
 

PLA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

“És el marc en què es recullen les actuacions que el centre preveu per 

ajustar l’atenció educativa a les característiques i necessitats dels alumnes. 

Per tant, ha de fer referència tant a actuacions generals com a mesures 

específiques de suport. “ 

 

1. Introducció 

 

Entenem que atendre la diversitat és  la  garantia d’un tractament educatiu que 

parteix de la situació real de l’alumnat que considera els seus interessos, que té 

en compte els marcs referencials de les seves cultures, el seu recorregut 

acadèmic, l’historial personal i que respecta els diferents ritmes i estils 

d´aprenentatge.  

L’objectiu general i prioritari és facilitar  noves oportunitats de desenvolupament 

personal, partint de la seva realitat, com a reforç per a complir  els objectius 

que s’han marcat els propis alumnes. 

Les mesures organitzatives per atendre aquesta diversitat de l’alumnat 

inclouran uns objectius i  unes actuacions  que es concretaran en aquest 

document. 

L’atenció a la diversitat ha de ser abordada per tot l’ equip docent, amb la 

correcta optimització dels recursos personals i materials.  

Tant l’orientació, com el pla d’atenció a la diversitat, són responsabilitat de tots 

els professionals docents. 
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2. Tipus d’alumnat que tenim 

 

Les característiques més rellevants que  conformen la diversitat de l’alumnat 

d’adults és l’edat, el gènere i la seva pluralitat, la seva procedència geogràfica, 

la cultura i el nivell acadèmic i els diferents graus de seguretat o de confiança 

en les seves capacitats . 

Els alumnes  es dirigeixen al centre cercant respostes a necessitats i motius 

diferents: 

1) Titulació: 

a. Persones que per raons diverses no van obtenir la titulació bàsica en 

el seu moment, que estan integrades en el món laboral i la 

necessiten per millorar en l’àmbit professional o per poder continuar 

altres estudis. 

b. Persones que venen d’altres països sense poder convalidar els 

estudis realitzats i necessiten la titulació bàsica, tant per poder seguir 

estudiant com per accedir a una feina. En aquests darrers anys la 

seva presència ha augmentat molt per mor de la gran taxa 

immigratòria que s’ha donat al nostre país. 

c. Igualment ens trobam amb alumnes que provenen directament de 

l’escolarització obligatòria i han fracassat, tant en programes de 

diversificació, PMAR, PQI, etc. i venen al centre cercant en 

l’organització de l’oferta obtenir la titulació bàsica per entrar en el 

món laboral i/o reprendre una altra vegada els estudis, per accedir a 

una formació professional  i poder trobar després una feina. 

d. Persones que han realitzat proves de Competències clau de N2 i 

decideixen continuar la seva formació per tal d’obtenir el títol de 

graduat en secundària. 

e. Persones que havent obtingut el títol de graduat en secundària, volen 

obtenir una titulació de formació professional de grau mitjà.  

f. Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu espanyol. 

◦ Procedeix d’altres països.  

◦ Procedeix d’altres CCAA i desconeix la llengua catalana.  
 

2) Formació:  

a. Persones que hi acudeixen per poder preparar-se per proves 

d’accés a: Cicles de Grau Superior, Majors de 25 anys. 

b. Persones  immigrants que no coneixen cap dels idiomes oficials de 

les illes i els necessiten  per poder viure i accedir a la formació 

integrant-se així al nostre país. 
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3. Objectius 

 

 Reforçar l’autoestima i la confiança en ells mateixos per 
desenvolupar de forma òptima les seves capacitats i acompanyar-
los en l’assoliment dels seus objectius. 

 

 Proporcionar una resposta educativa i d’acompanyament  a les 
necessitats particulars mitjançant les corresponents mesures 
d'atenció a la diversitat. 

 

 Contribuir a la identificació i detecció de les dificultats 
d’aprenentatge. 
 

 Dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que 
es duran a terme per atendre la diversitat de l’alumnat 
 

  Establir vies de col·laboració entre el professorat que intervé amb 
l’alumnat de suport educatiu 

 

 Acordar els criteris bàsics d’atenció a la diversitat del centre a 
partir de les propostes del professors. 

 

 Establir els circuits de comunicació per a la gestió de les 
demandes dels professorat i per al retorn de la informació al 
professorat. 
 

 Coordinar actuacions i recursos amb serveis externs al centre 
(EOEPs, Serveis Socials, Menors, i altres). 
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4. Organització de la detecció, la identificació i la valoració de les 

necessitats  

 

Procediment per recollir i organitzar dades acadèmiques i personals: 

La temporalització serà: 

 En el moment de la matrícula: Es realitzarà una entrevista 

personal, es valorarà l’expedient acadèmic i la trajectòria 

personal. En cas de detectar qualque necessitat educativa i/o 

personal es derivarà a l’orientadora per fer una valoració més 

exhaustiva. 

 

 Alumnes d’incorporació tardana: Si no són nouvinguts, es 

comproven les necessitats detectades anteriorment, a través de 

l’expedient acadèmic. Si són nouvinguts a la nostra comunitat i 

sense expedient acadèmic seran atesos per l’ orientadora, la qual 

valorarà la conveniència de fer  una VIA.  

 

 Per aquells alumnes que una vegada començat el curs se`ls hi 

detecta  greus dificultats per seguir el ritme normal del curs els 

professors els derivaran a l’orientadora. 

 

ACTUACIONS I MESURES : 

GENERALS  

Per atendre la diversitat es preveuen unes mesures generals intrínseques al 

currículum i a les programacions de cada departament  

 Adequació dels objectius, prioritzant o variant la seva 

temporalització 

 Adaptació els continguts conceptuals, actitudinals i 

procedimentals 

 Inclusió de metodologies que afavoreixin la participació de tots els 

alumnes 

 Selecció i disseny d’activitats que presentin diferents graus de 

dificultat i nivells de realització. 

 Selecció de materials curriculars diversos 

 Diversificació de procediments d’avaluació 
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  Obertura de l’aula d’estudi i/o biblioteca amb ordinadors perquè 

els alumnes puguin treballar en hores no lectives 

 Reforç de les tècniques d’estudi 

 Eines per a l’autoconeixement i per reforçar la confiança en les 

pròpies capacitats 

 

La recollida de les necessitats de l’alumne constarà a la graella de les reunions 

d’Equips Docent que es col·locarà  a la carpeta de tutoria.  

ESPECÍFIQUES 

 

Quan les mesures generals no són suficients es poden portar a terme mesures 

específiques, sobretot destinades a alumnes amb  

necessitats de suport educatiu : 

 Orientar cap a la reducció de mòduls matriculats cada 

quadrimestre. 

 

 Oferir reforç de les diferents matèries. 

 

 Realitzar agrupaments flexibles a determinats mòduls 

(matemàtiques, català...). 

 

 Derivar a altres grups específics de les llengües: català, 

castellà i anglès. 

 

5.  Organització dels recursos humans i materials: 

- Segons la disponibilitat horària oferir hores de reforç/suport a 

aquelles matèries amb més dificultat. 

- Organitzar grups amb desdoblaments. 

- Oferir  a aquells alumnes que ho necessitin grups tipus de català, 

castellà, anglès de l’oferta no reglada. 

- Oferir, després de l’avaluació inicial, la possibilitat de pujar o baixar 

de nivell. 

 

3) Material:  

- Els departaments oferiran materials específics per aquests alumnes 

tant impresos com digitals. 

- Comunicació directa amb els professors mitjançant la plataforma 

EDMODO. 

- Biblioteca com a espai d’estudi. 

 



6 

6. Avaluació i seguiment del Pla 

 

La valoració del Pla d’atenció a la Diversitat quedarà reflectida a la memòria del 

centre a partir de l’avaluació de les actuacions i mesures, tant generals com 

específiques adoptades al llarg del curs. 

Aquest  Pla serà revisat, com a mínim , coincidint amb la que es farà dels 

documents de centre, del qual en forma part, així com de la PGA.  

 


