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(EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA) 
 
 

 Data:  

Nom i cognoms  de l’alumne/a  

Curs/Grup NIA  

Qui emplena el qüestionari  

  

 

 
Conceptualització: OMS (2001): Classificació internacional 
del funcionament de la discapacitat i de la Salut. 
 
 

 

Es defineix barrera com “Tots 
aquells factors ambientals en 
l'entorn d'una persona que 
condicionen el funcionament i creen 
discapacitat”  
 
 

Coral Elizondo: “Contextos discapacitants” 
 

 

  

COM EMPLENAR EL QÜESTIONARI? 
 

MARCAR B (BARRERES): Sols quan es valore que el factor ambiental/contextual és rellevant i interfereix 
negativament en les necessitats de l’alumna/e, dificulta el seu desenvolupament personal i/o acadèmic o 
modula/genera discapacitat. 
 

MARCAR F (FORTALESES): Sols quan es valore que el factor ambiental/contextual és rellevant i interfereix 
positivament en les necessitats de l’alumna/e, millorant el seu desenvolupament personal i/o acadèmic o 
redueix/elimina la discapacitat. 
 

IMPORTANT: Quan sí es done el factor ambiental/contextual però no siga rellevant per a l’alumna/e o no 
presente una modulació positiva o negativa de les seues necessitats, deixar en blanc 

 

MESURES: Marcar únicament aquelles que actualment s’estiguen desenvolupant o implementant: 
 

NIVELL 1 (mesures que responen a necessitats generals del centre) 
NIVELL 2 (mesures que responen a necessitats generals del grup) 
NIVELL 3 (mesures individualitzades no extraordinàries que responen a les necessitats concretes de l’alumna/e) 
NIVELL 4 ((mesures individualitzades extraordinàries que responen a les necessitats concretes de l’alumna/e) 
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1. BARRERES/FORTALESES D’ ACCÉS O PRESÈNCIA 
    

1.1. BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB LES INFRAESTRUCTURES DEL 
CENTRE  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES  

BARRERES RELACIONADES AMB LES INFRAESTRUCTURES 
1.1.1 Espais, aules o tallers polivalents insuficients al centre.  B 

Espais, aules o tallers polivalents suficients al centre.   F 
 

 

N1  Accessibilitat física i cognitiva (adequació d’espais al centre, elements arquitectònics 
generals). 

 Distribució d’espais del centre atenent a criteris d’inclusió educativa. 

N2  Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i 
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge 
programades per a l'alumnat del grup classe. 

N3  Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos 
tecnològics i materials didàctics i curriculars) d’una actuació o programa addicional d’aquest 
nivell.  

 Accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns a les activitats extraescolars i 
complementàries. 

 Organització dels espais pel desenvolupament dels agrupaments heterogenis per a les 
actuacions o programes addicionals d’aquest nivell. 

N4  Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais, 
mobiliari, recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars).  

 Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics. 

 Atenció per part de l’educador/a, per a desenvolupar les tasques previstes al seu PAP. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb les 
infraestructures del centre (indicar nivell):  

 

 
 

1.1.2 Males condicions de salubritat i higiene a l´aula/centre.   B 
Òptimes condicions de salubritat i higiene a l´aula/centre.   F 

1.1.3 Males condicions d’accessibilitat física al centre educatiu i les seues 
dependències.  B 
Òptimes condicions d’accessibilitat física al centre educatiu i les seues 
dependències.   F 

1.1.4 Males condicions de ventilació, il·luminació i espai per a desenvolupar les 
activitats programades, a l’aula.  B 
Optimes condicions de ventilació, il·luminació i espai per a desenvolupar les 
activitats programades, a l’aula.  F 

1.1.5 Males condicions acústiques i de sonoritat.   B 
Bones condicions acústiques i de sonoritat.   F 

1.1.6 Altres barreres/fortaleses relacionades amb les infraestructures del centre: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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1.2. BARRERES/FORTALESES  ECONÒMIQUES I SOCIOCULTURALS  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES ECONÒMIQUES I SOCIOCULTURALS 

1.2.1 Carències en la disponibilitat d’alimentació, material didàctic personal, material fungible 
bàsic, possibilitat econòmica d'assistència a extraescolars, eixides de grup o activitats 
dins o fora del centre que impliquen un cost addicional.   B 
Disponibilitat d’alimentació, material didàctic personal, material fungible bàsic, 
possibilitat econòmica d'assistència a extraescolars, eixides de grup o activitats dins 
o fora del centre que impliquen un cost addicional.  F 

  
 

N1  Informació per a sol·licitar beques i ajudes (documentació accessible i acompanyament). 

 Prevenció de l’abandonament escolar. Protocol d’absentisme del centre i de la zona.   

 Programa de reutilització de llibres i materials curriculars. Xarxa llibres, banc de llibres, 
préstec biblioteca… 

 Sol·licitar als òrgans corresponents ruta d'autobús adequada a les necessitats de 
desplaçament de l'alumnat. 

N2  Control de l’assistència i prevenció de l’absentisme com a part de la fase preventiva del 
protocol acordat en el centre. 

 Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i 
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge 
programades per a l'alumnat del grup classe. 

 Programes de desenvolupament d’hàbits bàsics d’higiene, alimentació i vida saludable. 

N3  Accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns a les activitats extraescolars i 
complementàries. 

 Derivació/coordinació al Centre d’Atenció Primerenca.  

 Derivació de la família a recursos de la zona per a rebre ajudes destinades a necessitats 
bàsiques (ONGs, ajudes de l'ajuntament, serveis socials, etc..).  

 Compromís tutor-família. 

N4  Accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais, mobiliari, recursos 
tecnològics i materials didàctics i curriculars) a l’àmbit familiar. 

 Accessibilitat personalitzada a les activitats extraescolars i complementàries amb mitjans 
específics o singulars. 

 Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics a l’àmbit familiar. 

 Sistemes alternatius de comunicació amb i sense suport a l’àmbit familiar. 

 Altres mesures aplicades per la reducció/eliminació de les barreres econòmiques i socioculturals 
(indicar nivell):  

 

 

 

1.2.2 Molta distància entre la casa i el centre.   B 
Poca distància entre la casa i el centre.  F 

1.2.3 Manca d’accés a internet o a les biblioteques municipals.   B 
Accés a internet o a les biblioteques municipals.  F 

1.2.4 Reduïdes/nul·les possibilitats de reunir- se amb els companys.  B 
Possibilitat de reunir-se amb els companys.   F 

1.2.5 Males condicions en l’habitatge.   B 
Bones condicions en l’habitatge.   F 

1.2.6 Carència d’un espai adequat per a estudiar en l’habitatge.   B 
Espai adequat per a estudiar en l’habitatge.   F 

1.2.7 Manca d’estimulació en els primers anys de vida.   B 
Estimulació en els primers anys de vida.   F 

1.2.8 Ambient soci-comunitari amb carències socioculturals/econòmics.  B 
Bons condicionants socioculturals/econòmics de l’entorn.  F 

1.2.9 Absentisme escolar.   B 
Assistència continuada de l’alumne/a al centre.   F 

1.2.10 Absència de mediadors lingüístics i/o intèrprets per tal d’acollir a les famílies amb 
desconeixement de la llengua.   B 
Existència de mediadors lingüístics i/o intèrprets per tal d’acollir a les famílies amb 
desconeixement de la llengua.   F 

1.2.11 Escassa col·laboració de la família amb serveis externs (S. Socials, PREVI, EEIIA...).  B 
Col·laboració de la família amb serveis externs (S. Socials, PREVI, EEIIA...).  F 

1.2.12 Altres barreres/fortaleses econòmiques i socioculturals: 
 

 B:  
 

  

  F:  
 

  

 



 

 
 

QÜESTIONARI DE DETECCIÓ DE BARRERES I FORTALESES DEL CONTEXT.  
MESURES DE RESPOSTA A LA INCLUSIÓ 

 
DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA 

 

 
 Servei Psicopedagògic Escolar V-04 

Carrer Sant Joan Baptista, 22 
46900 Torrent 

Telèfon 961 206 925  
46402081@gva.es 

 

 1. BARRERES, FORTALESES I MESURES D’ACCÈS O PRESÈNCIA Pàgina 5 de 14 

 
Qüestionari de detecció de barreres, fortaleses i mesures by Grup de 

treball del SPEV04 licensed under a Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 
 

1.3. BARRERES/FORTALESES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

1.3.1 Inexistència/manca d’espais i temps de comunicació alumnat-docents 
(tutories individualitzades).   B 
Existència d’espais i temps de comunicació alumnat - docents (tutories 
individualitzades).   F 

  
 

N1  Difusió de la informació institucional i canals de comunicació bidireccionals i accessibles 
amb les famílies, la comunitat educativa i l’entorn.  

 Organització d’estructures de coordinació entre els professionals del centre: equips docents, 
professorat d'orientació i suport, personal no docent de suport amb altres agents externs.  

 Organització de temps i espais que afavoreixen la comunicació alumnat-docent. 

 Formació de la comunitat educativa en SAACs. 

N2  Actualització de la informació educativa sobre l’alumnat del grup classe assegurant la 
protecció de dades i la confidencialitat. 

 Difusió accessible de la informació institucional entre l’alumnat del grup classe i les seues 
famílies. 

 Proporcionar múltiples formes de representació (DUA). 

N3  Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos 
tecnològics i materials didàctics i curriculars) amb sistemes alternatius de comunicació 
(SAACs). 

 Planificació adequada de les coordinacions amb serveis externs que atenen a l’alumnat. 

 Coordinació amb els professionals dels serveis socials, salut i salut mental, ajuntaments, 
centres proveïdors de serveis, centres d’estimulació primerenca, i recursos d'assessorament 
per a la discapacitat auditiva, discapacitat visual, discapacitat motora, discapacitat 
intel·lectual, (...) i altres. 

 Implementació de les actuacions del protocol d’atenció sanitària específica front a 
determinades situacions d’emergència mèdica i d’atenció a l’alumnat amb problemes de 
salut crònics. 

N4  Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais, 
mobiliari, recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars).  

 Sistemes alternatius de comunicació amb i sense suport. 

 Coordinació amb els professionals de les unitats específiques, centres d’educació especial, 
Unitats d’atenció i intervenció del PREVI (UAI) i d’escolarització transitòria (UET/HDIA).  

 Procediments administratius i tasques per a formalitzar i desenvolupar l’escolarització 
transitòria en Unitats Educatives Terapèutiques (UET/HDIA) de l’alumnat que presenta 
determinades condicions de salut mental. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres d’informació i comunicació 
(indicar nivell): 

 

1.3.2 Interaccions comunicatives: inexistència/manca de documents de 
centre/aula en la llengua vehicular de l’alumnat.  B 
Interaccions comunicatives: existència de documents de centre/aula en la 
llengua vehicular de l’alumnat.  F 

1.3.3 Desconeixement/absència de sistemes augmentatius i/o alternatius de 
comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes, Braille, etc..).  B 
Ús de sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació (pictogrames, 
agendes, llengua de signes, Braille, etc..).   F 

1.3.4 Desconeixement per part de l’alumnat dels sistemes augmentatius i/o 
alternatius de comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes, 
Braille, etc..).   B 
Coneixement per part de l’alumnat dels sistemes augmentatius i/o 
alternatius de comunicació (pictogrames, agendes, llengua de signes, 
Braille, etc..).  F 

1.3.5 Absència/dificultat de comunicació amb serveis externs que intervenen amb 
l’alumnat.  B 
Comunicacions fluides amb serveis externs que intervenen amb l’alumnat.  F 

1.3.6 Altres barreres/fortaleses d’informació i comunicació: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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1.4. BARRERES/FORTALESES MATERIALS  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES  
BARRERES MATERIALS 

1.4.1 Absència de materials no específics i/o singulars adaptats necessaris per a 
atendre a la discapacitat física i/o sensorial del alumne/a.  B 
Ús dels materials no específics i/o singulars adaptats necessaris per a 
atendre a la discapacitat física i/o sensorial del alumne/a.  F 

  
 

N1  Actualització dels recursos tecnològics. 

 Col·locació d’indicadors o instruments comuns que faciliten l’organització autònoma del 
temps (rellotges, campanes, etc..). 

N2  Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules i 
altres espais dins i fora del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge 
programades per a l'alumnat del grup classe. 

 Adequació i accessibilitat dels recursos tecnològics i dels materials didàctics i curriculars 
comuns que siguen coherents amb els valors inclusius (art 4 apartat 5.f) Decret 104/2018).  

N3  Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, recursos 
tecnològics i materials didàctics i curriculars) d’una actuació o programa addicional d’aquest 
nivell. 

N4  Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics. 

 Provisió de materials de sistemes alternatius de comunicació. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres materials (indicar nivell): 

 

1.4.2 Absència/manca d’ús de les ajudes tècniques i productes de suport 
individuals necessaris. Descriure producte necessari_________________  B 
Ús de les ajudes tècniques i productes de suport individuals necessaris. 
Descriure l’ajuda o producte____________________________________  F 

1.4.3 L’organització dels materials d’aula no facilita l’autonomia de l’alumnat.  B 
L’organització dels materials d’aula fomenta l’autonomia de l’alumnat.  F 

1.4.4 Absència/manca d’instruments comuns i/o indicadors necessaris que 
faciliten l’organització autònoma dels temps a nivell de centre (rellotges, 
campanes, etc..) o en cas d’estar presents no estan adaptats per a ser 
perceptibles per a tot l’alumnat (ceguera, sordera, etc..).  B 
Ús dels instruments comuns i/o indicadors necessaris que faciliten 
l’organització autònoma dels temps a nivell de centre (rellotges, campanes, 
etc..). En cas d’estar presents, estan adaptats per a ser perceptibles per a 
tot l’alumnat (ceguera, sordera, etc..).  F 

1.4.5 Altres barreres/fortaleses materials: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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1.5. BARRERES/FORTALESES ACTITUDINALS DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES  

BARRERES ACTITUDINALS DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

1.5.1 Males relacions entre els membres de la comunitat educativa (pràctiques 
relacionals negatives com ara rebuig, segregació encoberta, exclusió… ).   B 
Òptimes relacions entre els membres de la comunitat educativa 
(pràctiques relacionals positives com ara col·laboració i cooperació… ).   F 

  
 

N1  Mesures de sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa i a l’entorn soci-comunitari 
envers la diversitat i el seu valor positiu. 

 Organització d’activitats que afavoreixen la convivència dels membres de la comunitat 
educativa i la celebració de la diversitat  (jornada intercultural, dia de la família, dia 
internacional de l’orgull LGTBI, etc..). 

 Implicació de les famílies en polítiques, cultures i/o pràctiques inclusives del centre, sent 
participes i col·laborant en les activitats del centre, com ara: grups interactius, tertúlies 
pedagògiques... 

 Posada en marxa de protocols de la Ordre 62/2014 d’actuació i intervenció davant supòsits 
de violència escolar.  

 Posada en marxa del protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de 
gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat (Instruccions 15-12-2016). 

N2  Mesures de sensibilització del grup classe. 

 Posada en marxa de mesures de convivència que afavoreixen actituds positives de 
companyonia i l’ajuda mútua, com ara: TEI, apadrinament lector, DUADOS, cercle d’amics, 
APS, etc..  

 Posada en marxa d’iniciatives per a millorar la convivència (mediació, observadors i 
ciberobservadors de convivència, etc..). 

 Activitats recollides al PAT, referents a relacions entre iguals positives (respecte/tolerància), 
acceptació de la diversitat al centre. 

N3  Mesures de sensibilització dirigides a l’alumne/a envers la diversitat i el seu valor positiu. 

 Mesures de protecció o mesures pedagògiques correctores concretes amb l’alumne/a. 

N4  Mesures de sensibilització dirigides a l’alumne/a envers la diversitat i el seu valor positiu. 

 Mesures de protecció o mesures pedagògiques correctores concretes amb l’alumne. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres actitudinals dels membres de 
la comunitat educativa (indicar nivell):  

 

 
 

1.5.2 Relacions entre iguals negatives, com: assetjament, bullying, ciberbullying, 
sexting, grooming...   B 
Relacions entre iguals molt positives.  F 

1.5.3 Actituds negligents/de desatenció/d’exclusió per part de docents i/o 
companys.  B 
Actituds protectores de docents i/o companys.  F 

1.5.4 Manca de respecte a la diversitat (condicions de gènere, ètnia, religió, 
condició sexual… ).   B 
Cultura i pràctiques de respecte a la diversitat (condicions de gènere, 
ètnia, religió, condició sexual… ).   F 

1.5.5 Manca de sensibilització i  implicació en polítiques, cultures i/o pràctiques 
inclusives del centre.   B 
Elevada sensibilització i  implicació en polítiques, cultures i/o pràctiques 
inclusives del centre.   F 

1.5.6 Expectatives desajustades respecte a  les possibilitats de l’alumnat 
(excessivament altes o baixes) per part de:   ______________________  B 
Expectatives i pràctiques ajustades a les possibilitats de l’alumnat pel 
màxim desenvolupament de les seues capacitats.  F 

1.5.7 Altres barreres/fortaleses actitudinals dels membres de la comunitat educativa: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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2. BARRERES/FORTALESES DE PARTICIPACIÓ I SENTIT DE PERTINENÇA 
    

2.1. BARRERES/FORTALESES COMUNICATIVES  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES COMUNICATIVES 

2.1.1 Mala/millorable qualitat de la comunicació docent-alumne.   B 
Excel·lent qualitat de la comunicació docent-alumne.   F 

  
 

N1  Establiment per part dels equips de govern del centre de canals de comunicació eficaços 
entre la comunitat educativa. 

 Desenvolupament i avaluació de les activitats d’acollida de l’alumnat nouvingut i d’altres 
protocols d’acollida del centre dirigits als nous membres de la comunitat educativa (alumnat 
i les seues famílies i professorat). 

 Revisió i actualització de Plans i Programes de centre: PEC, PAT. 

N2  Tutoria personalitzada o tutoria compartida amb qualsevol alumna/e i amb les seues 
famílies. 

N3  Notificació de possible situació de desprotecció des de l'àmbit educatiu. 

 Implementació de les actuacions davant supòsits de violència.   

 Activitats d’ensenyament intensiu de les llengües CV per a l’alumnat de nova incorporació o 
procedent d’altres comunitats.  

 Compromís família tutor/a amb un alumne o alumna i la seua família (Decret 30/2014, 14 
febrer).  

N4  Programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de la comunicació, el llenguatge i 
la parla. 

 Implementació i seguiment dels protocols de prevenció i intervenció davant supòsits de 
violència i desprotecció (Ordre 62/2014 de 28 de juliol).  

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres comunicatives (indicar nivell):  

 

 

 

2.1.2 Mala/millorable qualitat de la comunicació docent-família.  B 
Excel·lent qualitat de la comunicació docent-família.  F 

2.1.3 Mala/millorable qualitat de la comunicació entre els membres de l’equip docent.   B 
Excel·lent qualitat de la comunicació entre els membres de l’equip docent.  F 

2.1.4 Desconeixement/absència o no aplicació de protocols davant supòsits de 
violència i desprotecció en l'àmbit escolar.  B 
Coneixement i coordinació dels protocols davant supòsits de violència i 
desprotecció en l'àmbit escolar.   F 

2.1.5 Desconeixement de la llengua vehicular del centre (de la com. educativa).  B 
Coneixement i ús adequat de la llengua vehicular del centre (per part de 
la comunitat educativa).  F 

2.1.6 Desconeixement/no utilització per part de l'equip educatiu dels SAAC’s.  B 
Coneixement i utilització per part de l'equip educatiu dels SAAC’s.  F 

2.1.7 Desconeixement/no utilització dels companys/es de l’alumne dels SAAC’s.   B 
Coneixement i utilització dels companyes/nys de l’alumne dels SAAC’s.  F 

2.1.8 Altres barreres/fortaleses comunicatives: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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2.2. BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB LES INTERACCIONS I 
RELACIONS INTERPERSONALS  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 

BARRERES RELACIONADES AMB LES INTERACCIONS I RELACIONS INTERPERSONALS 

2.2.1 Contextos comunicatius als que no s’afavoreix/es deuria potenciar la 
participació i les interaccions (tasques grupals, jocs, etc.).  B 
Contextos comunicatius de participació amb diverses interaccions 
(tasques grupals, jocs, etc.).   F 

  
 

N1  Protocols d’acollida. 

 Participació i implicació del professorat: organitzar el treball en col·laboració i cooperació del professorat, 
lideratge distribuït i l’ajuda entre companys pel desenvolupament i la innovació sostenible. Establiment de 
comissions mixtes als centres. 

 Participació i implicació de l’alumnat: reunió de delegats, equips d’alumnes ajudants, tutoria entre 
alumnes, pigmalions, observadors de la convivència, cibertutors, TEI, Club de deures, DUADOS, 
biblioteca tutoritzada, club dels valents... 

 Organització de la participació de familiars en activitats, plans i programes del centre: Grups interactius, 
comissions mixtes… 

 Patis inclusius i coeducatius. 

 Participació i implicació de voluntariat i altres membres de la comunitat: Sistematitzar un banc de 
voluntariat, la figura del coordinador i/o formador del voluntariat prèvia a la participació en els grups 
interactius, cafenet i tertúlia per a tractar temes que preocupen a la comunitat educativa, escola de 
pares... 

N2  Activitats d’acció tutorial per a eliminar les barreres d’interacció i relacions interpersonals identificades. 

 Dinàmiques interpersonals de l’aula i/o actuacions per afavorir les relacions positives entre l’alumnat. 

 Socigrama de l’aula. 

 Activitats de tutoria per afavorir un bon clima d’aula. 

 Activitats de tutoria per a desenvolupar habilitats de comunicació interpersonal i establir relacions 
d’amistat i ajuda mútua. 

 Organització d’activitats col·lectives que fomenten el treball en equip i els grups cooperatius. 

 Tutoria personalitzada.   Tutoria compartida.   Tutoria entre iguals. 

N3  Acompanyament personalitzat de l’alumnat: tutories individualitzades, afectives, etc. 

 Acompanyament personalitzat per a desenvolupar l’autoestima i autoconcepte desajustats, les habilitats 
socials i comunicatives i/o la confiança en les pròpies possibilitats i fortaleses. 

 Compromís família- tutor/a.   Compromís tutor/a.-alumne/a. 

 Actuacions per a grups d'alumnes, fora de l’horari lectiu, per a la participació en activitats socials, 
culturals i d’oci. 

N4  Pla personalitzat per a l’aprenentatge d’habilitats de comunicació interpersonal i relació social en diversos 
contextos. 

 Pla terapèutic de l’annex IX del Protocol de Salut Mental ( Resolució 11 desembre de 2017) per al 
desenvolupament  i seguiment de mesures en l’alumnat que presenta problemes de salut mental que 
afecten a les interaccions i relacions interpersonals. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb les interaccions i 
relacions personals (indicar nivell):  

 

 

2.2.2 Llenguatge amb un registre inadequat, poc assertiu, motivador o empàtic 
amb els alumnes.   B 
Llenguatge comprensible, assertiu, motivador i empàtic amb els alumnes.   F 

2.2.3 Manca de treball específic de comunicació interpersonal i habilitats socials.   B 
Treball específic de la comunicació interpersonal i les habilitats socials.   F 

2.2.4 Absència/Manca d’ús d’agrupaments que afavoreixen la participació i la 
col·laboració: grups cooperatius, per parelles, equips de treball, treball 
individual...   B 
Ús d’agrupaments que afavoreixen la participació i la col·laboració: grups 
cooperatius, per parelles, equips de treball, treball individual...  F 

2.2.5 La metodologia emprada no afavoreix la participació i la col·laboració: 
metodologia tradicional, classe magistral...  B 
La metodologia emprada afavoreix la participació i la col·laboració: activa i 
participativa, grups interactius, tertúlies literàries dialògiques, estacions o 
racons d’aprenentatge...   F 

2.2.6 Clima d’aula individualista, amb manca de cooperació i col·laboració.  B 
Clima d’aula d’ajuda mútua i col·laboració.   F 

2.2.7 Poca participació i implicació del professorat.  B 
Molta participació i implicació del professorat.   F 

2.2.8 Absència/manca de participació i implicació de les famílies en les activitats 
del centre: tutories, reunions, escola de família, AMPA..   B 
Participació i implicació de les famílies en les activitats del centre: tutories, 
reunions, escola de família, AMPA..   F 

2.2.9 Absència/manca de participació de l’alumna/e en activitats extraescolars, 
socials, culturals.   B 
Participació en activitats extraescolars, socials, culturals.   F 

2.2.10 Altres barreres/fortaleses relacionades amb les interaccions i relacions interpersonals: 
 

 B:  
 

  

  F:  
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2.3. BARRERES/FORTALESES RELACIONADES AMB ELS VALORS I LES NORMES  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES RELACIONADES AMB ELS VALORS I LES NORMES 

2.3.1 El RRI o les decisions de la CCP/Comissió de Convivència proposa, 
principalment, mesures punitives i coercitives.  B 
El RRI o les decisions de la CCP/Comissió de Convivència proposa, 
principalment, mesures de disciplina positiva.   F 

  
 

N1  Revisar els principis del PEC i plasmar els valors inclusius a les actuacions, plans i programes. 

 Consensuar/revisar les normes de convivència del centre i velar pel seu compliment. 

 Sensibilitzar i informar sobre els valors i continguts de l’educació inclusiva. 

 Promocionar la igualtat, la convivència positiva i la prevenció de conflictes i violència recollides al Pla 
d’Acció Tutorial de les diferents etapes i/o nivells. 

 Participar en programes preventius interinstitucionals, projectes d’innovació, projectes europeus i 
projectes de disseny propi sobre continguts d’educació inclusiva dins el Pla d’Igualtat i Convivència. 

N2  Activitats i actuacions amb l’alumnat del grup classe per a la promoció de la igualtat, la convivència 
positiva i la prevenció de conflictes i violència: evitar llenguatge sexista tant escrit com oral, utilitzar 
llenguatge inclusiu, descodificar els estereotips de gènere a partir de l’anàlisi dels contes tradicionals, 
reflexionant sobre rols dels personatges, renovar la biblioteca d´aula amb contes no sexistes ni violents. 

 Actuacions de prevenció de la violència i mediació per a la resolució de conflictes al grup classe: 
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència, equip de mediació, tutoria 
entre iguals, etc.. 

 Desenvolupament d’actuacions d’educació sexual seqüenciades per nivells. 

 Activitats de sensibilització de caràcter coeducatiu, igualitari i inclusiu a l’aula. 

 Activitats per a promocionar les relacions interpersonals positives, l’educació dels sentiments i  emocions. 

 Actuacions per a conèixer, consensuar i respectar les normes de convivència de l’aula i del centre. 

 Activitats de tutoria per desenvolupar la empatia i habilitats per a la resolució dialogada de conflictes.  

 Mesures REICO. Descriure: 

N3  Actuacions d’acompanyament per a garantir el dret a l’expressió de gènere i la intersexualitat. 

 Actuacions de mediació intercultural a l’aula (alumnes-tutor…). 

 Actuacions específiques de sensibilització davant la diversitat d’ètnies i cultures per part del personal 
especialitzat (dirigit a l’alumnat de nova incorporació i al grup al que s’incorpora). 

 Actuacions específiques de coneixement i respecte cap a la diversitat funcional, sociocultural, afectiu-
sexual, de gènere i familiar per part del personal especialitzat (dirigit al grup on l’alumne està 
escolaritzat). 

 Aula de convivència. 

 Acompanyament personalitzat per a l’adquisició d’estratègies i habilitats per a la resolució pacífica de 
conflictes i la interacció positiva en diversos contextos. 

 Tutories afectives. 

N4  Programa específic per al desenvolupament  i seguiment de mesures en l’alumnat que presenta 
alteracions greus de conducta. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres relacionades amb els valors i 
les normes(indicar nivell):  

 

2.3.2 Normes de convivència del centre/aula no consensuades, clares o 
funcionals.   B 
Normes de convivència del centre/aula consensuades, clares i funcionals.   F 

2.3.3 Absència o manca d’ús de protocols específics per a la resolució de 
conflictes (assemblees, bústies d’aula...).   B 
Presència i ús adequat de protocols específics per a la resolució de 
conflictes (assemblees, bústies d’aula...).   F 

2.3.4 Absència o manca d’ús dels protocols d’acollida a l’alumnat al centre i al 
grup (nouvinguts, repetidors..).  B 
Presència i ús adequat de protocols d’acollida a l’alumnat al centre i al 
grup (nouvinguts, repetidors..).   F 

2.3.5 Absència de treball específic de comunicació interpersonal i resolució de 
conflictes.   B 
Treball específic de comunicació interpersonal i resolució de conflictes.   F 

2.3.6 Absència o manca d’ús de metodologies específiques per a treballar la 
participació activa  de l'alumnat en la resolució de conflictes, com ara: 
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència, 
TEI, equip de mediació, etc..   B 
Presència i ús adequat de metodologies específiques per a treballar la 
participació activa  de l'alumnat en la resolució de conflictes, com ara: 
DUADOS, cercle d’amics, observadors de convivència i ciberconvivència, 
TEI, equip de mediació, etc..   F 

2.3.7 Altres barreres/fortaleses relacionades amb els valors i les normes: 
 

 B:  
 

  

  F: 
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2.4. BARRERES/FORTALESES D’AUTORREGULACIÓ I MOTIVACIÓ  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES D’AUTORREGULACIÓ I MOTIVACIO 

2.4.1 Manca d’ús d’estratègies motivacionals per afavorir la participació en les activitats de 
l’aula i del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús d’ajudes 
conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de 
conceptes, diferents formes de presentació dels materials...   B 
Ús d’estratègies motivacionals per afavorir la participació en les activitats de l’aula i 
del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús d’ajudes 
conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de 
conceptes, diferents formes de presentació dels materials...  F 

  
 

N1  Programacions didàctiques inclusives basades en el DUA. 

 Disseny d’unitats didàctiques integrades.  

 Formació del professorat per a la inclusió en funció de les necessitats detectades.  

 Planificació, desenvolupament i avaluació de protocols d'atenció sanitària. 

 Accions formatives dirigides a tota la Comunitat Educativa.  

N2  Ús d’estratègies motivacionals planificades al PAT per afavorir la participació en les 
activitats de l’aula i del centre: relacionar els continguts a explicar amb les idees prèvies, ús 
d’ajudes conceptuals, mediadors, organitzadors i/o mapes conceptuals clarificadors de 
conceptes, diferents formes de presentació dels materials... 

 Activitats per a millorar habilitats d’autocontrol i reduir impulsivitat: ex. autoinstruccions. 

 Organització d’activitats en diferents àrees/matèries que desenvolupen diferents tècniques 
de relaxació i autoregulació emocional: ex. el termòmetre de les emocions... 

 Tutoria personalitzada.     Tutoria compartida.    Tutoria entre iguals. 

 Treball específic a l’aula de l’educació emocional mitjançant l’ús dels contes, vídeos i 
metodologies actives i participatives com el role-playing i les dramatitzacions. 

 Ús de múltiples formes de presentació de la informació al dissenyar les activitats. 

 Ús de múltiples formes d’expressió del coneixement adquirit. 

 Ús de múltiples formes de motivació. 

N3  Acompanyament personalitzat per al desenvolupament d’habilitats i estratègies 
d’autoregulació del comportament i les emocions. 

 Compromís família- tutor/a.          Compromís tutor/a.-alumne/a. 

 Tutories afectives. 

 Aula de convivència. 

N4  Programa específic per a l’aprenentatge d’habilitats d’autoregulació del comportament i les 
emocions en l’alumnat amb alteracions greus de conducta. 

 Pla terapèutic de l’annex IX del Protocol de Salut Mental (R. 11/12/17) per al 
desenvolupament  i seguiment de mesures en l’alumnat amb problemes de salut mental que 
afecten a la convivència i relacions interpersonals. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres d’autoregulació i motivació 
(indicar nivell):  

 

 
 

2.4.2 Manca de coneixement de recursos i estratègies per a desenvolupar habilitats per a 
millorar l’autocontrol del comportament i reduir la impulsivitat: autoinstruccions, el 
termòmetre de les emocions...  B 
Coneixement de recursos i estratègies per a desenvolupar habilitats per a millorar 
l’autocontrol del comportament i reduir la impulsivitat: autoinstruccions, el 
termòmetre de les emocions...   F 

2.4.3 Absència o manca de diferents recursos materials i tecnològics a l’aula per 
afavorir la motivació dels alumnes.  B 
Presència a l’aula de diferents recursos materials i tecnològics per afavorir 
la motivació dels alumnes.  F 

2.4.4 Disseny de les activitats de l’aula on no es té en compte/es deuria tindre més en 
compte les múltiples formes de representació i d’expressió: oral, escrita, gestual, tàctil, 
pictogràfica, signada...per a no excloure a cap alumne.  B 
Disseny de les activitats de l’aula pensant en múltiples formes de representació i 
d’expressió: oral, escrita, gestual, tàctil, pictogràfica, signada...per a no excloure a 
cap alumne.  F 

2.4.5 Dificultats per a reconèixer les emocions i sentiments dels fills/alumnes i 
desenvolupar habilitats d'autoregulació emocional, per part de:  B 
Capacitat per a reconèixer les emocions i sentiments dels fills/alumnes i 
desenvolupar habilitats d'autoregulació emocional per part de:  F 

2.4.6 Absència dins del PAT de l’aula d’un programa o activitats 
pel desenvolupament de la competència emocional.   B 
Presència dins del PAT de l’aula d’un programa o activitats 
pel desenvolupament de la competència emocional.  F 

2.4.7 Manca de coneixement o de funcionalitat dels protocols d’atenció sanitària.   B 
Coneixement i funcionalitat dels protocols d’atenció sanitària.   F 

2.4.8 Altres barreres/fortaleses d’autoregulació i motivació: 
 

 B:  
   

  F: 
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3. BARRERES/FORTALESES D’APRENENTATGE I ASSOLIMENT 
    

3.1. BARRERES/FORTALESES CURRICULARS (CURRÍCULUM COMÚ I ESPECÍFIC)  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ DE LES 
BARRERES CURRICULARS (CURRICULUM COMÚ I ESPECÍFIC) 

3.1.1 Currículum rígid i/o programació didàctica poc adaptada als principis del DUA.   B 
Adaptació del currículum (flexible)/programació didàctica adaptada als principis DUA.   F 

  
 

N1  Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: acords al voltant dels continguts (elements curriculars lligats a les 
competències clau, promoció i tractament dels elements transversals, organització alternativa dels elements curriculars, 
com ara la programació per projectes, àmbits, etc.), dels materials didàctics i l’avaluació dels aprenentatges (criteris, 
procediments i instruments) i promoció. 

 Formació per a la inclusió (inclòs al Pla de Formació Anual). 

 Actuacions de transició entre etapes: concrecions curriculars i avaluació de les competències clau. 

N2  Programacions i unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell: funcionalitat i significativitat dels 
continguts, ajust dels criteris d’avaluació transversals, selecció i adequació dels procediments i 
instruments d’avaluació. 

 Planificació personalitzada d’activitats d’ampliació i reforç com a part de les unitats didàctiques i projectes. 

 Aplicació d’actuacions i/o programes preventius de dificultats d’aprenentatge acordats amb l’alumnat del 
grup-classe. 

 Aplicació de programes d’entrenament de la intel·ligència emocional.  

 Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Infantil: PELO. 

N3  Adequació personalitzada de les programacions didàctiques (ACI no significativa). 

 Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Infantil: PELO. 

 Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística a Educació Primària: Millora 
de la competència comunicativa oral. 

 Activitats d’ensenyament intensiu de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

 Actuacions i programes d’enriquiment curricular. 

 Desenvolupament de la docència directa, activitats d’aprenentatge i avaluació, amb l’alumnat amb 
escolarització transitòria (UPH i atenció domiciliària). 

N4  Adaptacions curriculars individuals significatives del currículum comú (ACIS). 

 Programes específics amb currículum personalitzat per a l’estimulació sensorial i cognitiva, l’aprenentatge motor i 
aprenentatge d’hàbits d’autonomia personal, etc.. 

 Programes específics personalitzats per a l’adquisició i ús funcional de la comunicació, el llenguatge i la parla. 

 Flexibilització en la durada de l’etapa per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.  

 Flexibilització en l’inici de l’escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil. 

 Pròrroga d'un any més de permanència en l’etapa d’Educació Infantil per a l’alumnat amb NEE. 

 Prolongació d'un any més d'escolarització en l’ensenyament bàsic per a l’alumnat amb NEE. 

 Desenvolupament de la docència directa, activitats d’aprenentatge i avaluació, amb l’alumnat amb escolarització transitòria 
en Unitats Educatives Terapèutiques (UET/HDIA). 

 Reducció de ràtio. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de barreres curriculars (indicar nivell): 

 

3.1.2 Manca de planificació de l’organització, selecció i seqüenciació de les u. didàctiques.   B 
Planificació explícita de l’organització, selecció i seqüenciació de les u. didàctiques.   F 

3.1.3 Manca de vinculació del currículum a experiències prèvies i la vida quotidiana.   B 
Vinculació del currículum a experiències prèvies i la vida quotidiana.   F 

3.1.4 Manca de funcionalitat/significativitat de continguts que faciliten generalització d’ aprenentatges.   B 
Funcionalitat/significativitat de continguts que faciliten generalització d’ aprenentatges.  F 

3.1.5 Manca d’atenció a les intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges, o estils diversos 
d’afrontament a les tasques en la programació i adaptació de continguts.  B 

Atenció a les intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos d’afrontament 
a les tasques en la programació i adaptació de continguts.  F 

3.1.6 Absència/manca de tractament de la coeducació als materials, currículum i/o les 
activitats proposades.   B 
Tractament de la coeducació als materials, currículum i/o les activitats proposades.   F 

3.1.7 Absència/manca de tractament dels prejudicis i de la nostra pròpia cultura front a la 
resta, al currículum.   B 
Tractament dels prejudicis i de la nostra pròpia cultura front a la resta, al currículum.   F 

3.1.8 Manca d’adequació de les exigències curriculars als coneixements previs o al desenvol. evolutiu.   B 

Adequació de les exigències curriculars als coneixements previs o al desenvolupament evolutiu.   F 

3.1.9 Absència/manca de coordinació docent en la implementació dels ajustaments i adpt. individualitzades.  B 

Bona coordinació docent en la implementació dels ajustaments i adaptacions individualitzades.   F 

3.1.10 Manca de diversitat d’estratègies i instruments d’avaluació: rúbriques, autoavaluació, registres.   B 
Diversitat d’estratègies i instruments d’avaluació: rúbriques, autoavaluació, registres.   F 

3.1.11 Absència/manca d’adequació dels instruments d’avaluació a la diversitat de l’alumnat.  B 
Bona adequació dels instruments d’avaluació a la diversitat de l’alumnat.  F 

3.1.12 L’avaluació no proporciona feedback útil pel foment d’estratègies metacognitives.   B 
L’avaluació proporciona feedback útil pel foment d’estratègies metacognitives.   F 

3.1.13 Altres barreres/fortaleses curriculars (currículum comú i específic): 
 B:  

   

 F: 
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3.2. BARRERES/FORTALESES METODOLÒGIQUES  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES METODOLÒGIQUES 

3.2.1 Absència/manca d’adaptació de la programació didàctica als principis del 
DUA.   B 
Adaptació de la programació didàctica als principis del DUA.   F 

  
 

N1  Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: acords al voltant d’estratègies 
metodològiques per a donar suport a l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat a les 
experiències educatives comuns i per a la prevenció de dificultats d’aprenentatge (mitjans i 
pautes de motivació, representació i expressió múltiples i diversos, metodologies actives, 
TAC, tertúlies dialògiques, etc..). 

N2  Programacions i Unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell: concreció i adaptació 
de la metodologia (estratègies i tècniques) a les característiques a del grup classe, ús de les 
TIC, TAC... 

 Tertúlies dialògiques (literàries, musicals, artístiques...). 

 Aprenentatge basat en projectes. 

 Aprenentatge-servei. 

 Programa específic d’entrenament en estratègies d’aprenentatge (autoinstruccions 
/metacognició /tècniques d’estudi /rutines de pensament…). 

 Racons d’aprenentatge. 

 Aprenentatge cooperatiu. 

N3  Aplicació d'estratègies i tècniques metodològiques que no requereixen materials singulars 
i/o personal especialitzat de suport docent, no docent o extern pel seu desenvolupament. 

 Contracte pedagògic alumnat-docent.  

N4  Aplicació d’estratègies i tècniques específiques i personalitzades que requereixen materials 
singulars i/o, personal especialitzat de suport docent, no docent o extern per al seu 
desenvolupament. 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres metodològiques (indicar 
nivell):  

 

 

 
 

3.2.2 Manca de coneixement i/o ús de varietat de recursos o capacitat de creació 
de nous que faciliten el procés d’aprenentatge - ensenyament (facilitadors 
multimodals: sonors, gràfics).   B 
Coneixement i/o ús de varietat de recursos o capacitat de creació de nous 
que faciliten el procés d’aprenentatge - ensenyament (facilitadors 
multimodals: sonors, gràfics).   F 

3.2.3 Estil docent directiu, poc flexible, autoritari...  B 
Estil docent flexible, empàtic, democràtic...  F 

3.2.4 Manca d’ús de material inclusiu (que facilite diferents formes d’expressió, 
representació i motivació).  B 
Ús de material inclusiu (que facilite diferents formes d’expressió, 
representació i motivació).  F 

3.2.5 Absència/manca d’utilització de metodologies actives (per exemple de 
col·laboració i cooperació) i ajustades a la  diversitat de l’aula.   B 
Utilització de metodologies actives (per exemple de col·laboració i 
cooperació) i ajustades a la  diversitat de l’aula.   F 

3.2.6 Manca d’adequació de les estratègies metodològiques emprades a les 
intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos 
d’afrontament...   B 
Adequació de les estratègies metodològiques emprades a les 
intel·ligències múltiples, diferents ritmes d’aprenentatges o estils diversos 
d’afrontament...   F 

3.2.7 Altres barreres/fortaleses metodològiques: 
 

 B:  
 

  

 F: 
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3.3. BARRERES/FORTALESES ORGANITZATIVES  MESURES APLICADES PER A LA REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DE LES 
BARRERES ORGANIZATIVES 

3.3.1 Absència de formació d’agrupaments o desdoblaments heterogenis.  B 
Formació d’agrupacions o desdoblaments heterogenis.  F 

  
 

N1  Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió: organització dels suports per a 
la inclusió. 

N2  Programacions i Unitats didàctiques integrades/inclusives/multinivell. 

 Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació entre el 
diferents òrgans del centre: CCP, Claustre, i equip docent per a l’adequació de 
la resposta educativa. 

 Suport no especialitzat dins de l’aula ordinària. 

 Desdoblaments. 

 Docència compartida. 

 Ambients d’aprenentatge. 

 Grups interactius. 

N3  Actuacions i programes de reforç dins i fora de l’horari lectiu (club de deures 
fora de l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament 
escolar, etc.). 

 Altres modalitats d’extensió del temps de docència (INCLUD-ED) 

 Estratègies organitzatives inclusives: Suport especialitzat dins de l’aula 
ordinària. 

 Plans específics de reforç per a l’alumnat que repeteix un curs. 

 Estratègies organitzatives inclusives: biblioteca tutorada. 

 Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació entre el 
diferents òrgans del centre: cicle i equip docent per a l’adequació de la resposta 
educativa. 

 Ampliació i millora de les estructures de coordinació i cooperació amb recursos 
externs que intervenen amb l’alumnat per l’adequació de la resposta educativa 
(extraescolars, CAT, USMIA, Serveis Socials...).  

N4  Coordinació amb centres d’escolarització transitòria (UET/HDIA), centres 
externs, de reeducació, etc... 

 Indicar, al seu cas _________________________________________________ 

 

 Altres mesures aplicades per a la reducció/eliminació de les barreres organitzatives 
(indicar nivell):  

 

3.3.2 Manca d’adequació i/o flexibilitat de l’horari dels recursos personals per a facilitar l’organització inclusiva 
per al suport preferent dins de l’aula ordinària.  B 
Adequació i flexibilitat de l’horari dels recursos personals per a facilitar l’organització inclusiva per al 
suport preferent dins de l’aula ordinària.  F 

3.3.3 Absència/manca de programació d’actuacions i programes de reforç dins i/o fora de l’horari lectiu (club 
de deures fora de l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament escolar, etc.).   B 
Programació d’actuacions i programes de reforç dins i/o fora de l’horari lectiu (club de deures fora de 
l’horari lectiu, biblioteca tutorada, tallers de reforç i acompanyament escolar, etc.).  F 

3.3.4 Manca d’actualització, adequació i funcionalitat dels documents organitz.: PEC, PAM, PADIE, PIC, etc.  B 
Actualització, adequació i funcionalitat dels documents organitzatius: PEC, PAM, PADIE, PIC, etc.  F 

3.3.5 Manca/necessitats de millora a l’organització i efectivitat del funcionament dels òrgans del centre: 
claustre, CCP, cicles i tutories. Especificar al seu cas:________________________ _____________   B 
Organització i efectivitat del funcionament dels òrgans del centre: claustre, CCP, cicles i tutories. 
Especificar al seu cas:______________________________________________________________   F 

3.3.6 Manca de/necessitats de millora a la coordinació i col·laboració entre els equips docents, de suport a la 
inclusió, de cicles, equips de transició, consell escolar, comissions... Especificar: ________________  B 
Coordinació i col·laboració entre els equips docents, de suport a la inclusió, de cicles, equips de 
transició, consell escolar, comissions... Especificar: ___________________________________  F 

3.3.7 Manca d’organització i efectivitat/necessitats de millora al funcionament dels diferents serveis del 
centre: personal especialitzat de suport docent i/o no docent.  B 
Organització i efectivitat al funcionament dels diferents serveis del centre: personal especialitzat de 
suport docent i/o no docent.  F 

3.3.8 Manca d’efectivitat/necessitat de millora al funcionament dels diferents serveis del centre: s. d’orientació.  B 
Efectivitat al funcionament dels diferents serveis del centre: servei d’orientació.  F 

3.3.9 Manca de/necessitats de millora coordinació amb agents de l’entorn.  B 
Coordinació amb agents de l’entorn.  F 

3.3.10 Manca de /necessitats de millora a la modernització, adequació i actualització de la tasca docent.  B 
Modernització, adequació i actualització de la tasca docent.  F 

3.3.11 Manca d’utilització d’estratègies org adequades (g.interactius, docència compartida, desdoblaments...).   B 
Utilització d’estratègies organitzatives inclusives adequades (per exemple grups interactius, docència 
compartida, desdoblaments heterogenis...).   F 

3.3.12 Altres barreres/fortaleses organitzatives: 
 

 B:  
   

 F: 
 


