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1.- ¿Quién soy yo…para hablar de
esto…?.
2.- ¿Qué polémica existe…en España…?.
3.- ¿Qué ocurre en la U.E.?.
4.- Normativa actual.
5.- ¿Qué es la inclusión? Marco teórico.
6.- Calidad de la educación inclusiva.
7.- Decreto 104/2018 de la CV.
8.- Organización de la respuesta inclusiva.
9.- QUÉ HACER…niveles de respuesta.
10.- Hacia dónde vamos en la inclusión.

¿QUÉ VAMOS A VER ESTA TARDE?
.

1.- ¿QUIÉN SOY YO…
PARA HABLAR DE
ESTO…?
ATREVIDA, VALIENTE…. SENSIBLE

APASIONADA POR LA EDUCACIÓN
ESPECIAL
PROFESORA DE MAGISTERIO
ORIENTADORA EDUCATIVA
INSPECTORA DE EDUCACIÓN

ILUSIONADA CON EL FUTURO....
ESPERO MUCHO
TRANSFORMANDO MI MUNDO

2.- ¿QUÉ POLEMICA EXISTE EN ESPAÑA?

EDUCACIÓN INCLUSIVA SÍ,
EDUCACIÓN ESPECIAL TAMBIÉN

INCLUSIÓN: LOS COLORES DE LAS FLORES

3.- ¿QUÉ OCURRE EN LA U.E.?

4.- NORMATIVA ACTUAL
Constitución Española

Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio LODE
Decreto 36/1998
Ley 11/2003 -Estatuto de las personas con Discapacidad
Ley O. 2/2006 de 3 de mayo de Educación
Asamblea General de Naciones Unidas: Convención Internacional de las Personas con Discapacidad
Ley 26/2011 Derechos de las personas con discapacidad
Foro mundial de la educación: Declaración de Incheon (educación 2030)
Agencia Europea de Educación Inclusiva y necesidades especiales
Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (2017-2022)
Ley 8/2017 integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión del género de la CV.
DECRETO 104/2018 de 27 de julio por los que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el
sistema educativo valenciano

5.- ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA? MARCO TEÓRICO
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Es un enfoque para mejorar las oportunidades educativas de todo el alumnado.

Es una responsabilidad compartida con todas las personas educadoras, líderes y
tomadores de decisiones.
Los principios operativos deben ser los de equidad, eficacia, aumento del éxito
de todas las partes interesadas (alumnado, familias, profesionales de la
educación, personas representantes de la comunidad y tomadoras de decisiones)
a través de oportunidades educativas accesibles de alta calidad.
Educar en la diversidad es reconocer que cada alumna y alumno tiene
necesidades únicas que pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud,
intensidad y duración.

La escuela inclusiva requiere la aplicación de múltiples recursos de naturaleza
distinta, funcionales, organizativos, curriculares o personales, para atender un
amplio abanico de situaciones en que el alumnado requiere algún tipo de apoyo,
transitoriamente o a lo largo de toda su escolaridad.

6.- CALIDAD EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Este decreto tiene por objeto establecer y regular los
principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de
un modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano
para hacer efectivos los principios de equidad e igualdad
de oportunidades en el acceso, participación, permanencia
y progreso de todo el alumnado, y conseguir que los
centros docentes se constituyan en elementos
dinamizadores de la transformación social hacia la
igualdad y la plena inclusión de todas las personas, en
especial de aquellas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.

7.- DECRETO 104/2018

7.- DECRETO 104/2018

PRINCIPIOS

ACTUACIÓN

FUNCIONES DE LOS CENTROS

FUNCIONES DE LA
CONSELLERIA

COLABORACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIONES

8.- ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA
INCLUSIVA

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
PEC
DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NEE
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA
PAM
PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
PROCESOS DE TRANSICIÓN
PERSONAL Y MATERIAL DE APOYO
PLAN DE ACTUACIÓN PERSONALIZADO
PAP
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

NIVEL 1

NIVEL 1

Se dirige a toda la comunidad educativa y a las relaciones del centro con el
entorno sociocomunitario.
Lo constituyen las medidas que implican:
los procesos de planificación,
la gestión general y
la organización de los apoyos del centro.
Los órganos de gobierno, de coordinación y de participación del centro, de
acuerdo con sus competencias, proponen y aprueban dichas medidas, las cuales
aplicará toda la comunidad educativa con la colaboración de agentes externos
cuando sea necesario.
Las medidas que incluyen la participación de personas o entidades externas al
centro docente deberán acordarse y concretarse con los agentes implicados.
Los documentos que concretan las medidas del primer nivel de respuesta
son el PEC y el plan de actuación para la mejora (PAM).

NIVEL 2

NIVEL 2

Está dirigido a todo el alumnado del grupo-clase.
Lo constituyen las medidas generales programadas para un grupo- clase que
implican apoyos ordinarios.
Las medidas en este nivel incluyen
el diseño y aplicación de programaciones didácticas que den respuesta a la
diversidad de todo el alumnado del grupo,
incluyendo las actividades de ampliación y refuerzo para el desarrollo competencial
y la prevención de dificultades de aprendizaje,
así como actuaciones transversales que fomenten la igualdad, la convivencia, la
salud y el bienestar.
Dichas medidas las planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo,
coordinado por la tutoría del grupo, con el asesoramiento de los servicios
especializados de orientación, el profesorado especializado de apoyo y, en
su caso, la colaboración de agentes externos, de acuerdo con sus
competencias.
Las medidas del segundo nivel se determinan en las unidades didácticas, así
como en el plan de acción tutorial y el plan de igualdad y convivencia contenidos
en el proyecto educativo de centro y su concreción en el plan de actuación para la
mejora.

NIVEL 3

NIVEL 3

Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado que requiere una
respuesta diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos
ordinarios adicionales.
Este nivel incluye medidas curriculares que tienen como referencia el currículo
ordinario: enriquecimiento o refuerzo, las adaptaciones de acceso al currículo que
no implican materiales singulares, personal especializado o medidas organizativas
extraordinarias y, en la etapa de ESO, también la organización del currículo en
ámbitos de aprendizaje o el desarrollo de programas específicos de atención
a la diversidad, actuaciones de acompañamiento y apoyo personalizado,
En este nivel se organizan, igualmente, las medidas transitorias que facilitan la
continuidad del proceso educativo del alumnado que, por enfermedad,
desprotección, medidas judiciales .
Todas estas medidas las planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo,
coordinado por la tutoría, con el asesoramiento de los servicios
especializados de orientación y la colaboración del profesorado
especializado de apoyo y, en su caso, de otros agentes externos, de acuerdo
con sus competencias.
Las medidas del tercer nivel se determinan en el plan de atención a la
diversidad, el plan de acción tutorial y el plan de igualdad y convivencia contenidos
en el proyecto educativo de centro y su concreción en el plan de actuación para la
mejora.

NIVEL 4
Medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de
carácter extraordinario que implique apoyos especializados adicionales.
Atendiendo al carácter extraordinario de este nivel, es preceptivo, evaluación
sociopsicopedagógica y la emisión del informe sociopsicopedagógico
Las medidas extraordinarias: incluyen las
•
•
•
•
•

NIVEL 4

•
•
•
•

adaptaciones curriculares individuales significativas,
las adaptaciones de acceso
personal especializado o medidas organizativas extraordinarias,
los programas específicos que requieren adaptaciones significativas del currículo, y
los programas singulares para el aprendizaje de habilidades de autorregulación del comportamiento y las emociones o
habilidades de comunicación interpersonal y de relación social
las medidas de flexibilización de la escolarización,
las prórrogas de permanencia extraordinaria para el alumnado con necesidades
la determinación de la modalidad de escolarización
las medidas transitorias que faciliten la continuidad del proceso educativo del alumnado que, por sus condiciones de salud
mental

Dichas medidas las planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo,
coordinado por la tutoría del grupo, con el asesoramiento de los servicios
especializados de orientación. del profesorado especializado de apoyo y, en
su caso, del personal no docente de apoyo y otros agentes externos.

El p l a n d e a c t u a c i ó n p e r s o n a l i z a d o es el documento que
concreta las medidas de este nivel de respuesta.

9.- ¿CÓMO LLEVARLOS
A LA REALIDAD
PRÁCTICA?

NIVELL 1
ACCÈS O PRESÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

RESPONSABLES:

Òrgans de govern, coordinació didàctica i participació

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Registre i transmissió de la informació educativa sobre l’alumnat Concrecions curriculars d’etapa per a la inclusió:
assegurant la protecció de dades i la confidencialitat.
-

Relació dels valors amb les pràctiques educatives. Projecte Educatiu del
Centre

Difusió de la informació institucional i canals de comunicació Programacions didàctiques inclusives pel desenvolupament
bidireccional accessibles amb les famílies, la comunitat educativa i
de competències clau per a cada nivell i àmbit/
l’entorn.

Normes de convivència del centre.

Sensibilització i informació sobre els valors i els continguts de l’educació
inclusiva dirigida al conjunt de la comunitat educativa, així com del Pla
d’Igualtat i Convivència, el Reglament de Règim Intern i els protocols
d’atenció sanitària, d’acollida, absentisme i acompanyament a la identitat i
Assignatures de lliure configuració de disseny propi que expressió de gènere.

assignatura/mòdul:

Protocols d’acollida, .
Prevenció de l’abandonament escolar.

fomenten valors inclusius.
Organització dels espais del centre i transformació dels entorns amb
criteris d’interacció, seguretat, salut i sostenibilitat. (Atenció sanitària de Oferta de matèries optatives opcionals en els blocs
l’alumnat davant malalties cròniques i de salut mental, menjador
d’assignatures específiques i de lliure configuració amb criteris
escolar, evacuació, riscos laborals, neteja, estalvi energètic, reciclatge i
inclusius.
reutilització de materials, etc).

Sensibilització, informació i concreció de pautes de detecció primerenca
sobre els casos que regulen els diferents protocols de prevenció i
intervenció davant supòsits de violència i desprotecció (O 62/2014 de 28 de
juliol).

Promoció de la igualtat, la convivència positiva i la prevenció de conflictes
Accessibilitat física i cognitiva d’espais, elements arquitectònics, Formació per a la inclusió. Detecció de necessitats i i violència:
mobiliari, i elements de mobilitat i transport. Serveis complementaris planificació d’accions formatives dirigides a tots els membres
relacionats.
de la Comunitat Educativa que donen suport a la progressiva
Promoció de la salut i la sostenibilitat
transformació cap a la inclusió.
Actualització dels recursos tecnològics amb criteris de sostenibilitat.
Protocols d’atenció sanitària.
Sol·licitud, organització i normes d’utilització i manteniment.
Programa de reutilització de llibres i materials curriculars. l Banc de
llibres en el Pla d'Acció Tutorial (PAT) de cadascuna de les etapes.
Productes de suport per l’accés al currículum de l’alumnat amb
necessitats educatives especials
Beques i ajudes econòmiques. I
Recursos personals, sol·licitud i organització inclusiva per al suport
preferent dins de l’aula ordinària.
Organització d’estructures de coordinació entre els professionals del
centre (professorat assignatures, professorat de orientació i suport,
personal no docent de suport) i amb altres agents externs.
Organització dels agrupaments heterogenis de nivell i per al reforç i
altres mesures de suport.

Participació i implicació del professorat.
Participació i implicació de l’alumnat.
. Exemples: els equips d’alumnes ajudants, la tutoria entre alumnes,
pigmalions , observadors de la convivència, cibertutors, TEI, Club de deures,
, DUADOS, biblioteca tutoritzada, Club dels valents, etc)
Participació i implicació de les famílies.
: grups interactius, comissions mixtes, etc.
Participació i implicació de voluntaris, altres membres de la comunitat i
l’entorn.
Exemple: Sistematitzar un banc de voluntaris, la figura del coordinador/a
del voluntariat i la prèvia formació adreçada a la participació en grups
interactius d’aquest col·lectiu.

Formalitzar les relacions amb institucions i associacions de l’entorn local
i comunitari i entre conselleries,
NOTA. La classificació de les mesures de resposta segons les dimensions de l’Educació Inclusiva és orientativa ja que totes estan relacionades i es reforcen unes a altres. Les mesures de resposta s'han inclòs en la dimensió amb la qual estan preferentment relacionades.

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

PRESENCIA

TDHA

Nivel 3

PARTICIPACIÓN

ACCESO Y
PRESENCIA

TEA
NIVEL 4

APRENDIZAJE

PARTICPACIÓN

PRESENCIA

COMPENSATORIA

NIVEL 2

PARTICIPACIÓN

JUAN TIENE 6AÑOS, ES UN ALUMNO CON UNA
SITUACIÓN SOCIAL DESFAVORECIDA, CON
CAMBIOS DE DOMICILIO REITERADOS. SU
FAMILIA HA PERDIDO SU CUSTODIA
TEMPORALMENTE, PERO A PESAR DE SU
SITUACIÓN Y DE SU ESCASA ESCOLARIZACIÓN
NO PRESENTA UN RETRASO ESCOLAR, ES UN
ALUMNO DESPIERTO QUE APRENDE RÁPIDO.
TIENE UN PROBLEMA DE AISLAMIENTO AL SER
NUEVO EN EL CENTRO.
NO SABEMOS LAS VACUNAS QUE TIENE.

RESPONSABLES: Tutor/a i professorat de cada assignatura amb l’assessorament de

NIVELL 2
ACCÈS O PRESÈNCIA
Actualització de la informació educativa sobre l’alumnat del grup classe assegurant la
protecció de dades i la confidencialitat.

ALUMNO
COMPENSACIÓN
EDUCATIVA
NIVEL 2

l’equip docent i altres agents externs. Cap d’estudis, persona coordinadora d’igualtat i
convivència i altres persones coordinadores segons etapa i nivell educatiu.

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA
Acordar i actualitzar les normes de convivència del grup classe.(PAT).

Unitats didàctiques i projectes disciplinaris i interdisciplinaris d
Participació de l’alumnat del grup classe en les accions de sensibilització i informació que
Difusió accessible de la informació institucional entre l’alumnat del grup classe i les Exemples: aprenentatge servei, Investigació científica, salut i sostenibilitat, creació de organitze el centre sobre el valors i els continguts de l’educació inclusiva.
seues famílies.
productes culturals i artístics, ambients d'aprenentatge, etc.
Desenvolupament de les activitats per a la participació de l’alumnat del grup classe en les
Acollida al grup classe, especialment als nous membres (PAT)
Ajustament de les unitats didàctiques i projectes disciplinaris i interdisciplinaris a les estructures de participació del centre com la junta de delegats i altres. Exemples: els equips
característiques, necessitats i nivells d’assoliment de l’alumnat del grup classe d’alumnes ajudants, la tutoria entre alumnes, pigmalions, observadors de la convivència,
Control de l’assistència i prevenció de l’absentisme com a part de la fase preventiva mitjançant l’aplicació d’estratègies i tècniques metodològiques per a la inclusió cibertutors, TEI, Club de deures, , DUADOS, biblioteca tutoritzada, Club dels valents, etc)
del protocol acordat en el centre.
(programació multinivell, opcions múltiples d’implicació, representació i expressió
(DUA), metodologies centrades en l’alumnat que promoguen la interacció i la Activitats amb l’alumnat del grup classe per a la promoció de la igualtat, la convivència
Supervisió de l’accessibilitat física, sensorial i cognitiva d’espais i mobiliari de les aules cooperació, TAC, tertúlies dial. lògiques, etc)
positiva i la prevenció de conflictes i violència que comporten la participació de l’entorn i
i altres espais dins i forma del centre on es desenvolupen les activitats d'aprenentatge
la comunit educativa com a concreció del Pla d’Acció Tutorial, del Pla d’Igualtat i
programades per a l'alumnat del grup classe.
Planificació personalitzada d’activitats amb l’alumnat del grup classe que ho necessite Convivència i dels programes preventius interinstitucionals, projectes d’innovació,
per a l’ d’aprenentatge transversal d’habilitats, comportaments i actituds que projectes europeus i projectes de disseny propi que es desenvolupen en el centre, dins i
Adequació i accessibilitat dels recursos tecnològics i dels materials didàctics i desenvolupen la implicació personal a les activitats educatives des de totes les fora de l’horari lectiu .
curriculars comuns que siguen coherents amb els valors inclusius (art 4 apartat 5.f) assignatures utilitzant els criteris d’avaluació transversals baix la coordinació del tutor
Decret 104/2018). Desenvolupament amb l’alumnat del grup classe de les activitats o tutora.
Activitats amb l’alumnat del grup classe que desenvolupen els programes preventius per a
que promoguen el valor pedagògic del banc de llibres.
- Lideratge positiu i iniciativa
la promoció de la salut i la sostenibilitat, dins i fora de l’horari lectiu.
- Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu,
Informació accessible sobre beques i ajudes econòmiques i indicacions per sol·licitar- Autoconfiança i fortaleses personals
Implementació del protocol d’atenció sanitària específica amb l’alumnat del grup classe.
les.
- Planificació, desenvolupament i avaluació de projectes personals i
col·lectius
Activitats d’acció tutorial per eliminar les barreres a la inclusió identificades prèviament
Organització de la participació de l’alumnat del grup classe en les estructures de
- Identificació, expressió i autoregulació d’emocions i sentiments
en el grup classe per tutor o la tutora i l’equip docent. Exemples: disparitat, discriminació,
participació de l’alumnat del centre com la junta de delegats, els equips d’alumnes
- Habilitats de comunicació interpersonal i resolució dialogada de conflictes intolerància, violència entre iguals, violència de gènere, addiccions, hàbits higiènics, etc)
ajudants, la tutoria entre alumnes, etc.
Ajustament dels procediments i instruments d’avaluació a les característiques i Fases de detecció i primeres actuacions dels protocols de prevenció i intervenció davant
Organització i participació en la coordinació de les actuacions i programes preventius necessitats de tot l’alumnat del grup classe seguint els principis de l’avaluació inclusiva supòsits de violència i desprotecció (O 62/2014 de 28 de juliol) i acompanyament a la
de promoció de la salut i la sostenibilitat dirigits a l’alumnat del grup classe. Exemples: (art. 15 Decret 104/2018).
identitat i expressió de gènere amb el grup classe.
Prevenció de conductes addictives. UPCCA, Campanyes i programes de prevenció
d’accidents, salut, DITCA, PIES, tallers del pla director, etc.
Planificació personalitzada d’activitats d’enriquiment*, d’ampliació i reforç com a part Tutoria personalitzada o tutoria compartida amb qualsevol alumne o alumna del grup
de les unitats didàctiques i projectes.
classe i amb les seues famílies.
Coordinació del tutor/a amb l’equip docent i amb els professionals de suport interns i
externs que realitzen l’assessorament o participen en la programació d’activitats Aplicació de les actuacions i o programes preventius de dificultats d’aprenentatge
educatives programades amb l’alumnat del grup classe.
acordades amb l’alumnat del grup classe.

NOTA. La classificació de les mesures de resposta segons les dimensions de l’Educació Inclusiva és orientativa ja que totes estan relacionades i es reforcen unes a altres. Les mesures de resposta s'han inclòs en la dimensió amb la qual estan preferentment relacionades.

LUIS TIENE 11AÑOS, ES UN ALUMNO CON
TDAH PERO CON INTELIGENCIA
CONSERVADA TIENE PROBLEMA DE
CONTROL DE IMPULSOS Y BAJA
AUTOESTIMA, PERO NO ES UN PROBLEMA
DE CONDUCTA. SU NIVEL CURRICULAR ES
EL ADECUADO PERO NECESITA MÁS
TIEMPO PARA HACER SUS TAREAS, SE
OLVIDA DE SUS COSAS.
TIENE DESDE HACE UN AÑO PROBLEMAS EN
UNA RODILLA POR LO QUE HA SUFRIDO
UNA INTERVENCIÓN HOSPITALARIA.

NIVELL 3 Totes les mesures del Nivell 2 +
ACCÈS O PRESÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

RESPONSABLES: Tutor/a i equip docent i professorat que participa a les mesures
addicionals i, si escau la col·laboració del professorat de suport i l’assessorament del
professorat d’orientació i altres agents externs.

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Seguiment intensiu del control de l’assistència i desenvolupament de les actuacions Adequació personalitzada de les programacions didàctiques (ACI) com Actuacions amb un grup diferenciat d’alumnat d’un grup classe, dins i fora de l’horari
específiques del protocol d’absentisme acordat al centre (fases d’inici i manteniment).
lectiu, pel desenvolupament d’actituds de respecte i tolerància, habilitats
adequacions metodològiques i per l’avaluació dels aprenentatges de les d’autoregulació del comportament i les emocions i habilitats de comunicació
Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns (espais, mobiliari, activitats de les unitats didàctiques.
interpersonal i relació social per a la interacció positiva en diversos contextos.
recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars) d’una actuació o programa ACCESO DE TIEMPO Y DE MATERIAL
PROGRAMAS DE CONTROL DE LA IRA Y LAS EMOCIONES
addicional d’aquest nivell.

EXAMENES CON TIEMPO Y ACCESO DE MATERIAL DE EXAMEN

Accessibilitat personalitzada dels mitjans comuns a les activitats extraescolars i
complementàries
APOYO EN EL AULA

Protocols d’atenció sanitària front a determinades situacions d’emergència mèdica
(diabetis, crisis epilèptiques, crisis asmàtiques, etc)
Protocols d’atenció sanitària específica a l’alumnat amb problemes de salut crònics.

Acompanyament personalitzat per sol·licitar beques i ajudes econòmiques.

Actuacions i programes de reforç dins i fora de l’horari lectiu. Exemples. Club de deures
Actuacions per a grups diferenciats d’alumnat d’un grup classe fora de l’horari lectiu per
fora de l’horari lectiu, tallers de reforç i acompanyament escolar, etc
a la participació en activitats socials, culturals i d’oci organitzades en col·laboració amb
Assignatures de lliure configuració autonòmica d’opció: tallers de reforç.
l’entorn local i institucions i organismes externs.

Organització dels agrupaments heterogenis per a les actuacions o programes
Repetició de curs en l’ensenyament bàsic. Plans específics de reforç
addicionals d’aquest nivell.
Organització de la docència compartida i del suport del professorat especialitzat i altres PROGRAMAS DE AUTOREGULALCIÓN
professionals externs dins de l’espai comú pel desenvolupament de les actuacions o AUTOCONTROL
AUTOEVALUACIÓN
programes addicionals d’aquest nivell.
AUTOOSERVACIÓN (PARATE Y PIENSA)

ALUMNO
TDAH
NIVEL 3

Mesures educatives de disciplina positiva de col·laboració en tasques comunitàries i/o
del centre
Aula de convivència com espai de reflexió i aprenentatge d’habilitats per a la
participació.

Coordinació del tutor/a amb el professorat del centre i els professionals de suport
interns i externs que participen a les actuacions o programes addicionals d’aquest nivell. Actuacions i programes de desenvolupament de la competència lingüística: Acompanyament personalitzat per a desenvolupar implicació, autoestima, confiança a
Desenvolupament de la docència directa, activitats d’aprenentatge i avaluació, amb les pròpies possibilitats i fortaleses amb el suport de les estructures de tutoria entre
iguals i equips de mediadors.
Procediments administratius, coordinacions i tasques per formalitzar i desenvolupar l’alumnat amb escolarització transitòria (UPH i atenció domiciliaria).
l’escolarització transitòria de l’alumnat que presenta determinades condicions de salut
Acompanyament personalitzat per a desenvolupar habilitats d’autoregulació del
(UPH i atenció domiciliaria), compliment de mesures judicials d’internament o de
comportament i les emocions i habilitats de comunicació interpersonal i relació social
mesures de tutela i protecció de caràcter residencial o d’acollida familiar.
per a la interacció positiva en diversos contextos el suport de les estructures de tutoria
entre iguals i equips de mediadors.
Compromís família tutor/a amb un alumne o alumna i la seua família (Decret 30/2014,
14 febrer).

NOTA. La classificació de les mesures de resposta segons les dimensions de l’Educació Inclusiva és orientativa ja que totes estan relacionades i es reforcen unes a altres. Les mesures de resposta s'han inclòs en la dimensió amb la qual estan preferentment relacionades.

PASCUAL,TIENE 8 AÑOS, ES UN ALUMNO CON
TEA GRADO 3. HA ESTADO ESCOLARIZADO EN
AULA CYL O UEE.
NO TIENE LENGUAJE Y ESCASA INTENCIÓN
COMUNICATIVA.
PUEDE LLEGAR A TENER CONDUCTAS
AUTOLESIVAS.

NIVELL 4 Totes les mesures del Nivell 2 i 3+
ACCÈS O PRESÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

RESPONSABLES: Tutor/a i equip docent amb la intervenció directa del
professorat de suport, del personal no docent de suport, del professorat d’orientació
i altres agents externs.

PARTICIPACIÓ I SENTIT PERTINENÇA

Programes específics personalitzat per a l’adquisició i ús funcional de la comunicació, el Pla personalitzat per desenvolupament de implicació, autoestima, confiança en les
Adequació i accessibilitat personalitzada dels mitjans específics o singulars (espais, llenguatge i la parla.
pròpies possibilitats i fortaleses. (*)
mobiliari, recursos tecnològics i materials didàctics i curriculars).
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
Pla personalitzat per a l’aprenentatge d’habilitats d’autoregulació del comportament
Adaptacions curriculars individuals significatives del currículum comú (ACIS)
i les emocions i habilitats de comunicació interpersonal i relació social en diversos
contextos. (*)
Accessibilitat personalitzada a les activitats extraescolars i complementàries
Programes específics amb currículum personalitzat per a l’estimulació sensorial i
amb mitjans específics o singulars.
cognitiva, l’aprenentatge motor i aprenentatge d’hàbits d’autonomia personal, etc.
Pla personalitzat amb l’alumnat que presenta alteracions greus de conducta com a
part del protocol d’actuació en supòsits de conductes i comportaments que alteren
PROGRAMA TEACH, PECS, PICTOS
Provisió personalitzada de productes de suport tècnics i tecnològics.
la convivència de forma greu i reincident en el centre i l’aula (Annex II Ordre
E. PRIMÀRIA/ESO
62/2014). Aquest pal es desenvolupa amb la intervenció de recursos personals i altres
Sistemes alternatius de comunicació amb i sense suport.
Prolongació d'un any més d'escolarització en l’ensenyament bàsic per a l’alumnat agents externs especialitzats com són, entre altres, els educadors socials i els tècnics
d’integració social. (*)
amb necessitats educatives especials
Col·laboració per sol·licitar beques i ajudes econòmiques amb l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
Fases de comunicació, intervenció i seguiment dels protocols de prevenció i
Coordinació amb els professionals dels serveis socials, salut i salut mental, ajuntaments,
centres proveïdors de serveis, centres d´estimulació primerenca, i recursos de suport a
per a TEA .

ALUMNO TEA
NIVEL 4

intervenció davant supòsits de violència i desprotecció (O 62/2014 de 28 de juliol)
amb un alumne o alumna determinat i amb la seua família. (*)

*Totes aquestes actuacions formen part del Pla d’Actuació Personalitzat

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

NOTA. La classificació de les mesures de resposta segons les dimensions de l’Educació Inclusiva és orientativa ja que totes estan relacionades i es reforcen unes a altres. Les mesures de resposta s'han inclòs en la dimensió amb la qual estan preferentment relacionades.

PFQB_ADAPTADA
AULA OBERTA COMBINADA
DE GRUPAL (CEE+ IES)
UNIDADES ESPECÍFICAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL EN
CEIP

UNIDADADES ESPECÍFICAS
DE EDUCACÓN ESPECIAL EN
IES

10.- HACIA DONDE VAMOS EN LA
INCLUSIÓN:

UET/HDIA

VISIBILIDAD E INCLUSIÓN

HTTPS://VIMEO.COM/182065417

CUERDAS

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Susana Sorribes Membrado
Inspectora de Educación
sorribes_sus@gva.es

