
PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA: 

La concepció de l'educació en l´actual Sistema Educatiu, part de tres conceptes considerats 

fonamentals en la recent Llei Orgànica, 8/2013 de 9 de Desembre ,per la Millora de la Qualitat 

Educativa: normalització, integració i inclusió, que es caracteritzen per la necessitat i importància 

d'acollir a l'alumnat que presenta qualsevol tipus de dèficit, discapacitat o dificultat d'aprenentatge en el 

mateix grup d'alumnes que li correspon per edat segons el currículum oficial, fent ús de les 

adaptacions curriculars necessàries que s'establixen en l'Orde de 16 de juliol de 2001, per la qual es 

regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres 

d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària. 

L'atenció a la diversitat és una necessitat que comprén totes les etapes educatives que s'impartixen en 

el centre i a tots els alumnes. És a dir, es tracta de contemplar la diversitat dels nostres alumnes com a 

principi i no com a mesura que correspon a les necessitats d'uns pocs. Assumir una concepció 

educativa que implique l'atenció a la diversitat és optar per un model d'escola i d'educació, de marcat 

caràcter integrador, o decididament per una escola per a tots els xiquets i xiquetes en la que siga 

possible la inclusió dels Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu, d'ara en davant 

ACNEAE. Una educació integradora i comprensiva ha d'assumir la diversitat de qualsevol tipus de 

necessitats del seu alumnat i exercir una acció positiva a favor de què estan en una situació de major 

desavantatge i necessitat propiciada per causes molt diferents. 

Els objectius educatius per a l'ACNEAE són els mateixos que per a la resta de l'alumnat: Aconseguir 

un màxim desenrotllament personal i social en el context educatiu el més normalitzat possible, la qual 

cosa constituïx un repte permanent per al nostre centre que ha d'adequar i flexibilitzar les seues 

estructures per a poder oferir una resposta educativa el més ajustada possible a les necessitats 

comunes i específiques que els nostres alumnes plantegen. 

L'atenció a la diversitat en el C.E.I.P Miguel Hernández és un dels seus grans reptes ja que requerix 

l'ajust de la intervenció educativa a les necessitats reals de l'alumnat i una resposta organitzativa per a 



assegurar una acció educativa de qualitat, la qual cosa ens exigix una important reflexió i un treball 

professional rigorós i de notable esforç. 

Per a l'equip de professors, serà objectiu preferent oferir propostes educatives diverses dins i fora de 

les aules configurant una àmplia xarxa d'oportunitats que permeta a cada persona aconseguir els seus 

propis objectius de formació on el més important serà el desenrotllament i adquisició de les 

competències bàsiques dels alumnes i l'educació en valors de solidaritat, de respecte a l'altre, de 

comprensió de la profunda dimensió de la dignitat de la persona humana, més enllà dels seus 

condicionants culturals, físics o socials. Considerem que la inclusió, no és només un dret dels alumnes 

que tenen algun tipus de problemes, sinó que el nostre centre, ha de ser "una escola de ciutadania, de 

solidaritat, on s'educa a compartir les dificultats i els problemes d'altres companys, on s'ensenya a 

aprendre a viure, aprendre a conviure i aprendre a ser" tal com es va establir en l'Informe Delors per a 

la UNESCO. 

Una concepció actual, i democràtica, de l'ensenyança passa necessàriament per abandonar posicions 

academicistes i assumir, almenys, quatre qüestions que resulten rellevants en el procés instructiu: 

- El centre de l'activitat docent són els processos i estratègies que possibiliten el 

desenvolupament de les capacitats i valors que resulten valuosos per a tots i no els programes 

educatius.  

- La individualització de l'ensenyança, i no la segregació, constituïx la via natural de resposta a 

aquells que no poden seguir el ritme d'un programa educatiu.  

- El rol essencial del professor no és el de transmissor de continguts, sinó el de "mediador" entre 

els mateixos i l'estructura cognoscitiva de l'alumne, de tal manera que optimitze els seus 

processos d'aprenentatge.  

- L'estratègia docent bàsica no és la "exposició magistral" (el professor exposa uns continguts i 

els alumnes estudien i exerciten les habilitats i destreses) sinó el treball cooperatiu dels 

alumnes. 



Les necessitats educatives que un alumne pot presentar van des de les de caràcter més lleu i 

temporals fins a les més significatives i permanents. És precisament respecte a estes últimes, la 

resposta educativa de les quals exigix d'un centre l'existència d'abundants i diversos recursos 

materials i humans així com modificacions específiques dels elements curriculars, per a una adequada 

intervenció global que siga capaç de racionalitzar i oferir una resposta funcional. 

 

El centre té una gran diversitat d'alumnat que ens obliga a replantejar-nos un tipus d'organització 

diferent de l'ordinària. Una organització que siga capaç de donar una resposta educativa i eficaç a tota 

eixa gran varietat d'alumnes, basant-se en un respecte mutu, establint vincles de solidaritat i fomentant 

hàbits de comportament i posada en pràctica de valors. Ens basem en els principis educatius que ja 

figuren en el nostre Projecte Educatiu de Centre i del que fem destacar aquell que diu: 

 

“Reconeixement del dret a l'educació per a tots, independentment de la condició social, ètnia, religió, 

sexe, cultura o qualsevol altre factor diferenciador, social o personal, així com el reconeixement dels 

deures que això comporta” 


