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Es tracta d’una escola d’educació infantil i primària situada en un municipi de Mallorca, ubicada

en un entorn urbà. L’entorn socioeconòmic és mitjà-baix, amb un 25% de famílies que

desconeixen la llengua pròpia de la comunitat . L’escola té 19 unitats: 6 d’educació infantil, 12

d’educació primària i 1 unitat d’educació especial.

Té una plantilla de 31 mestres, dels quals són: 2 mestres de PT, 2 mestres d’AL, 1 Orientador

que intervé 4 dies a la setmana, 1 PTSC que intervé 1 dia a la setmana, 2 ATEs i 1 fisioterapeuta

que acudeix 4 hores a la setmana.

Al CEIP assisteixen un total de 334 alumnes, dels quals 74 presenten Necessitats Específiques

de Suport Educatiu segons les següents característiques: 2 AC, 14 CP/HE, 31 DEA, 9 IT, 17 NEE.

Dels 17 alumnes amb NEE, 5 alumnes tenen un dictamen d’educació especial bàsica i, per tant,

requereixen un suport intensiu.

Els alumnes amb informe de  NEE i que requereixen suport intensiu són:

• A 3r, en Marc, amb necessitats educatives especials (NEE) derivades de trastorn de

l’espectre de l’autisme, i  Marta, amb NEE derivades de discapacitat visual greu.

• A 4t, en Miquel, na Joana a i a 5è en Pau, amb NEE derivades de discapacitat

intel·lectual.

Des de la comissió de suport es fa un seguiment especial dels grups del cicle mitjà on hi ha el

nombre més alt d’alumnes amb informe de NEE.

La resta d’alumnes NEE, tenen adaptacions que els aporten participació, presència i

adquisicions dels aprenentatges que s’adapten al ritme i funcionament individual i a les

respectives aules.

1. Quins criteris aporta a l’equip docent perquè l’organització del centre incorpori a tot

l’alumnat: l’organització i els professionals, metodologia i principis d’actuació, els espais, les

activitats i l’avaluació.

2. Desenvolupi una proposta específica d’una activitat d’aula amb participació de l’alumnat

amb NEE.

3. Defineixi el seu paper, com a mestre de pedagogia terapèutica, en el funcionament en

relació a l’alumnat que presenta NEE: (àmbit aula, àmbit centre, àmbit famílies).


