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Introducció1

L’experiència educativa que us presentem parteix de la realitat concreta 
del nostre centre, el CEIP Eladi Homs de Valls, escola pública d’educació 
infantil i primària amb un percentatge elevat d’alumnes amb discapacitats. 
Si bé en un principi l’escola neix com a CERE (Centre Experimental de 
Règim Especial) en integració educativa, en l’actualitat es defineix com a 
escola inclusiva i el PEC parteix del terme inclusió per desenvolupar el pro-
cés educatiu de tots dels alumnes. Per què aquest canvi de nomenclatura? 
Perquè, tal com són definits actualment els termes integració i inclusió en 
parlar d’escola i d’educació, podem afirmar que la proposta educativa del 
CEIP Eladi Homs és una proposta educativa inclusiva.

És cert que integració i inclusió són dos termes que sovint s’han utilitzat 
i són utilitzats indistintament però, tal com afirma Ainscow (1998), la idea 
d’una educació inclusiva —que va prendre un gran impuls de la mà de la 
UNESCO, en la Conferència Mundial sobre Educació Especial que es va 
celebrar a Salamanca el 1994— va guanyant terreny en moltes parts del 
món. Quina diferència hi ha entre parlar d’escola integradora i d’escola 
inclusiva? El mateix Ainscow ens diu que la paraula integració s’ha utilitzat 
per descriure processos pels quals s’ajuda alguns nens peculiars a participar 
en el programa de l’escola que hi ha en funcionament (i que no s’ha canviat 
des de fa molt temps); en canvi, la inclusió suggereix la voluntat de rees-
tructurar el programa de l’escola per poder atendre la diversitat dels seus 
alumnes. Tenint en compte aquesta distinció, alguns autors (per exemple 
Ballard, 1995) han accentuat la necessitat de veure la inclusió com un pro-
cés pel qual l’escola continua buscant nous camins per donar respostes que 
tinguin en compte la diversitat. En aquest sentit, suggereix una escola amb 
una orientació inclusiva que defineix la diferència com una part normal i 

1 e..amill, «Let’s play. Utilització de tècniques de dramatització i teatre en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació primària», Perspectiva 
Escolar 286 (2004), 63-73.
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corrent de l’experiència humana. El Pla Director de l’Educació Especial de 
Catalunya (2003) parla amb aquests termes de l’escola inclusiva, i recull 
l’esperit i les paraules de la UNESCO (1994):

A les escoles han de tenir-hi cabuda tots els nens i nenes, independentment 
de la seva condició física, intel·lectual, social, emocional o lingüística. Aques-
tes escoles inclusives han de reconèixer les necessitats diverses de l’alumnat 
i respondre-hi adaptant-se als estils i ritmes d’aprenentatge, garantint una 
educació de qualitat per a tothom mitjançant currículums adequats, canvis 
en l’organització, estratègies docents, ús dels recursos i associacions amb 
les comunitats.

Les escoles ordinàries amb una orientació inclusiva són la manera més 
eficaç de combatre les actituds discriminatòries, crear comunitats acollidores, 
construir una societat inclusiva i aconseguir una educació per a tothom.

Així, doncs, perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves 
capacitats cal atendre la diversitat de tarannàs, capacitats, orígens, interes-
sos i motivacions que configuren les necessitats educatives —ordinàries 
i especials— de tots els nens i nenes escolaritzats al centre. Per fer-ho, el 
projecte educatiu de l’escola parteix del convenciment que tots els individus 
som diferents, que cadascú és com és i que en la diversitat hi ha la riquesa 
que ens ajuda a desenvolupar-nos com a individus particulars en un entorn 
socialitzador; per tant, a l’escola, tothom hi és benvingut i tothom hi té un 
lloc propi.

Descripció del centre docent

Context
El CEIP Eladi Homs està ubicat a Valls, capital de l’Alt Camp. El centre 

fou inaugurat el curs 1985-86 i obrí les seves portes, des del primer dia, 
com a escola d’integració, amb la funció d’atendre la població escolar del 
barri on s’ubica i, alhora, nens i nenes amb necessitats educatives especials 
de la comarca de l’Alt Camp.

A proposta de la Direcció General d’Ensenyament, mitjançant el De-
cret 205/1988, de 19 de juliol, es transforma el CP Eladi Homs de Valls 
(Tarragona) en Centre Experimental de Règim Especial en Integració Es-
colar (CERE).

El primer curs escolar de funcionament (1985-86), l’escola disposava 
de dues unitats de preescolar (P4 i P5), dues de cicle inicial d’EGB (1r i 
2n) i dues unitats d’educació especial. Cada curs escolar va anar augmen-
tant el nombre d’aules, de manera progressiva d’acord amb l’edat dels 
alumnes, fins que es completà el nombre d’unitats d’EGB i s’obrí l’aula 
de P3. Amb la LOGSE s’abandonà l’EGB i entrà en vigor la Primària i, 
des d’aleshores, la nostra escola acull els alumnes des de l’edat de 3 anys 
fins als 12 anys.
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Es conclou el CERE per part del Departament d’Educació el curs 2000-
01. Els mestres, progressivament i en successius concursos de trasllats, 
tenen la possibilitat d’optar a les places escolars en propietat. Fins el curs 
2003-04 els alumnes amb NEE estan escolaritzats en el centre fins als 16 
anys; a partir d’aquest curs, resten al centre fins als 14 anys i continuen la 
seva escolarització a les USEE de l’IES Narcís Oller de Valls.

En el curs 2003-04 s’inicia el canvi organitzatiu i metodològic de conver-
tir les UEE en USEE. Comencem per educació infantil i s’anirà instaurant 
aquest canvi progressivament a mesura que avancin els cursos.

Aquest curs 2008-09 a l’escola estem organitzats en aquestes unitats: 3 
grups d’educació infantil, 9 de primària, 2 USEE (a educació infantil i cicle 
inicial de primària) i 2 UEE (a cicle mitjà i cicle superior).

Atenció a la diversitat al CEIP Eladi Homs

Criteris generals
Escola inclusiva
Tal com hem exposat en la introducció, el CEIP Eladi Homs ha fet una 

opció clara per la inclusió social, funcional i educativa dels alumnes, amb 
un compromís individual i col·lectiu per part dels òrgans col·legiats.

Normalització educativa
L’escola parteix del principi que el procés inclusiu ha de portar a la nor-

malització educativa. Donar resposta a la diversitat no crea un tractament 
diferenciat entre alumnes —no hi ha alumnes i alumnes diferents—, sinó 
que ajuda a prendre consciència que totes les persones som diferents i, per 
tant, tots necessitem un tractament educatiu adequat a les nostres caracte-
rístiques individuals.

Ensenyament adaptatiu
Foment de metodologies diverses, estratègies d’ensenyament i aprenen-

tatge i activitats de classe diversificades, adreçades a tots els alumnes, que 
tinguin en compte els nens i nenes amb NEE i que garanteixin que cada 
alumne pugui seguir el seu procés individual fent camí conjunt amb els 
companys.

Desenvolupament de plans individualitzats, si cal, en un entorn ordinari 
i normalitzador.

Flexibilització
El desenvolupament de les diferents activitats i programes es fonamenta 

en el principi de la flexibilització: desaparició del grup homogeni i tancat, 
potenciació dels grups flexibles —oberts, heterogenis i variables—, desen-
volupament de programes diferenciats, PCC obert i dinàmic, i adequació 
dels recursos humans i materials a les necessitats educatives de tots els 
alumnes.
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funcional:
- Espai físic
- Serveis

social:
- Convivència
- Cadascú hi té un lloc
- Organització en funció de les necessitats dels 

alumnes.
- Agrupaments heterogenis

educativa:
- Cadascú segueix un programa, amb referència al 

PCC del Cicle:
- Programacions multinivell
- Plans individualitzats
- Tutoria compartida: tutor de l’aula i de la 

USEE
- Treball cooperatiu

- Utilització de les TAC per afavorir l’accés i la igual-
tat d’oportunitats

Organització i gestió. Suports i recursos
Concretem l’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes 

d’aquesta manera:
•	 Disseny de programes adaptats al nivell de competències de l’alum-

ne, donant prioritat a les àrees instrumentals, a l’adquisició d’hàbits 
d’higiene i al desenvolupament de les habilitats socials i d’autonomia 
personal; es té en compte que a l’escola tot procés individual evolu-
ciona en paral·lel amb als processos d’altres nens i nenes en un marc 
socialitzador, amb molts aspectes coincidents però amb particularitats 
individuals que cal atendre.

•	 Foment de metodologies, estratègies de classe i activitats diversificades 
adreçades a tots els alumnes que, en un entorn ordinari, tinguin en 
compte l’alumne amb necessitats educatives especials i garanteixin 
que cada nen i nena pugui seguir el seu procés.

•	 Adequació, optimització i priorització dels recursos humans, dels ser-
veis especialitzats, dels recursos organitzatius, dels recursos materials, 
a l’atenció de les necessitats educatives de tots els alumnes. Els serveis 
especialitzats formen part de l’equip docent dels cicles.

•	 Treball en equip dels mestres tutors i especialistes que intervenen 
en un mateix programa —individual o grupal— per tal de donar a 
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cada alumne l’atenció que necessita amb la intervenció del mínim de 
professionals possible, per tal de garantir una atenció òptima i evitar 
la dispersió i la fragmentació. Aquest treball en equip és concretat en 
les diferents coordinacions i comissions de treball.

•	 Coordinació entre tots els professionals de l’escola que intervenen en 
un mateix grup amb l’objectiu que tothom se senti implicat i membre 
actiu en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

•	 Acció tutorial, concretada en el seguiment i orientació de cada alumne, 
del grup classe i de cada família.

•	 Organització flexible dels grups classe.
•	 Reflexió constant i valoració sobre les possibilitats de cada alumne 

per participar en el màxim d’activitats ordinàries i normalitzades. 
Reflexió i valoració basades en els criteris de flexibilitat del centre 
que estableixen que tots els grups són oberts i dinàmics.

•	 La identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes, 
en col·laboració amb l’EAP i altres suports especialitzats, per poder 
concretar el tipus de programa que cal dissenyar.

Organigrama de funcionament

• Equips de cicle: Els diferents professionals del centre estan adscrits als 
cicles corresponents segons la seva intervenció envers els alumnes.
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• Coordinacions de treball: Partim del treball docent en equip. Seguim 
diferents formes de coordinació entre els professionals de l’equip 
pedagògic i els de serveis que participen en el procés d’ensenyament 
i aprenentatge dels alumnes. Aquestes en són les modalitats:

- Tutor / especialista
 - Concreció i seguiment de l’atenció específica dels alumnes.
- Tutor / cotutor USEE / mestra EE

- Concreció de les necessitats educatives específiques.
- Organització de l’horari individual tenint en compte l’horari del 

grup, la disponibilitat horària de cada mestre i la disponibilitat 
d’espais.

- Disseny del PI d’acord amb la programació d’aula.
- Intercicles

- Coordinació vertical per garantir la coherència i el seguiment del 
PCC.

- Tutor / servei extern
- Recollida i intercanvi d’informació referents als alumnes del grup.

- Tutor / tutor
- Traspàs d’informació: característiques individuals dels alumnes i 

característiques generals del grup classe.
- Coordinador de cicle / mestre

- Pont entre la cap d’estudis i els membres del cicle.
- Recollida de demandes de suport específic.
- Valoració de la disposició dels recursos humans i materials a l’aula 

i al cicle.
- Propostes d’optimització i millora de la pràctica educativa.

- Comissions
Procurem que en totes les comissions hi hagi membres que representin 
cadascun dels equips docents dels cicles.

- Comissió CAD (comissió d’atenció a la diversitat): 
- Recull i gestió de les demandes i/o valoracions de tots els ci-

cles.
- Seguiment dels alumnes que disposen de dictamen.
- Control i seguiment dels alumnes que reben medicació.
- Valoració de les flexibilitzacions.
- Valoració dels suports materials i humans que incideixen en els 

alumnes amb NEE.
- Establiment de lligams de comunicació amb els serveis externs: 

UTAC, CSMIJ, ONCE, CREDA, CDIAP, serveis socials i al-
tres.

- Aportació de solucions per atendre la diversitat.
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- Comissió Social
- Seguiment d’alumnes amb necessitats sociofamiliars desafavori-

des.
- Proposta i seguiment dels ajuts i beques: menjador, transports, 

llibres…
- Coordinació amb els serveis socials externs.

- Comissió TAC
- Dinamització de les TAC al centre: ús de l’ordinador a l’aula, ús 

de les aules d’ordinadors, ús d’altres equipaments informàtics i 
audiovisuals, actualització del lloc web, creació de blocs…

- Coordinació de l’ús de les noves tecnologies en els cicles.
- Recollida de les necessitats de maquinari, programari i forma-

ció.
- Establiment de prioritats en el treball.

- Comissió d’Activitats
- Organització de les festes a l’escola.
- Programació de les diferents activitats accessibles a tothom.
- Foment de la participació de tots els alumnes i professionals 

del centre, i afavoriment de les interrelacions intercicles per fer 
escola.

- Coordinació amb l’AMPA per afavorir la col·laboració i partici-
pació dels pares.

- Comissió LIC
- Valoració de les necessitats lingüístiques especifíques dels alum-

nes nouvinguts al centre.
- Organització de l’horari d’atenció als alumnes nouvinguts.
- Informació al claustre dels recursos interns i externs disponibles.
- Programació d’activitats de formació per als professionals del 

centre.
- Enllaç entre la família i els serveis externs.

- Comissió de Biblioteca
- Coordinació de treball de biblioteca amb el treball de les llengües 

a l’escola.
- Promoció de la dimensió lúdica de la lectura: l’alumne alhora 

que aprèn a llegir frueix de la lectura.
- Utilització de la biblioteca com a centre de dinamització cultural.
- Afavoriment de l’ús de les noves tecnologies per a la recerca i el 

tractament de la informació, l’intercanvi d’experiències…
- Accessibilitat dels llibres a tots els alumnes.

Concreció dels suports
A més d’utilitzar espais i serveis comuns, de conviure i tenir un lloc a la 

classe, l’alumne a l’escola aprèn seguint un programa —adaptat o no— i 
sempre amb el referent del PCC del seu cicle.
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Per planificar l’atenció de l’alumnat dins l’aula, cal dissenyar un conjunt 
d’opcions de treball compatibles que serveixin eficaçment per a l’aprenen-
tatge i la participació a l’aula inclusiva de tot l’alumnat. Per això, optem per 
l’ensenyament multinivell.

En l’organització del treball, tindrem ben presents aquests aspectes: 
• Inclusió d’infants amb NEE a l’aula ordinària, procurant que participin 

en les àrees o activitats de classe en funció del seu PI.
• Participació en activitats del cicle: sortides, festes, representacions 

teatrals…
• Intervenció dels especialistes dins l’aula: atenció individual, en petit 

grup o grup classe. Només es farà atenció individualitzada fora de 
l’aula ordinària quan el desenvolupament del PI ho requereixi.

• Programació d’activitats multinivell a l’aula per afavorir que cada 
alumne pugui participar-hi a partir del nivell propi de competències.

• Adaptació d’estratègies i materials per atendre les diversitat dins del 
grup.

• Tutoria compartida tutor/a de classe i mestre d’USSE, per elaborar, 
coordinar i desenvolupar els PI i per orientar les famílies i fer-ne el 
seguiment.

• Treball coordinat de l’equip docent d’una classe, prenent acords con-
sensuats per a l’aplicació dels PI.

• Concreció dels criteris d’actuació dels suports en el grup ordinari.
La tipologia d’alumnes amb NEE que tenim a l’escola és diversa; ens po-

dem trobar a l’aula amb alumnes que presenten plurideficiència, trastorns o 
síndromes més específics, deficiències motrius, dèficits greus d’aprenentatge, 
trastorns greus de la personalitat, desajustaments conductuals greus, retards 
maduratius, entre d’altres.

Actualment, a l’escola hi tenim 2 USEE i 2 UEE. La diferència entre aques-
tes dues tipologies, quant al funcionament, la disposició de recursos humans 
i l’organització general queda reflectida en la taula de la pàgina següent.

El criteri de promoció d’aquests alumnes d’una unitat a una altra ve 
marcat per l’edat cronològica; es valora la possibilitat de romandre un any 
més en les etapes d’educació infantil i primària.

El seguiment amb les famílies es fa bàsicament en reunions periòdiques 
amb els tutors, especialistes, serveis externs… Sempre que és possible, 
coordinades per la tutora de l’alumne.

Aquests alumnes fins ara tenien una ACI (Adequació Curricular Indivi-
dualitzada). Durant el curs 2008-09 es va refer el document per adaptar-lo 
a la normativa i esdevenir plans individualitzats.

Com a exemples, adjuntem, en els annexos, uns models dels ACI que fins 
ara hem utilitzat a l’escola i el nou model de Pla Individualitzat que proposem 
des de la nostra escola.
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USEE UEE
Ubicació
alumnes

A l’aula ordinària.
A l’aula pròpia de la 
unitat.

Tutora
Cotutoria: tutora aula or-
dinària amb tutora USEE.

Tutora UEE.

Suport
educadores

Una per USEE. Una per UEE.

Flexibilitzacions

De l’aula ordinària a la 
USEE.

De la UEE a l’aula or-
dinària amb els suports 
humans necessaris dispo-
nibles.

Intentarem, sempre que 
sigui possible, que l’alum-
ne estigui a l’aula ordi-
nària —amb els suports 
necessaris— abans d’op-
tar per un entorn menys 
normalitzat.

Intentarem, sempre que 
sigui possible, valorant les 
possibilitats de l’alumne 
i les característiques del 
grup classe de referèn-
cia, que pugui assistir el 
màxim d’hores a entorns 
més normalitzats.

Tipus
d’agrupaments

L’alumne dins l’aula ordi-
nària sense suport.

L’alumne dins aula ordi-
nària amb suport humà 
(un o més): educadora, 
mestre de suport, tutor 
USEE, amb un suport 
més individual o en petit 
grup però dins l’aula.

L’alumne a l’aula de la 
USEE/UEE amb altres 
alumnes que presenten 
NEE o reben una atenció 
individualitzada.

L’alumne dins la UEE 
amb la tutora i l’educa-
dora treballant amb tot 
el grup o amb un treball 
més individualitzat.

L’alumne flexibilitzant a 
l’aula ordinària sense su-
port humà o amb el suport 
de l’educadora, la mestra de 
suport o la tutora de la 
UEE.

Cicle 

USEE/UEE ubicades en un cicle i participant activa-
ment en les activitats comunes. 
El material de referència és el de l’aula ordinària, 
i s’utilitzarà sempre que sigui possible, encara que 
calgui fer múltiples adaptacions.
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Al igual que en algunos cuentos, esto sucedió hace muchos años, tantos, 
que los traviesos dedos del tiempo han borrado parte de los recuerdos. No 
recuerdo, por ejemplo, en qué año sucedió; ni siquiera recuerdo a través de 
quién llegué a la escuela. El caso es que, lo que parecía una visita más, se 
convirtió en una larga y creativa amistad.

Todo empezó en la clase de Els Cavalls. Era una clase peculiar, tanto por 
el reducido número de alumnos como por la forma en que María Elvira, 
la maestra, la conducía. Ella le daba gran importancia a las emociones, los 
sentimientos y al espíritu de superación ante las dificultades. Ese enfoque 
tan poco común en las aulas me entusiasmó.

En esa clase estaba Abel: un muchacho singular. Me dio la impresión 
de que no acababa de encontrarse, de que se sentía demasiado mayor para 
identificarse con los pequeños, y demasiado pequeño para aspirar a ser 
mayor. Como en alguna ocasión me encontré igual de perdido, sentí hacia 
él una gran simpatía. Y, al parecer, a él le sucedió algo parecido, pues, al ver 
que me marchaba, se acercó a mi lado y me preguntó si podía escribirme. 
Aunque no suelo hacerlo, le di mi dirección.

Al cabo de unas pocas semanas recibí una carta suya. Corta, amable, 
simpática. Yo le contesté.

Entonces, con la fina sensibilidad que la caracteriza, intervino María El-
vira preguntándome si me importaría que la carta fuera compartida por el 
resto de compañeros. Claro que no tuve inconveniente, por lo que toda la 
clase se involucró en la tarea de escribir y recibir cartas. Eso sí, puesto que 
había sido idea suya, Abel fue el portavoz. Hasta que, al acabar el curso, se 
marchó del colegio. Antes de partir se eligió a un nuevo portavoz para que 
se encargara de mantener vivo el espíritu de la correspondencia.

A decir de María Elvira, el hecho de escribirme hacía que prestaran más 
atención, que intentaran no cometer faltas de ortografía, que se esmeraran 
en la forma de expresar por escrito sus ideas, que leyeran con más interés 
y curiosidad.

Por mi parte, era una alegría notar que la relación con la clase de 
Els Cavalls se consolidaba carta tras carta. En alguna ocasión vinieron 

Una amistad duradera

ricardo.alcántara

Escriptor
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a verme a Barcelona y pasamos un día estupendo charlando, comiendo y 
paseando cerca del mar.

Cada año voy a verles, por lo que la amistad se ha ido afianzando y el 
cariño ha ido creciendo y extendido a otras clases, de modo que son muchos 
los jóvenes lectores con los que mantengo correspondencia, a los que les 
cuento mis progresos y ellos los suyos, con los que comparto mis personajes 
y mis historias. Por eso, en el centro Eladi Homs es de los lugares en los 
que me siento como en casa.
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