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INTRODUCCIÓ 
A principi de curs es va elaborar un pla d’actuació amb la finalitat que fos útil i                 
pràctic. En aquest mateix pla es varen proposar uns objectius d’avaluació que seran             
el punt de referència de la memòria que tot seguit es presenta. 
  
L’EQUIP DE SUPORT 
 
L’equip de suport ha estat format per: 
-cap d’estudis 
-una AL, que estava a mitja jornada. Mantenia una reunió setmanal amb l’orientador.  
-una PT, coordinadora de l’equip, però també tutora de Quart. Mantenia reunió            
setmanal de coordinació amb l’orientador, i disposava de poques hores de suport. 
-Orientador de centre, que té dos dies d’atenció regular. Dijous i Divendres 
 
Les reunions de l’equip de suport no han existit com a tals. L’orientador es reunia               
amb la Pt, AL i Cap d’estudis per separat, encara que amb regularitat. L’organització              
del centre i el fet que la majoria dels especialistes eren tutores ha impedit un               
funcionament d’equip més coordinat i cooperatiu. 
  
Amb aquestes circumstàncies, ha estat difícil mantenir un bon seguiment del dia a             
dia en el centre i sobretot dur a terme una línia de treball conjunta preventiva,               
planificada, consensuada, i amb objectius a mig termini. S’ha funcionat tenint           
present el dia a dia i les necessitats que anaven sorgint. 
 
AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 
 
Objectiu general de l'equip de suport 
L'equip de suport tindrà com a objectiu fonamental impulsar i implementar des d'una             
perspectiva inclusiva models organitzatius i metodològics que afavoreixin una         
resposta educativa de qualitat per atendre tot l’alumnat. 
  
Objectius prioritaris i actuacions de suport a l'escola 

1. Elaborar un pla d'actuació útil i pràctic que tengui com a marc de referència              
els principis metodològics i organitzatius acordats en el marc de la formació            
d’escola inclusiva. 

2. Donar una resposta educativa a tot l’alumnat sempre dins l’aula i en grups             
heterogenis. 

3. Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i        
organitzatives innovadores. 

4. Atendre l'alumnat nouvingut. (Pla d'acollida) 
5. Dur a terme bones pràctiques i activitats que millorin la cohesió dins els             

grups. 



6. Establir relacions fluïdes i d'ajuda amb els serveis externs que intervinguin           
directa o indirectament en el centre. 

7. Col·laborar en la realització dels informes individuals sobre necessitats         
educatives. 

8. Col·laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les                
famílies. 

9. Identificar i valorar possibles necessitats de formació en relació a necessitats           
educatives de l'alumnat. 

10. Dur a terme un acompanyament de l’ATE perquè sigui una figura clau en la               
inclusió de tots els infants (aquest objectiu s’ha hagut d’incloure en el pla de              
feina de l’equip de suport perquè s’ha vist molt necessari.) 

 
ACTUACIONS DE L'EQUIP DE SUPORT 

  

1. Elaborar un pla d'actuació útil i pràctic que tengui com a marc de referència               

els principis metodològics i organitzatius acordats en el marc de la formació            

d’escola inclusiva. 

1.1 Elaboració del pla d'actuació de l'equip de suport pel curs 2019-2020 

A principi de curs es va elaborar el Pla d’Actuació de l’equip de suport. Es varen                
prendre com a marc de referència els acords de claustre en relació a l’atenció a la                
diversitat i a la resposta educativa que ha de donar el centre. 
 

1.2 Actualització la informació de dades Xestib.  

L’orientador s’ha encarregat de complir aquest objectiu. 

  

2. Garantir que l'organització del suport respon als principis d'una escola           

inclusiva. 

S’han seguit els criteris que l’equip directiu ha considerat necessaris per donar            

resposta a determinades situacions ocorregudes al centre i que afectaven a           

l’organització dels els suports. 

  

3. Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques        

i organitzatives que permetin atendre la diversitat de l'alumnat. 

3.1 Suport en la planificació, desenvolupament i avaluació de les aules en les quals              

es du a terme suport directe. 



 

3.2 Suport a projectes. 

 

3.3 Suport a ambients i tallers 

  

L’orientador i mestres de suport s’han coordinat amb les tutores sempre que ha             

estat possible. Les coordinacions han estat molt profitoses a l’hora de planificar,            

desenvolupar i avaluar les activitats de manera conjunta. 

 

4. Atendre l'alumnat nouvingut (Pla d'acollida) 

4.1 Aplicació del pla per a l'alumnat nouvingut. 

A principi de curs es va incorporar una nina a l’aula de 5è. 

L’acollida s’ha aplicat des de la tutoria, i l’equip de suport ha col·laborat amb la               

tutora per facilitar aquest procés. 

 
5.Dur a terme bones pràctiques i activitats que millorin la cohesió dins els 
grups. 
S’han realitzat diferents activitats per tal conèixer i millorar la cohesió entre els 

alumnes de les classes. També s’han realitzat activitats en relació a la setmana 

d’internet segura. 

 

6. Establir relacions fluïdes i d'ajuda amb els serveis externs que intervenguin            

directa o indirectament en el centre. 

6.1 Establir els alumnes candidats a rebre algun tipus de beca i, en contacte amb la                 

família i/o serveis socials, realitzar les gestions pertinents. Durant el mes de            

setembre es van gestionar les beques Nese. Durant el confinament la PTSC            

juntament amb els serveis socials de l’ajuntament han gestionat ajudes de menjador            

per alumnes en situació de vulnerabilitat. 

 

6.2 Establir relacions de treball en xarxa amb els serveis socials de la zona. Hem               

intentat que els serveis socials participin en activitats tutorials del centre, com la             



setmana d’internet segura. De igual forma hem treballat coordinats amb el cas d’un             

alumne de sisè. 

 

6.3 Establir relacions de treball amb altres serveis que treballin amb alumnat del              

centre. S’ha duit a terme coordinacions puntuals amb logopedes, psicòlogues i altres            

professionals externes que treballen amb alumnes del centre per tal de coordinar la             

tasca i treure el màxim rendiment de les actuacions. 

  

7. Col·laborar amb els informes individuals de l'alumnat que presenta          

necessitats educatives. 

7.1 Elaboració dels informes. Els informes sobre necessitats educatives s'elaboraran          

a principi de curs per part dels tutors, amb ajuda dels suports si és necessari i es                 

revisaran a final de curs. 

Aquest curs s’han realitzat els informes NESE de tots els alumnes que estan al              

programa, per això l’orientador s’ha coordinat amb els tutors i han dut a terme              

aquesta tasca de forma conjunta. Les famílies han signat els documents i han sigut              

informats de les diferents mesures posades en marxa per atendre als alumnes. 

 

8. Col·laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les                 

famílies. 

8.1 Participar de manera directa o indirecta de les reunions que es facin amb les               

famílies. 

L’equip de suport ha duit a terme tutories conjuntament amb les mestres tutores             

sempre que s’ha considerat necessari. 

 

9. Identificar i valorar possibles necessitats educatives. 

Avaluacions psicopedagògiques i altres actuacions realitzades per part de         

l’orientador del centre. La graella queda així: 

 

3 anys 2 

4 anys 0 



5 anys 1 RM 

1r 3 DEA RGLL 

2n 3 (DEA) 

3r 0 

4t 1 (DEA)  

5è 3 (DEA) 1 (IT) 

6è 2 (TEA) 1 (IT) 
  

 

10. Prevenir possibles necessitats educatives. 

Pensem que la millora en cohesió de grup i metodologies actives han ajudat a              

prevenir possibles necessitats. El fet que alguns especialistes desenvolupin funcions          

de tutoria limita les actuacions que aquests haurien de dur a terme per donar              

resposta als alumne NESE. Així per exemple la AL, no pogut dedicar les hores que               

hauria d’haver dedicat a alumnes amb problemes de llenguatge.  

El pla d’acció tutorial ha de contemplar diferents estratègies per fomentar la cohesió             

dels grups i millorar les relacions entre els alumnes.  

 

11. Donar una resposta educativa a tot l’alumnat dins del grup de referència,             

amb un suport dins l'aula i sempre amb grups heterogenis. 

11.1 Suport educatiu dins l’aula. 

Durant aquest curs s’ha seguit respectant l’acord de claustre de dur a terme les              

sessions de suport a dins l’aula i amb una metodologia inclusiva. 

 
12. Dur a terme un acompanyament de l’ATE per garantir la inclusió de tots els               
infants 
Al llarg del curs, tant l’orientador com la mestra PT han fet un acompanyament per               
poder guiar l’ATE. L’objectiu és que la figura de l’ATE pugui ser una eina més per a                 
la inclusió i no un recurs merament assistencial. 
L’acompanyament ha servit per elaborar el seu PAI, però també s’ha fet una feina              
de modelatge per potenciar l’autonomia de tots els infants. 
 
 



VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORA 
  
Per tal de millorar i optimitzar la tasca de l’equip de suport, s’haurien d’introduir              
canvis en la seva organització i funcionament que li permetrien complir millor amb             
les funcions que li són encomanades. Algunes de les propostes que es plantegen             
són: 
-Participar de forma activa en els cicles d’Infantil i treballar de forma conjunta per              
oferir actuacions educatives mes enriquidores, i ajudar a resoldre els problemes           
sorgits. 
-Cercar un espai de treball regular entre orientador i tutors per poder desenvolupar             
el pla d’acció tutorial. 
-Planificar, dur a terme i avaluar els tallers, grups interactius... que es duran a terme               
a la primera etapa d’Educació Primària 
- Estructurar i organitzar el funcionament de l’equip de suport, fomentant un sistema             
de coordinació adient. 
- Seguir fent passes per adaptar la metodologia de feina i l’organització del centre i               
dels suports a la diversitat de l’alumnat en un marc inclusiu. 
  
Alguns dels objectius que considerem necessaris atenent a la situació actual del            
centre serien: 
 

1. Elaborar un pla d'actuació útil i pràctic que tengui com a marc de referència              
els principis metodològics i organitzatius acordats en el marc de la formació            
d’escola inclusiva. 
 

2. Donar una resposta educativa a tot l’alumnat sempre dins l’aula i en grups             
heterogenis. 
 

3. Participar en l'organització i desenvolupament d'estratègies metodològiques i        
organitzatives innovadores. 
 

4. Establir relacions fluïdes i d'ajuda amb els serveis externs que intervinguin           
directa o indirectament en el centre. 
 

5. Col·laborar amb el tutor en relació a la tasca que es duu a terme amb les                
famílies. 
 

6. Identificar i valorar possibles necessitats de formació en relació a la inclusió i             
a les pràctiques que l’afavoreixen. 
 



7. Incorporar la figura de l’orientador en el funcionament del centre com un            
element rellevant en l’atenció a la diversitat i en les relacions entre el centre i               
les famílies. 
 

8. Col·laborar amb l’equip directiu en la millora de la cohesió grupal del            
professorat.  
 

9. Participar amb el centre en la posada en pràctica d’actuacions formatives           
dirigides a les famílies. 

 
  
  
  
 


