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Introducció
Un cop finalitzat el període de pràctiques vaig
constatar la gran diversitat que existeix entre
alumnes dins la mateixa classe.
En els darrers anys l’educació inclusiva ha
esdevingut un tema d’estudi important en
l’àmbit de l’educació.
En aquest sentit, la llei que regeix l’actual
sistema educatiu (LOMCE) menciona que
s’hauria de garantir la igualtat d’oportunitats
per a tots els alumnes, amb especial atenció
als alumnes que derivin de qualsevol tipus de
discapacitat.
Els objectius que ens plantegem assolir en la
realització d’aquest treball són:
•Fer una síntesi de les principals
característiques de l’educació inclusiva a partir
de les publicacions d’autors de referència.
•Contrastar quin és l’estat actual de l’educació
inclusiva al nostre país
•Avaluar com s’afronta la inclusió en el centre
on he realitzat les pràctiques
•Realitzar una proposta de pla d’actuació per
afavorir la inclusió davant d’alumnes amb
necessitats educatives especials centrant-nos
amb les discapacitats motrius, intel·lectuals,
auditives i visuals.

Resultat
A partir de la revisió bibliogràfica i de l’avaluació
al centre de pràctiques, va sorgir la proposta
d’actuació.
Aquesta proposta pretén donar resposta a les
NEE que pot presentar un alumne amb
discapacitat (motriu, intel·lectual, auditiva i
visual).
En la proposta ens trobarem adaptacions de
currículum de 3 tipus: (Ruíz, 1994)
1. Currículum ordinari
2. Currículum ordinari amb alguna modificació
3. Currículum ordinari amb modificacions

significatives

Conclusions
Educació inclusiva: Actualment no s’ha
aconseguit que l’educació inclusiva sigui una
realitat a tots els centres educatius, tampoc en
el centre de pràctiques que he analitzat. Les
principals dificultats que ho provoquen són: a)
condicionals infraestructurals. b) condicionants
socials. c) condicionants dels propis alumnes
que presenten necessitats educatives especials
d) condicionants de la pràctica docent. (Ríos,
M. 2009). A més, en el centre es donen algunes
organitzacions que segons (Petreñas,
Puigdellívoli Campdepadrós, 2013) provoquen
exclusió .
Sobre la proposta: A nivell general les
adaptacions han d’anar en relació a disminuir
les diferències d’aquests alumnes amb la resta
causada per les dificultats afegides de la seva
discapacitat
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Qüestionari als professors

Es diferencien 5 apartats per cada discapacitat
on hi trobem:
1. Principals dificultats de l’alumne
2. Estratègies didàctiques perquè l’alumne

aconsegueixi els objectius plantejats
(Comunicació i adaptacions de tasca)

3. Adaptacions Espai
4. Adaptacions Material
5. Recolzaments o suports específics
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