:
·ComunicacióiLlenguatge
·Identitati
AutonomiaPersonal
·MediFísiciSocial
Il'únicque
avalueséssi"Progressa"
osi"Esmanté".
Elsaltresàmbitscurricularsesdemanaràsiguininclososcomàrees/assignaturesdelliure
configuracióalGestibperquèpuguin
formarpartdelsdocumentsd’avaluació.M
 entreaixò
no
siguipossible,lasevaavaluacióesfaràenformatd’informetrimestralcomplementarique
es
lliuraràalesfamílies.
L'avaluacióserviràperadequarl'ajudapedagògicaitindràuncaràcterpersonalitzat;esfarà
deformacontínuaiesrealitzaràdemaneraintegrada,respectanteldesenvolupament
harmònicdetoteslescapacitatsdel'alumnat.Aixòsuposa:
-Tenirencompteacadaalumneenparticular,lasevasituaciópersonalieducativaactual,
les
sevescapacitatsigraud'esforç.
-Fer-laparticipativa,reconeixenteldretdelsalumnesaserinformatssobreelsseusèxits
i
sobreelprocésd'avaluació,iaparticipar-hiatravésdel'autoavaluacióidelaavaluació
conjunta.
-Ensenyar-losaentendreelseupropiprocésd'aprenentatgeireforçarelsseusèxitsi
esforçosa
travésdel'anàlisicompartida(professor-alumneoalumnes-companys)dels
mateixos.
-Noconsiderarl'avaluaciócomelresultat,únicament,delavaloraciódecadascunadeles
àreesoàmbitsperseparat,sinócomamesuradelprogrésglobaldel'alumneenrelacióamb
elsobjectiusgeneralsidel'ajustdels
mateixosd'acordambelPlaIndividualitzat.
-Plantejar-lacomunprocéscontinuidivers,tantenelsmomentsplanificatsperalarecollida
sistemàticad'informaciórellevantcomenlarecollidad'unamaneraasistemàtica,jaques’ha
detenirespecialcuraperobtenirinformacióvàlida,suficienticontrastada.
-Garantirquel'avaluacióésintegradora,dotantalesdecisionsqueesprenguind'uncaràcter
col·legiat.Elsacordsaques'arribiamblaparticipacióielconsensdetotselsimplicats,tenen
majorgarantiad'ajustaralprocésd'ensenyament-aprenentatgedecadaalumne.
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Laresponsabilitatdel’avaluacióésdelconjuntdeprofessorsimplicatenladocènciade
cadascundelsalumnesquecursenelseucurrículumbàsicenlaUEECO,aquicorrespon
dur
atermedemaneracol·legiadal'avaluació.Cadaprofessorrealitzalesaportacionsoportunes
desdel'àmbit,àreaoactivitatsdelesquesiguiresponsableicontribueixal'adopciódeles
decisionsresultantsdelamateixa,assessoratstotsellspeldepartamentd'orientació.
El/laprofessor/adepedagogiaterapèutica,quesiguitutor/adelsalumnesdeUEECO
s'encarreguendecoordinaridirigirel
procés,aixícomdeconsignarenelsdocuments
pertinents
lesobservacions,decisionsiresultatscorresponents.
I,evidentment,elprocésd’ensenyament-aprenentatgedelaUEECOestaràsotmèsa
avaluació,
comtotselsaltresprocessosdelnostrecentre,duesvegadespertrimestrei,a
final
decurs,a
lamemòriaesfaràunresumdelfuncionamentiesplantejaranelscanvisi/o
milloresques’handetenirencompteencursossuccessius.
PARTICIPACIÓDELESFAMÍLIES
Esteimconvençutsquel'aprenentatges'expandeixatoteslesactivitatsdelavidaquotidiana:
espottreballarlalectoescripturallegintunarecepta,lesinstruccionsd'unajoguinaomirant
la
tele.Ésperaixòquelafeinaeducativanoacabaenl'institutsinóquecontinuaforadelcentre,
il’entornfamiliartéunaimportànciacabdal.
Pertant,donaremconstantinformacióalesfamíliesdelstemes/activitats/tallers/projectes
perquèpuguinutilitzarlesdiferentssituacionsacasapertreballarireforçarelsmateixos
aprenentatgesqueelsalumnesfanal’Institut.
Itambéanimaremalesfamíliesatenirunpaperactiuenprojectesitallers,alavegadaque
elsanimaremaproposaractivitatsquepuguinserpartdelaprogramacióqueesduguial
centre.L’objectiuésferpetitespassesversunaveritablecomunitatd’aprenentatge;l’objectiu
ésambiciósperòpensemquehade
marcarelcamíonvolemanarcomacentre.Pertant,
esperemtreballarconjuntamentamb
lesfamíliesperafer-hopossible.
RELACIÓAMBL’ENTORN:COL·LABORACIONS,SUPORTSIASSOCIACIONS
IMPLICADES.
Unadelestasquesdelprofessoratdel’aulaUEECO,éstreballarambl’alumnatdel’aula
directament,peròunaaltrafeinaéstreballaramblarestadel’alumnatiprofessoratdelcentre
pertaldecrearunclimad’inclusióinormalitzacióenlavidaiescolaritzaciódel’alumnat.Per
aquestaraó,s’intentaràparticiparsemprequesiguipossibleenelsprojectesoactivitatsde
centre,compuguinsersortidesdefinaldetrimestre,exposicionscol·lectives,participacióen
diades,etc.Tambéespreveuqueesrealitzinalgunessortidesescolarsallocsd’interèsper
partdel’alumnat,comperexemplesortidesperiòdiquesaMaó,oaltresllocsquepuguin
sortir
alllargdel
cursmotivadespelseuinterès.Lessortidesprogramadesaniransempre
vinculadesaunprojectemésampliqueaporticoneixementsalsalumnesdesdelsdiferents
àmbitsd’aprenentatge.

14

UnaaltratascaqueduràatermeelDepartamentd’orientacióéslacoordinacióicol·laboració
ambserveis,entitatsiinstitucionsdecaireeducatiu,socialisanitari,tantdel’àmbitlocal,
illenccom
del’autonòmicqueestiguinimplicatsenl’atencióieducaciódelsmenors(Serveis
Socials,centredesalut,UCSMIA,FundaciódeDiscapacitats,entred’altres)perrealitzar
conjuntamentactuacionsdeprevenciói/ointervencióambl’alumnatdel’aulaUEECO.
Tambéseràimportantlacoordinacióicol·laboracióambelsCEP,elServeid’Atencióala
Diversitatialtresinstitucionsperal’assessoramenti/orealitzaciód’activitatsformatives
dirigidesalprofessoratdelcentreialsparesdel’alumnatafid’augmentarprogessivament
la
sensibilitzacióiconscienciacióverselmodelinclusiuilesnecessitatsques’hand’atendre.
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FUNCIONSESPECÍFIQUESDELSDIFERENTSPROFESSIONALSIEQUIPSDE
COORDINACIÓQUEINTERVENENENLAUEECO
CCP

Aportaidees,revisaiaprovaelProjecteCurricularde
UEECOalIESJoanRamis

Equipdirectiu

-Vetlla,enlamesuradelessevespossibilitats,perquè
esdisposindelsrecursoshumans,materialsi
organitzatiusnecessarisperaduuatermeelProjecte
CurricularUEECO.
-Faunseguimentdelprocés
d’ensenyament-aprenentatgeidelsseusresultats.

Departamentd’Orientació

-ElaboraelprojecteCurricularUEECOiconcreta
anualmentelPlad’Actuacióprevist.
-Organitzaipersonalitzalarespostaeducativaper
a
cadaalumne/adeUEECOapartirdelscriterisi
principismarcats.
–Planifica,conjuntamentambelsprofessorsd’àrea
lesactivitatsiadaptacionsnecessàriesperala
integraciódinsauladereferència(enquinsmoments,
quaniambquinsobjectius)
-Mantéaprincipidecursreunionsambelprofessorat
deguàrdiailespersonesdeporteriainformantdeles
característiquesdelsalumnesques’handeteniren
compteenlasevaatenció,ofereixelseusuporti
assessoramentienfaunseguimentcontinuatalllarg
delcurs.

Orientador/a

–Valorayproposalamodalitatd’escolarització.
–Coordinal’avaluaciópsicopedagògica.
–Col·laboraenlaplanificaciód’activitatsd’integració.

Professor/adePedagogia
Terapéutica(PT)

-Éselresponsabled’anarcomplimentantlesACIs,
ProgramacionsIndividualsdelsalumnesidels
diferentsdocumentsdelseuexpedientacadèmic.
-Dissenyaidesenvolupaelprogramaanualdelgrup
i
laconcrecióindividualperacadaalumne/a,d’acord
ambelprojecteCurricularUEECO.
-Aténdirectament,imparteixdocènciaitutoritzaa
l’alumnat.
-Coordinaelsespaisd'integracióenactivitats
normalitzadesdinselcentreoforad'ell.
-Registratrimestralmentelsresultatsdel'avaluació
contínuaiinformaperescritaparesorepresentants
legals.
-Elaborauninformesobreelprogrésdecadaalumne
enfinalitzarcadacursacadèmic.
-Realitzaunavaloracióglobaldelsprogrésaconseguit
enfinalitzarl'escolaritzaciói,juntamentambl’equip
docentil’orientador/a,elaboraunConsellOrientador
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sobrel’itinerariformatiu/laboralaconsellat.
Mestre/aespecialistaen
Audiciói
Llenguatge(AL)
(esconcretaràcadacurs
acadèmicenfunciódeles
necessitatsdel’alumnat
UEECO)
S’adreça
aaquellsalumnesque
presentin
necessitatseducatives
especials
associadesatrastorn
dellenguatge(orali/oescrita)ila
comunicació

-Duratermeintervencionsdirectesambl’alumnatque
presentadificultatsdellenguatge.
-Col·laboraambelprofessoratenladetecciói
valoraciódedificultatsd'aprenentatge,assessora
sobremesuresorganitzativesiparticipaenla
planificacióieldesenvolupamentdelesmesures
educativesdirigidesalsalumnesambnecessitats
educativesespecialsoambdificultatsd'aprenentatge
decomunicacióillenguatge.
-Col·laboraenl’elaboraciód’adaptacionscurriculars
enelàmbitdelasevacompetènciaidela
documentacióqueesderivi.
-Participaenelseguimentiavaluaciódel’alumnat
atès.
-Dissenyaidesenvolupa,juntamentambel
professorat,uncontextd'aprenentatgequefacilitila
interaccióentreelsalumnesambdificultatsde
comunicacióillenguatgeielsseuscompanys.
-Treballa,juntamentambl’equipdocent,lalecturai
l'escriptura,ambunestilinteractiu.
-Ajudaal'alumnatausarelllenguatgeambuna
finalitatcomunicativaicomainstrumentd'integració
social
-Col·laboraenl’elaboraciódel’informeindividualen
elscasdelsalumnesatesos.
-Informaiorientaelspares,maresotutorslegalsdels
alumnesialumnesatesosafid'aconseguirunamajor
col·laboracióiimplicacióenelsprocessos
d'ensenyament-aprenentatge.
-Escoordinarambelsprofessionalsiserveisexterns
queintervenenenl’educaciódel’alumnatatès.

AuxiliarTècnicEducatiu(ATE)

-Prestaassistènciaiformaciódelsalumnespelque
fa
alesactivitatsd’autonomiapersonaliconsecució
d’autonomiasocial.
-Prestaassistènciaiformacióenlesactivitatsdela
vidadiàriaquenopuguiferperellmateixl’alumne/a
deUEECO(higienepersonal,vestir-se,menjar,
desplaçar-seialtresnecessitatsassistencials).
-Col·laboraenl’atencióicuradel’alumnatdinsl’aula,
enelscanvisd’aulesoserveisd’aquestsalumnatien
lavigilànciadepatisisortides,sempresotala
responsabilitatdelpersonaldocent.
-Col·laboraenlessortidesoactivitats
complementàriesiextraordinàriesperal’atenció
d’aquestsalumnes.
-Col·laboraambl’equipdocententasquesformatives
d’entrenamentd’habilitatssocials,aixícomper
neutralitzarievitarconductesdisocials,sies
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produeixen.
-Col·labora,dinselmarcdel’atencióaladiversitat,
en
aquellesactivitatsencaminadesapromourelamàxima
autonomiapersonalisocialdelsalumnes.
-Guiai/oajudaelsalumnesenlarealització
d’activitatsdirigidesal’adquisiciódetècniques
d’orientació,mobilitat,autocontrolenels
desplaçamentsihabilitatsdelavidadiària,aixícom
en
l’assolimentd’habilitatsderelació.
-Facilitainformaciórellevantaltutorolatutora
relacionadaambelsaspectesquetreballen,
col·laborenambell/aenlarelacióamblesfamíliesi
participeneneldesenvolupamentdel’adaptació
curricularindividualitzadaprevista.
-Participaenl’elaboraciódelplad’actuacióanualde
l’equipdesuportimantenenunacoordinacióestable
ambaquestequipiambelpersonaldocentimplicat
en
cadacas.
-Participaenl’elaboraciódematerials,cartells,..que
afavoreixinl’acondicionamentdel’aulaielsaltres
espaisdelcentreieldesenvolupamentdelesactivitats
ambelsalumnes.
-Col·laboraenlanetejaicuradelmaterialiestrisde
l’aulaUEECO.
Fisioterapeutaenl’àmbit
educatiu(esconcretaràcada
cursacadèmicenfunciódeles
necessitatsdel’alumnat
UEECO)
L’atenció
fisioterapèuticas’adreça
aaquells
alumnesquepresentin
necessitatseducativesespecials
associadesadiscapacitatmotriu
ofísicaiquesiguinusuarisdel
serveidefisioteràpiaal’àmbit
sanitarioclínic.

-Ferlavaloraciómotriud’unalumneambNEEper
establir-neelgraud’afectacióiplanificarlaseva
actuacióiorganitzacióhoràriaperfacilitar-lil’accésal
currículum.
-Elaboraciódelplad’actuacióindividual(PAI)de
l’alumneenfunciódelesnecessitatsquepresenta:
definiciódelsobjectius,elaboraciódelprograma
d’habilitacióespecíficaperacadaalumne,planificació
delcontrolpostural,dissenyd’adaptacions,etc.
-Disseny,confecciói/orecomanaciódeproductesde
suportiadaptacionsespecífiquesindividuals(cadires,
taules,seients,ortesis,motllesdeguix,etc.)
-Observaciódelescaracterístiquesdel’entorn
educatiu(aules,menjador,pati,etc.)idecoml’alumne
s’hidesenvolupaohiinteractuapertaldefer
propostesd’adaptacionsd’accés.
-Intervenciódirectaenlarealitzaciód’activitats
quotidianes:circuitsdepsicomotricitat,exercicisde
correcciópostural,exercicisdecoordinació,
reeducaciódelacarrerailamarxa,exercicisd’equilibri
estàticidinàmic,exercicispermillorarelpatró
respiratori,exercicisperenfortirlamusculatura,
relaxació,etc.
-Assessoramentoorientacióal’equipdocentsobre
lescapacitatsmotriusdel’alumneilesNEEderivades
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delasevadiversitatfuncionalmotriu.
-Ferelseguimentdelaintervenciói,afinaldecurs,
elaborarlamemòria,enquèhadeconstarlaprevisió
decontinuaronoelcurssegüent.
-Informariorientarelspares,maresotutorslegals
delsalumnesialumnesatesosafid'aconseguiruna
col·laboracióacasaenelsexercicisipautesmotrius
queestreballenalcentre.
Altresperfilsprofessionals(es
concretaràcadacursacadèmic
enfunciódelesnecessitatsde
l’alumnatUEECOsies
necessitalaintervenciód’algun
altreperfilprofessional)

Sihihaalumnesambdèficitvisual,auditiu,...es
sol·licitaràcomptaramblaintervenciópuntuali/o
periòdicadelassessoroprofessoratextern
especialista.

ComissiódeConvivènciai
Mediació

-Faunatascacontinuadadesensibilitzaciói
conscienciacióambl’alumnat,professorsipersonal
no-docentdelcentrerespectealesnecessitatsque
presentenelsalumnesdel’AulaUEECOafavorintla
inclusiódetotl’alumnatdelcentre.
-IncloudinslaProgramacióDidàcticadeValorsÈtics
1rESO,tutoria-Mediacióde2nESOidel’Optativade
Mediacióde3r,activitatsconcretesquepromoguinla
inclusiódetotselsalumnes.

DepartamentsDidàctics

–Facilitenlaintegracióendeterminadesactivitatsde
àreesi/omatèries,comptantambl’acompanyamenti
elsuportdelDepartamentd’Orientació.

Professors/esdematèria

–Planifiquenconjuntamentambeldepartament
d’orientaciólesactivitatsiadaptacionsnecessàriesper
alaintegració.
–Duenaterme,ambl’ajudadelDepartament
d’Orientaciólesactivitatsiadaptacionscurriculars
previstes.
-Col·laborenambelPTsenl’elaboraciódelsinformes
trimestralsifinalsdelsalumnesienl’anàlisidel
funcionament.

Professoratdeguàrdia

-Téespecialcuradelgrupd’alumnesdel’aula
UEECOicobreixdeformaprioritàrialesincidències
relacionadesambl’aulaUEECOidel’alumnat
pertanyentaUEECOdinsl’aulaordinària.
-LessessionsdeguàrdiesdinsaulaUEECOlesfarà
deformaprioritàriaprofessoratdelDepartament
d’Orientacióquetinguidisponibilitati,sideforma
excepcional,esnecessàrialaparticipaciódel
professoratquenopertanyal’equipdocentd’aquests
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alumnesi,pertant,tépocconeixementdelesseves
necessitats,lesfaràsempreacompanyatsdel’ATEo
d’algunaltremembredelDepartamentd’Orientació.
Personalporteria

-Téespecialcuradelgrupd’alumnesdel’aula
UEECOiavisaràpidamentacapd’estudisi
professoratdeguàrdiasitéconeixementd’una
incidènciaal’aulaUEECO.
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ANNEXOS
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OBJECTIUSD'INTEGRACIÓALUMNATUEECODINSAULA/GRUPDEREFERÊNCIA
a)Realitzarautònomamentlesrutineshabitualsiquotidianes.
-Respectarl'ordrealesentradesisortidesdeclasse,aixícomenelsdesplaçamentspel
Centre.
-Respectarelcomplimentdelshorarisestablertsperalarealitzaciódelesdiferentsactivitats.
-Complirhabitualmentamblesrutinesestablertesoassignades(ordenarmaterials,baixar
persianes,
pujarcadires...).
b)Realitzarautònomamentlesactivitatsqueseliproposen.
-Realitzar
lestasquesproposadesenunterminidetempsadequat.
-Demanarajudaalseuprofessorocompanysnomésquanhonecessitaienelmoment
adequat.
-Sercapaçd'esperaruntempsraonablealfetqueelprofessoratl'atengui.
-Mostrarinterès,mantenirl'atenciói
persistireneltreball.
-Revisarelstreballsrealitzatsicorregir-lossical.
-Tenircural'acabatipresentaciódelstreballs.
c)Tenircuraiutilitzarcorrectamentelmaterialpropiieldelsseuscompanys.
-Aportari
tenircuradelmaterialhabituald'úsindividual(estoig,quaderns...).
-Aportarelmaterialextraordinariper
aactivitatsdiversessol·licitatensessionsanteriors
(cartolines,pinturesdepinturaaltremp...).
-Compartirelmaterialambcompanys.
-Tenircurairecollirelmateriald'úscomú.
d)Manteniractitudsihàbitsadequatsdeneteja,higiene,salutiprevenciód'accidents.
-Presentarhabitualmentunaspecteexternadequat(enpostures,vestit,presència...).
-Mantenir
unaactitudd'higienealasevapersona,objectes,llocsiactivitats.
-Preveure
isolucionarsituacionsde
riscderivadesdelautilitzaciódematerialsdel'aulaidel
centre.
e)Posseir
unaimatgeajustadadesimateix,unnivellacceptabledeconfiançaenlesseves
possibilitatsisuperaciódelesseves
limitacions.
-Assumiriadoptaractitudsadequadesdavantl'èxiti/oelfracàsenlesactivitatsdetipus
acadèmic.
-Adoptarunaactituddesuperaciódavantlesdificultats,sensecaureeneldesànim,apatia
o
negativisme.
-Resoldre
situacionsproblemàtiquessenzillesiquotidianes.
f)Comunicaradequadamentalprofessoricompanysnecessitats,desitjos,sentiments,
intencions,propòsits,dubtes...
-Establircomunicacióambelsaltresenmomentsoportunsperexposarlessevesnecessitats,
desitjos,sentiments,intencions,propòsits...
-Expressaradequadamentalprofessorialscompanysseusdesitjosonecessitats.
-Formularpreguntesirespondreadequadamentalesqueelprofessori/ocompanyslifan.
-Utilitzarfórmulesdecortesia.
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-Conèixer
iutilitzarelsnomsdelsseuscompanys,professorsialtrepersonaldelcentreamb
elqualesrelacioni.
-Practicar
la"escoltaactiva"ambels
seusinterlocutors.
-Expressarquenocomprènelqueescoltaol'ordredonada.
-Respectarelstornsdeparaula.
g)Complir
lesnormesestablertesal'aula,alcentreialessortides.
-Serpuntualtantal'entradacomalasortida.
-Assistiraclasseambregularitat.
-Conèixer
irespectarlesnormesmésespecífiquesdelesàrees(dutxar-sealacabar
EducacióFísica,guardarelstreballs
al'armari...).
-Conèixer
irespectarlesnormesgeneralsdelcentre(nofumar,nosortirdelrecinteescolar
al
pati...).
-Respectarsenseinterrompreeldesenvolupamentdelesactivitatsrealitzadestantpel
professorcompelsseuscompanys.
-Informarisol·licitarpermísperrealitzaractivitatsquemodifiquineldesenvolupamentdela
classe(recollirmaterial,anarallavabo...).
-Complirlesinstruccionsoordrescol·lectivesiindividualsqueselidonen.
-Conèixer
irespectarlesnormesdeseguretatenelmaneigiúsd'estris,einesimaterials.
-Mantenir
uncomportamentadequatenlessortidesperl'entornpròximalcentre,excursions
.
h)Mantenirunaposturaiactitudspositivesiadequadesalessevesrelacionsambaltres.
-Generalitzartècniquesjaadquiridesd'autocontrol(reduirestereotípies,respostes
descontextualitzades...).
-Donarrespostesadequadesaprovocacionsd'altrescompanys.
-Resoldre
situacionsconflictives.
-Mantenir
posturesiactitudsderespecteitolerància,solidaritatiflexibilitat,enlesseves
relacionsambelsaltres.
-Assumiriadoptaractitudsadequadesdavanteltriomfiladerrotaaactivitats
ludicoesportives.
-Acceptar
lesdecisionsdelgrupadoptadesdemocràticament.
-Superarinhibicionsquepodenarribaradificultarlarelacióambelsaltres.
i)Participarenactivitatsdegruppròpiesdel'aula,centre.
-Participarenactivitatssuggerideso
dirigidesperaltrescomplintelpaperassignati
responsabilitzant-sedelmateix.
-Participarenactivitatsdegrupdemaneraespontàniaiactiva.
-Participardemaneraactivaensituacionsdecomunicacióoralrelacionadesambl'activitat
escolar.
-Participarenfestes,jornadesculturals,etc.,organitzadesperatotelcentre.
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ALGUNSEXEMPLESD’ACTIVITATS/TALLERS/RACONS/CENTRESD’INTERÈSTIPUS
…
QUES’ANIRANTREBALLANTAL’AULAUEECO,ENLAMESURAQUEL’EQUIP
DOCENTENCONCRETILAPROGRAMACIÓAL’INICIDECADACURSACADÈMIC:
Activitats/tallers/...

Responsables
generals

temporalització

SantJordi

Totl’institut

2ntrimestre

Autonomiapersonal.Posarlataula,
higienebucal…….

AulaUeeco

Totelcurs

Recliclatge:tallerdemanualitats.

AulaUeeco

Totelcurs

EducacióVial.

AulaUeeco

StAntoni.

Totl’institut

gener

Totl’institut

desembre

Tallerd’animals.

AulaUeeco

Totelcurs

Mediacióiconvivència:HabilitatsSocials

Totl’institut

Totelcurs

Psicomotricitat-EducacióFísica

AulaUeeco

Totelcurs

Sembrar
itenircuraplantes

AulaUeeco

Totelcurs

Tallerd’higieneBucal

AulaUeeco

Totelcurs

Tallerdecuina

AulaUeeco

Totelcurs

Coneixemelnostrebarri:Sortida
quinzenalperconèixerelsdiferents
recursosdelanostrabarriada,mercat,
botigues,autobús,etc.

AulaUeeco

Totelcurs

Projectes
dediferenttemàtica

AulaUeeco

Totelcurs

Autonomiapersonal:elaboracióberenar
típic(divendres).
Batutoensaladadefruita(elsdimecres)

AulaUeeco

Totelcurs

Tallerd’informàtica

AulaUeeco

Totelcurs

DecoracióNadalenca

24

PROPOSTAD’OBJECTIUS
I
CONTINGUTS
PER
ÀMBITS
(es
concretaràal’inicidecada
curs
acadèmic,
en
funció
dels
alumnes,lessevescaracterístiques
i
necessitats
curriculars)
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