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Suports dins l’aula
Docència compartida

Teresa Huguet

Seminari, L’atenció a la diversitat a primària: com partint pràctiques i criteris . 
Badia i Barberà del  Vallès.

L'educació inclusiva «és el procés pel qual s'ofereix 

a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, 

la raça o qualsevol altra diferencia, l' oportunitat per 

continuar sent membre de la classe ordinària i per 

aprendre dels seus companys, juntament amb ells, 

dins l'aula».

Susan Bray Stainback
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La inclusió és un procés sense fi que cerca
maneres més eficaces de respondre a la diversitat
present en l’alumnat. I com a tot procés...
Sempre es pot millorar.
Es un procés de recerca i millora que mai s’acaba

La inclusió és un procés

Ainscow
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inclusió

integració

CAL ESCOLLIR EL CAMÍ

Els recursos materials,
tècnics i humans es posen a
disposició dels alumnes amb
necessitats educatives
especials

(Bunch, 2002)

MODEL INCLUSIU

MODEL D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL

Els recursos materials,
tècnics i humans es posen
disposició de tots els
alumnes que ho necessitin,
sense exclusions i de tots els
docents
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Parlem de nee o parlem de inclusió? 

Parlar massa de necessitats educatives especials   
perpetua la separació entre estudiants ordinaris i 
especials (Linch, 2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=P_X500l2rhQ

... i tenen molt més en comú que els que els fa diferents

Tots i totes son alumnes, nens, nenes, nois, noies. ..
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disminuir les barreres a 
l’aprenentatge i a la 

participació 

mobilitzar i 
optimitzar recursos

“sempre hi ha més recursos per 
donar suport a l’aprenentatge i a la 
participació de l’alumnat dels que 

habitualment s’utilitzen...”

INCLUSIÓ
IMPLICA 

generar suports en els 
contextos ordinaris

Necessitem  identificar 
i minimitzar les barreres

La inclusió té a veure fonamentalment amb  la ident ificació i 
reducció de les barreres que els alumnes troben a l ’aula per 

aprendre i desenvolupar-se
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disminuir les barreres a 
l’aprenentatge i a la participació 

mobilitzar i 
optimitzar recursos

“sempre hi ha més recursos per 
donar suport a l’aprenentatge i a la 
participació de l’alumnat dels que 

habitualment s’utilitzen...”

generar suports en 
els contextos 

ordinaris

INCLUSIÓ
IMPLICA 

GENERAR SUPORT
Suport és qualsevol activitat o actuació  que  augm enta  la capacitat 

del  centre educatiu per atendre la diversitat de l ’alumnat

El fet de proporcionar suports als individus repres enta només una 
part dels intents que es fan per millorar la inclus ió
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SUPORTS INCLUSIUS

Tots coneixem els alumnes de l'aula
Tots proporcionem suport
Tots atenem la diversitat
Tots aprenem a fer-ho
Ens ajuden els companys/es i els especialistes
N'aprenem fent-ho, parlant-ne i avaluant les 

pràctiques

COM  DONAR SUPORT?
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A l’aula els alumnes aprenen a conviure amb els seu s congèneres 
amb el lideratge d’adults especialment preparats pe r gestionar 
els petits conflictes que van sorgint

VOLEM GENERAR MÉS  SUPORT A LES AULES

L’AULA
Context  d’aprenentatge  i  desenvolupament



07/03/2019

9

S'atenen les necessitats educatives especials dels alumne s en el
marc de l'aula ordinària i dins el seu grup de referència

Es procura que tots els docents vagin aprenent a atendre la
diversitat en l’ entorn més ordinari: el grup classe de refer ència

El professorat de suport intervé per afavorir la implicació del
tutor/a i altres docents en el procés educatiu de tots els alu mnes

SUPORT DINS L’AULA

PERQUÈ?

El docent  de suport dona suport als alumnes i als altres 
docents  per  atendre la diversitat dins  l’aula 

Plena integració a la dinàmica 
del grup classe

El docent  de suport coneix el que  necessiten els alumnes 
per integrar-se a l’aula 

S’eviten les programacions paral·leles

S’afavoreix la implicació del tutor i els docents d ’àrea i s’evita
la delegació  en els "especialistes”
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ROL DELS ESPECIALISTES 

No podem fer inclusió a les aules 
mentre els especialistes  treballen 
fora de l’aula

Els especialistes entren a les
aules per compartir, per
ensenyar, per aprendre a
gestionar la diversitat allà on
es produeix, en el grup ordinari
i a l’aula

Docents de suport: un suport per tots els
altres docents i pel centre

Generar confiança i suport
Crear espais i moments per l’ intercanvi
Acceptar  les diferències
Proporcionar suport en els encerts i en els conflic tes o errors
Compartir   la visió de l’alumne
Planificar   i avaluar  de manera cooperativa
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Capacitat d’adaptació i flexibilitat.
Habilitat en proporcionar ajudes
Habilitats de relació i negociació. 
Cooperació i co-responsabilitat. 
Capacitat per localitzar els problemes i cercar de solucionar-los
Iniciativa. Aportar recursos, idees, estratègies, a judes....

HABILITATS A DESENVOLUPAR

OBSTACLES PER LA INCLUSIÓ

Es considera encara que la practica clínica es més 
important que la practica pedagògica, però, el mest re, el 
professor es el més important  

Creure que la practica clínica es més important  que la 
practica pedagògica

Creure que les persones amb discapacitat han de ser 
ateses pe experts, especialistes o terapeutes

Un professor bo ja ho sap. L’expert afegeix una mic a més.
Un  bon mestre complementat per especialistes que 
acompanyen i col·laboren com iguals

Gordon Porter
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“sempre hi ha més recursos per 
donar suport a l’aprenentatge i a la 
participació de l’alumnat dels que 

habitualment s’utilitzen...”

INCLUSIÓ IMPLICA 

Mobilitzar i optimitzar 
recursos

Gordon Porter: “Agafeu els 
recursos de l’escola especial 
i poseu-los al servei de la 
inclusió”

http://diarieducacio.cat/gordon-porter-agafeu-els-recursos-de-

lescola-especial-i-poseu-los-al-servei-de-la-inclusio/

Mobilitzar i optimitzar recursos
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ORGANITZAR ELS SUPORTS

El paper de la Comissió d'Atenció a la diversitat

Formada per : cap d’estudis, docents de suport, psi copedagog, docents d’EE, 
professionals SIEI, docents  aula acollida, profess ionals especialitzats...

• Compartir criteris i el model d'intervenció

FUNCIONS

• Planificar i organitzar els recursos que el centre posa per 
atendre la diversitat: suports, horaris, desdoblame nts

• Elaborar instruments: Dossier per l’atenció 
a la diversitat

• Seguiment dels alumnes amb nee, dels acords  i 
del funcionament dels suports

• Compartir els problemes que sorgeixen i  
consensuar  vies de resolució

• Avaluació formativa i constant del que es fa i dels  progressos i 
de les dificultats
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DISTRIBUIR RECURSOS HUMANS

Flexibilitzant les fronteres entre els 
professionals de suport

Docent del cicle
Docents SIEI

SUPORTS 
EDUCATIUS 
DIVERSOSSuport 

educatiu 
separant  els 

alumnes 
segons 

tipologies  

MEE

Aula ordinària
Grups reduïts

SEP

Suport centrat en el dèficit

SIEI

SUPORT 
ALUMNAT SIEI

SUPORT 
EDUCATIU PER A 
L’ALUMNAT NESE

SUPORT EDUCATIU 
PERSONALITZAT

Suports fragmentats
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Suports 
educatius 

per a tots els 
alumnes a 

l’aula

Suports centrats en la persona i en l’aula

Tutor/a

AULA

M. Suport

Suport educatiu 
per a tot l’alumnat  
que ho  necessita 
dins l’aula (nese, 
dificultats...)

Fem docència compartida. Parelles de docents que tr eballen i aprenen 
junts dins l’aula

Més coneixement de l’alumne/a 
en els contextos habituals

CI

CS CM

PARV

Tutora i docent 
de  suport

Tutora i docent 
de  suportTutora i docent 

de  suport

Tutora i docent 
de  suport

A  primaria…

P
ar

el
le

s 
de

 d
oc

en
ts
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LLENGUATGE

MATEMÁTIQUES

PROJECTES

Professor i  
Psicopedagoga

Dos professores 
de LENGUA

Dos professores 
de matemátiques

P
ar

el
le

s 
de

 d
oc

en
ts

A  secundaria…

Personalització?

17-19 h.

4 h.
3 h.

1 h.

Diversos docents que intervenen amb els  alumnes

SIEIMEE

SUPORT
CICLETUTORA

17 h.

3 h.

1 h.

3 h.
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UN DOCENT 
DE SUPORTTUTORA

Més hores dels mateixos docents amb els alumnes
El tutor/a s’ha de coordinar i col·laborar amb un s ol docent 
El docent de suport pot conèixer millor l’alumnat a mb necessitat de 
suport 

6 h.17-19  h.

Més personalització!

VOLEM CONÈIXER L’ALUMNE

LA NECESSÀRIA PERSONALITZACIÓ DE 
L’ENSENYAMENT

“Perquè una escola sigui realment per tothom
no té més remei que dirigir-se personalment a
cada un dels que en formen part, i respondre
a les necessitats específiques, personals, de
cadascú.”

Pere Pujolàs
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• Conèixer millor l’alumne  com a persona 

• Identificar les barreres a l’aprenentatge i a la 

participació que aquest alumne troba DINS L’AULA i 

dins l’escola 

• Proporcionar-li ajudes dins les mateixes situacions  i 

activitats de l’aula i el centre.

• Suport de tutoria i orientació. 

LA PERSONALITZACIÓ DE 
L’ENSENYAMENT DINS L’AULA 

No perdem més temps insistint en 
models de suport superats que s’han 

mostrat ineficaços per fer escoles 
inclusives!
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La col·laboració entre 
professionals

Un requisit, una  necessitat i una responsabilitat 

per avançar en la inclusió 

A nivell d’aula
Canvis metodològics
Planificació conjunta
Prevenció i detecció de dificultats
Interacció entre els dos mestres 
dins i fora de l’aula

A nivell de l’ alumne
Sentir-se  inclòs dins el grup  
Afavorir autonomia i aprenentatge en 
entorns ordinaris
No delegació en l’especialista
Major coneixement compartit per part 
dels professors 

A nivell institucional
Aprenentatge entre iguals 
Més interacció i suport entre 
docents
Resolució de problemes
Necessitat de coordinació i 
col·laboració
Innovació i la millora a les aules 

FER ELS  SUPORTS DINS L’AULA AMB 
DC PROVOCA CANVIS EN EL CENTRE
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Però en quina aula és possible? 

Com ha de ser l’aula per una gestió inclusiva
comptant amb més d’un docent dins l’aula?

INCLUSIÓ

NOVES METODOLOGIES
Article Enric Roca: Multidocència

INNOVACIÓ
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CRITERIS EN EL DISSENY DE LES ACTIVITATS
EN DOCÈNCIA COMPARTIDA

Per treure el màxim profit de la DC i, per tant, de
la presència de dos mestres a l’aula, cal tenir en
compte una sèrie de condicions a l’hora de
dissenyar les situacions i activitats que farem a
l’aula.

Huguet, T (2006): Aprendre junts a l’aula. Una prop osta inclusiva. Barcelona. Graó.

CRITERIS EN EL DISSENY DE LES ACTIVITATS
EN DOCÈNCIA COMPARTIDA

• Evitar proposar activitats de gran grup o que estiguin
centrades en el docent, perquè això comporta poca
iniciativa i un nivell baix d’activitat per part dels infants.

• Diversificar la informació que s’ofereix a l’alumnat a través
de canals diferents i amb nivells distints de complexitat.

• Proposar activitats on es produeixi interacció i treball
conjunt entre l’alumnat.

• Dissenyar metodologies que impliquin flexibilitat i varietat
de situacions interactives entre l’alumnat.

• Modificar l’organització de l’espai segons la proposta.
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CRITERIS EN EL DISSENY DE LES ACTIVITATS
EN DOCÈNCIA COMPARTIDA

• Proposar activitats obertes que requereixin treballar en equip i
que permetin establir nivells diferents d’assoliment o tipus
diferents de presentació de la informació o del producte.

• Proposar activitats en les quals tot l’alumnat, també aquell que
mostra més dificultats, pugui reeixir.

• Garantir que els docents puguin fer una avaluació continuada i
oferir retroacció ajustada a l’alumnat o als grups que ho
requereixin.

• Afavorir moments de conversa entre el professor i l’alumne i
entre alumnes perquè s’adonin de com aprenen, què els costa
més, què els agrada, etc.

INCLOURE A LA PROGRAMACIÓ HABITUAL 
ACTIVITATS DE REFORÇ I  AMPLIACIÓ 

• Activitats que es poden fer en moments i contextos 
diferents

• Relacionades amb els continguts que es treballen a  l’aula

• Disposar de materials de suport per certes activita ts i per 
certs alumnes

• Activitats d’exercitació que no requereixen ajuda d el mestre 

Es programen de manera compartida entre els docents  implicats i amb 
el suport d’altres docents: de suport,  mestres  EE , psicopedagog, 
informàtica, llengua...
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DOCENCIA COMPARTIDA.  Teresa Huguet

https://sites.google.com/a/xtec.cat/thuguet/

Continuem  caminant...

Moltes gràcies!

Teresa Huguet
thuguet@xtec.cat

https://sites.google.com/a/xtec.cat/thuguet/


