
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a finançar la Formació, 
Perfeccionament i mobilitat del professorat, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu Plus, per la qual cosa es farà 
constar aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 

 
 

 
 
Títol de l’activitat Atenció a la diversitat de l’alumnat de cicles formatius 
Codi 0000450020 
Nivell educatiu Cicles formatius Modalitat Telemàtic 
Hores Telemàtiques 20 Hores certificades 20 

 
PROFESSORAT 
 
 
Mireia González i Carolina Albets 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
L’alumnat que arriba als cicles de formació professional necessita cada vegada més 
estar acollit des d’una mirada inclusiva. Per poder atendre les necessitats de l’alumnat 
cal conèixer i definir les categories de necessitats de suport educatius. Aquestes 
categories defineixen condicions temporals o permanents en què es troba la persona i 
permeten ajustar millor les mesures i suports, justament el que es pretén amb aquesta 
formació. 
Les discapacitats i els trastorns del desenvolupament han de ser abordats des del 
mateix currículum per garantir que l’alumne pugui accedir i participar en totes aquelles 
activitats que resulten imprescindibles per al seu desenvolupament i aprenentatge en 
societat. 
 

 
CONTINGUTS 
 

1. Decret 150/2017, de 17 d’Octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu. Article 21 FP. 

2. La diversitat a l’aula i el principi d’inclusió. 
3. Trastorns que ens podem trobar als grups-classe (TEA, Dislèxia, TEL, TDAH, 

Discapacitat Intel·lectual, física i sensorial...) i possibles intervencions. 
4. Casos pràctics enfocats a la realitat que es troben a l’aula dels CF. 
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OBJECTIUS 
 

1. Entendre la diversitat com un valor afegit de la nostra societat. 
2. Conèixer la diversitat funcional, les persones que presenten diferents capacitats 

a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o per trastorn mental. 
3. Conèixer diferents tipus de trastorns que pot tenir un alumne de CF. 
4. Conèixer els diferents tipus d'actuació davant dels trastorns 
5. Assessorar l'equip docent dels diferents CF 

 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
 
Sessions telemàtiques: 
 

• Dimecres 7/9 de 15:00h a 17:00h - síncrona 

• Dimecres 14/9 de 15:00h a 17:00h - síncrona 

• Dimecres 21/9 de 15:00h a 17:00h - síncrona 

• Dimecres 28/9 de 15:00h a 17:00h - síncrona 

• Dimecres 05/10 de 15:00h a 17:00h - síncrona 

• Dimecres 19/10 de 15:00h a 17:00h - asíncrona 

• Dimecres 26/10 de 15:00h a 17:00h – asíncrona 

• Dimecres 02/11 de 15:00h a 17:00h – síncrona 

•  4 hores de treball individual 

 
Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
 
Lloc: INS Caparrella Lleida 
L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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