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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P. / 1
Titulació Màster Universitari d'Educació Inclusiva
Crèdits 3
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Maria Rosa Rosselló Ramon
mrosa.rossello@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta matèria es troba ubicada alMòdul 3: Organització del centre escolar des d'un enfocament inclusiu. La
seva finalitat ésrealitzar una revisió dels instruments que existeixen a la literatura sobre atenció ala diversitat
i educació inclusiva a l'etapa de Primària.Així mateix, es preten reflexionar sobre la situació de la inclusió en
aquesta etapa, especialment pel que fa referència a les estratègies, els obstacles i les concepcionsdels diferents
col·lectius (professorat, alumnat i famílies), fent una una anàlisi crítica del seu contingut i recollint propostes
de millora per avançar en la implementació d'aquest model.

Requisits

L'assignatura té un caràcter de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials imprescindibles.

Recomanables
Tot i això, pot ajudar tenir un bon domini de l'anglès i de l'expresió escrita i oral en català i castellà. Les
habilitats de reflexió i una visió crítica i compromesa amb la societat, poden contribuir al bon desenvolupament
de la matèria.

Competències

Específiques
* E5. Conèixer, adaptar, aplicar i avaluar diverses estratègies i recursos per facilitar l'accés i la participació

de tot l'alumnat en el currículum comú, des d'un enfocament inclusiu. .

http://www.uib.cat/personal/ABDUyMjI
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* E2. Argumentar l'enfocament inclusiu de l'educació a partir de fonaments teòrics pedagògics, psicològics,
sociològics i ètics. .

* E4. Conèixer, estructurar, organitzar i avaluar els diversos recursos per atendre la diversitat des d'un
enfocament inclusiu atenent a les singularitats de l'etapa de Primària .

Genèriques
* G1. Dominar els processos bàsics de cerca i recollida d'informació i dur a terme anàlisi d'informacions

inductives i deductives rellevants en el camp de la recerca aplicades en contextos educatius inclusius. .

Transversals
* T1. Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant

inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Primera sessió. Tema 1. La inclusió a l'etapa de primària

- El nostre punt de partida: la importància de les concepcions prèvies en la valoració i tractament
de la inclusió.

- Garantir la presència, la participació, el progrés i l'autonomia de tot l'alumnat

Segona sessió. Tema 2. Les estratègies de treball a l'aula
- Aprendre amb el llibre de text

- Estratègies derivades del Disseny Universal d'Aprenentatge

- La inclusió en les metodologies actives

Tercera sessió. Tema 3. La personalització de l'aprenentatge
- L'Adaptació Curricular Individualitzada

- Els instruments per a la personalització de l'aprenentatge.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial amb les quals pretenem
desenvolupar i avaluar les competències establertes per a l'assignatura.

Els temes es presentaran a través de classes expositives (grup gran) amb els suport de diferents textos, material
audiovisual i lectures de referència, que serviran per adquirir el coneixements lligats a les competències
previstes. A cada sessió es desenvoluapran debats, l'aplicació de contingutsa situacions i contextos reals,
l'anàlisi de materials audiovisuals, l'estudi de casos, etc., amb la qual cosa l'alumnat participarà activament
en la construcció del seu aprenentatge.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/


Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 10774 - Condicions, Eines i Recursos

per Atendre la Diversitat en l'E.P.
Grup Grup 1

3 / 6

Data de publicació: 02/07/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1001:17 de 12/12/2018

Es proposarà la realització d'activitats individuals i de treball en grup cooperatiu comptant sempre amb el
suport del docent. Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició un
calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet, i propostes de pràctiques de treball
autònom.

Activitats de treball presencial (1 crèdits, 25 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòrico-
pràctiques

Grup gran (G) La finalitat és posar a l'abast de l'alumnat els fonaments teòrics
i l'aplicació pràctica de la matèria mitjançant
l'exposició, amb la utilitzacióde mitjans audiovisuals, per
part del professorat per tal que d'afavorir l'adquisició deles
competències de l'assignatura. Es fomentarà la intervenció de
l'alumnat en aquestes classes teòriques mitjançant la discussió
en grups reduïts, la realització d'activitats pràctiques i la
posada en comú dels diferents punts de vista a partir de
l'explicació del professor i del material complementari que
aquest aporti. Es podrà fer servir alguna eina d'avaluació per
fer el seguiment de l'aprenentatge. Així amb l ́ús de diferents
dinàmiques, s'aniran exposant les idees clau de cada tema.

12

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup gran (G) A totes les sessions hi haurà una part pràctica on a partir de
grups cooperatius l'alumnat durà a terme diferents tasques de
forma presencial però amb dedicació i estudi fora de l'aula.
Aquestes tasques permetran el debat, la reflexió i l'anàlisi dels
continguts treballats.

13

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (2 crèdits, 50 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Carpeta Disseny i desenvolupament d'una Carpeta que reculli el procés
d'ensenyamentaprenentatge realitzat. A partir del treball iniciat en les
classes teòriques i pràctiques es personalitzaran els objectius del propi
aprenentatge que es recolliran en la Carpeta individual on també es
guardaran les reflexions sobre el procés d'aprenentatge, l'autoavaluació de
l'assignatura i altres tasques d'aprofundiment realitzades.

35

Estudi i treball
autònom en grup

Tasques D'acord a allò establert a les classes teòriques i allò realitzat durant
les classes pràctiques, l'alumnat haurà d'elaborar diverses tasques.
Aquestes s'hande ser realitzada en grup cooperatiu (màxim de quatre
persones).Excepcionalment, cas que l'alumne, per causa justificada i prèvia
comunicació i aprovació per part del professorat, no pugui participar
activament en el procés de treball en grup, tindrà l'oportunitat de realitzar
una simulació o resolució d'un cas, a través del qual haurà de demostrar que
ha assolit les competències implicades.

15
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Carpeta

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (recuperable)
Descripció Disseny i desenvolupament d'una Carpeta que reculli el procés d'ensenyamentaprenentatge realitzat. A partir

del treball iniciat en les classes teòriques i pràctiques es personalitzaran els objectius del propi aprenentatge
que es recolliran en la Carpeta individual on també es guardaran les reflexions sobre el procés d'aprenentatge,
l'autoavaluació de l'assignatura i altres tasques d'aprofundiment realitzades.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Tasques

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció D'acord a allò establert a les classes teòriques i allò realitzat durant les classes pràctiques, l'alumnat

haurà d'elaborar diverses tasques. Aquestes s'hande ser realitzada en grup cooperatiu (màxim de quatre
persones).Excepcionalment, cas que l'alumne, per causa justificada i prèvia comunicació i aprovació per part
del professorat, no pugui participar activament en el procés de treball en grup, tindrà l'oportunitat de realitzar
una simulació o resolució d'un cas, a través del qual haurà de demostrar que ha assolit les competències
implicades.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La biblografia obligatòria pot sofrir modificacions a principi del curs.

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Bibliografia bàsica

Alba Pastor, C. (2017). Diseño universal para el aprendizaje: educacion para todos y practicas de enseñanza
inclusivas. Madrid: Morata.

Bibliografia complementària

Brorup; C.; Sogaard, M. (2013). Danish Clearinghouse for Educational Research. Copenhagen: Department
of Education Aarhus University. http://edu.au.dk/clearinghouse/
Casanova, M.A. (2017). Educaciónn inclusiva en las aulas. Madrid: la Muralla.
Coll, C. (1016). La personalització de l’aprenentatge escolar:
un repte indefugible. A J.M. Vilalta, Reptes de l’educació
a Catalunya. Anuari (pp. 43-99). Barcelona: Fundació Bofill.
Escuero Muñoz, J.M. (2009). Buenas prácticas y programas extraordinarios de atención al alumnado en
riesgo de exclusión educativa. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 13.http://
www.ugr.es/local/recfpro/rev133ART4.pdf
Florian, L., Rouse M. Y Black-Hawkins (2011). RESEARCHING ACHIEVEMENT AND INCLUSION TO
IMPROVE THE EDUCATIONAL EXPERIENCES AND OUTCOMES OF ALL LEARNERS. Aula, 17,
2011, pp. 57-72
Garriga, N.; Pigrau, T.; Sanmartí, N. (2012). Cap a una pràctica de projectes orientats cap a la modelització.
Ciències 21, 18-28
INCLUD-ED Consortium (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas en Europa. Madrid: Ministerio de
Educación. Subdirección General de Documentación y Publicaciones
Instituto Nacional De Tecnologias Educativas y de Formación Del Profesorado (INTEF). (2015) Intervencion
educativa en el aula inclusiva. Unidad 3 del curso (en xarxa)
Jensen, B., et al. (2012), The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008, OECD Publishing.http://
dx.doi.org/10.1787/9789264120952
Mamas, C., &Avramidis, E. (2013). Promoting social interaction in the inclusive classroom: Lessons from
inclusive...,Learning, Culture and Social Interaction (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2013.07.001
Montolío Pastor, R.; Cervellera Martínez, L. (2008). Una Escuela De Todas (Las Personas) Para Todas (Las
Personas). REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2008,
Vol. 6, No. 2 (document en xarxa)
Montolío Pastor, R.; Cervellera Martínez, L. (2008). Una Escuela De Todas (Las Personas) Para Todas (Las
Personas). REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2008,
Vol. 6, No. 2 (document en xarxa)
Nienke M. Ruijs ,Ineke Van der Veen&Thea T.D. Peetsma (2010) Inclusiveeducation and students without
special educational needs, Educational Research, 52:4, 351-390, DOI: 10.1080/00131881.2010.524749 To
link to this article:http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2010.524749
OCDE (2013).Trends Shaping Education.Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/
trends_edu-2013-en.
ROSSELLÓ RAMON, M. R. (2010). El reto de planificar para la diversidad en una escuela inclusiva. Revista
iberoamericana de educación, Nº 51/4, formato electrónico.
ROSSELLÓ RAMON, M. R. (2014). De las competenicas básicas a la inclusión educativa: la planificación
multinivel en el punto de mira. Investigación en la escuela, 73-86
ROSSELLÓ RAMON, M.R. (2003). L’Adaptació Curricular Individualitzadacom a eina de comunicació
interprofesional. Un estudi de casos en un centre de primària. Palma de Mallorca: Servei de Publicacions de
la UIB.
RUIZ BEL, R.; SOLÉ, L.; ECHEÍTA, G.; SALAS, I.; DATSIRA, M. (2012). El principio del “Universal
Design”. Concepto y desarrollos en la enseñanza superior. Revista de Educación, 358, Mayo-Agosto 2012
Surià Martínez, R. (2011). Discapacidad e integración educativa: ¿Qué opina el profesorado sobre la inclusión
de estudiantes con discapacidad en sus clases? REOP. Vol. 23, nº3, 3º Cuatrimestre, 2012, pp.96 – 109



Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 10774 - Condicions, Eines i Recursos

per Atendre la Diversitat en l'E.P.
Grup Grup 1

6 / 6

Data de publicació: 02/07/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1001:17 de 12/12/2018

Van Garderen, D.; Whittaker, C. (2006). Planning Differentiated, Multicultural Instruction for Secondary
Inclusive Classrooms TEACHING Exceptional Children, Vol. 38,No. 3, pp. 12-20.

Altres recursos

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/dua/
a) Disseny universal i aprenentatge mòbil. Oportunitats d’èxit per a tots els alumnes
http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/
b) Les intel·ligències múltiples i els recursos per a la diversitat
http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/
c) Personalització de l’aprenentatge
XXIV Jornada de reflexió. Consell Escolar de Catalunya: “La personalització de l’aprenentatge”:
http://www.consescat.cat/page/xxiv-jornada-2014


