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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: PROTOCOL D’ACTUACIÓ PELS DOCENTS DAVANT ELS ESTUDIANTS 

AMB DISCAPACITATS I/O NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE) 

 

 

En aquest document podreu trobar les tipologies de discapacitats i NEE que caracteritzen els 

estudiants de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST). És per això que està fonamentada 

exclusivament en les discapacitats auditives, dificultats del llenguatge i de la comunicació, 

trastorns d’aprenentatge i altres trastorns mentals. El coneixement de la discapacitat i les 

necessitats especials són elements necessaris però no suficient per assegurar l’èxit del procés 

d’inclusió.  

Aquest protocol té com a objectiu promoure la satisfacció de les necessitats educatives especials 

dels estudiants de l’ESCST amb discapacitat i NEE, com també la seva integració en l’àmbit 

universitari dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT). La seva actuació està basada en el dret a la igualtat 

d’oportunitats, a la vida independent i a la participació i completa integració social.  

A través d’aquest protocol es pretén donar als professors aquella informació més rellevant per 

fer les adaptacions requerides en cada cas. 
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NEE Tipus 1: DEFICIÈNCIA AUDITIVA 

 

Definició 

És la carència o afectació del canal auditiu d’adquisició i/o transmissió de la informació. Dintre 

de la disminució auditiva trobem diferents graus i tipologies. La classificació d’aquests graus es 

fa segons quatre variables: 

Consideracions bàsiques 

Les persones sordes és quasi impossible que atenguin a informacions simultànies provinents de 

fonts diferents, com és el cas, per exemple, de seguir la conversa del professor amb els seus 

alumnes si s’ha de parar atenció als moviments dels llavis del professor i tenir en compte altres 

elements visuals significatius de l’entorn, com mapes, transparències, etc. Es tracta del fenomen 

de l’atenció dividida en el temps que implica l’atenció exclusiva a una font d’informació. Per 

això, per exemple, és tan important respectar els torns de paraula en una conversa i no enraonar 

tots alhora. 

Recomanacions pedagògiques i d’avaluació 

El professor que tingui un alumne amb discapacitat auditiva a l’aula haurà de tenir en compte 

les següents recomanacions: 

 

Per la comunicació: 

 Cal escriure missatges o frases clau senzilles, per facilitar l’enteniment i, sobretot, 

utilitzar comentaris aclaridors freqüents.  

 És imprescindible saber quin és el sistema comunicatiu utilitzat: llenguatge de signes, 

paraula complementada, lectura labial.  

 En el cas del llenguatge de signes, tot i que hi hagi un intèrpret present heu de parlar 

directament a l’individu. Heu d’utilitzar tant com sigui possible gesticulacions i 

expressions facials.  

 Per cridar l’atenció de la persona heu de moure la mà o tocar-lo lleugerament a 

l’espatlla.  

 Heu de parlar amb naturalitat i claredat sense exagerar ni remarcar massa.  

 Heu de procurar que hi hagi una sincronia postural durant els torns de paraula per part 

dels companys. És a dir, s’ha d’afavorir la participació tant de la resta d’alumnes com de 

l’estudiant sord.  

 Sempre que es pugui heu de donar prèviament els materials del que es treballarà a 

classe. Això facilitarà la comprensió posterior del discurs del professor i dels companys. 
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En relació amb la lectura labial, heu de tenir en compte: 

 No heu de parlar mai sense que l’estudiant estigui mirant directament. Es necessari 

cridar-li l’atenció amb un senyal abans de començar a parlar.  

 És necessari vocalitzar bé, sense exagerar ni cridar.  

 No heu de parlar mentre s’escriu a la pissarra, sobretot si el contingut oral i l’escrit són 

diferents. Tampoc convé passejar mentre s’explica.  

 Tingueu en compte que a una persona sorda li costa seguir una conversa de grup. Per 

exemple, en els debats s’haurien de crear normes pels torns de paraula.  

Pel que fa a la ubicació espaial: 

 L’estudiant amb disminució auditiva ha d’estar ben situat a l’aula, a les primeres files, a 

prop de les persones que parlen.  

 La seva posició ha de possibilitar també l’orientació cap als companys segons el tipus 

d’activitat (per exemple, en els debats).  

 En les ocasions en què es dicten temes, resulta eficaç col·locar l’estudiant amb 

discapacitat auditiva al costat (concretament, a l’esquerra) d’un company que agafi bé 

els apunts perquè els pugui anar copiant simultàniament. 

Pel que fa a l’avaluació: 

 Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar les mateixes tècniques d’avaluació que les 

dels companys.  

 Proporcioneu informació prèvia de l’examen, els requisits i els criteris d’avaluació.  

 En les proves és aconsellable que permeteu escollir la modalitat comunicativa més 

convenient, ja que per a ells resulta més senzill un examen escrit que un d’oral. A més 

a més, també hauríeu d’evitar dictar les preguntes; és millor donar-les per escrit. 
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NEE Tipus 2: DIFICULTATS DEL LLENGUATGE 

 

Definició 

Un trastorn específic del llenguatge es defineix com el funcionament inadequat de la capacitat 

lingüística, a causa de problemes o retards en la producció o recepció de la parla i/o el 

llenguatge, en què es poden veure alterades una o més dimensions del llenguatge (fonologia, 

semàntica i/o pragmàtica) 

Classificació 

 Problemes globals del llenguatge: Afàsia i disfàsia 

 Problemes en el llenguatge oral: dislàlia, disglòssia i disfèmia 

 Problemes en el llenguatge escrit: disgrafia, afàsia-disfàsia i dislèxia 

Dislèxia: trastorn del llenguatge que implica dèficits neurolingüístics i es concreta en dificultats 

importants en la lectoescriptura. 

Consideracions generals 

En les persones amb aquest tipus de de dificultats s’ha de tenir en compte les següents 

consideracions bàsiques: 

 Aquest tipus de dificultat no són producte de cap discapacitat del desenvolupament 

generalitzada, ni d’un debilitament sensorial. Per tant, aquests estudiants no tenen 

problemes en l’aspecte cognitiu. 

 Cal tenir en compte que aquests estudiants poden arribar a desenvolupar una concepció 

negativa de si mateixos, inseguretat, problemes interpersonals, alts nivells d’estrès, 

problemes comportamentals, etc. 

 Aquests estudiants poden sentir-se insegurs en situacions com: discussions orals, 

lectura, escriptura, etc. 

Recomanacions pedagògiques i d’avaluació 

 És necessari donar-los temps addicional per realitzar diverses tasques, com per exemple 

proves escrites. Els estudiants dislèctics necessiten més temps per a escriure i repassar 

un text que la resta de companys. Una altra opció possible seria donar-los la possibilitat 

de realitzar proves de forma oral. 

 Podem suggerir que gravin les classes. També pot ser útil tenir un company que els 

llegeixi quan s’utilitzin materials escrits durant el transcurs de la classe. 

 En les proves és aconsellable que permeteu escollir la modalitat comunicativa més 

convenient (dependrà de la dificultat específica)  

 Flexibilitat amb els errors ortogràfics. Per exemple, no contar les faltes repetides 

 Temps extra. Donar més temps per la realització dels exàmens. Temps orientatiu: 15-20 

minuts més. 

 Possibilitat d’examen oral. Es recomana que hi hagi 2 docents i es gravi l’examen i les 

respostes de l’estudiant. 
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NEE Tipus 3: DIFICULTATS D’APRENENTATGE  

 

TDA i TDHA. TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT 

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat és un trastorn d’origen neurològic 

que es caracteritza per un dèficit d’atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat excessiva o 

inapropiada per l’edat.  

Recomanacions pedagògiques i d’avaluació  

 És necessari donar-los temps addicional per realitzar diverses tasques, com per exemple 

proves escrites. 

 Assegurar-nos que entén els enunciats de les proves i/o exàmens. 

 En les proves és aconsellable que permeteu escollir la modalitat comunicativa més 

convenient (dependrà de la dificultat específica). 

 Possibilitat d’examen oral. Es recomana que hi hagi 2 docents i es gravi l’examen i les 

respostes de l’estudiant. 

 Flexibilitat amb els errors ortogràfics. Per exemple, no contar les faltes repetides 

 Temps extra. Donar més temps per la realització dels exàmens. Temps orientatiu: 15-20 

minuts més. 
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NEE Tipus 4: TRASTORNS MENTALS 

Gran part dels trastorns mentals severs (grau de discapacitat a partir del 33%) implica el 

seguiment d’un tractament farmacològic. Aquest aspecte i juntament amb la simptomatologia 

pròpia del trastorn pot ocasionar afectació al rendiment cognitiu de l’estudiant.  

Cal tenir en compte que aquests estudiants poden arribar a desenvolupar una concepció 

negativa de si mateixos, inseguretat, problemes interpersonals, alts nivells d’estrès, problemes 

comportamentals, etc. 

Recomanacions pedagògiques i d’avaluació  

 És necessari donar-los temps addicional per realitzar diverses tasques, com per exemple 

proves escrites. 

 Assegurar-nos que entén els enunciats de les proves i/o exàmens. 

 En les proves és aconsellable que permeteu escollir la modalitat comunicativa més 

convenient (dependrà de la dificultat específica)  

 Possibilitat d’examen oral. Es recomana que hi hagi 2 docents i es gravi l’examen i les 

respostes de l’estudiant. 

 Temps extra. Donar més temps per la realització dels exàmens. Temps orientatiu: 15-20 

minuts més. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Protocol d’Atenció a la Diversitat 
 

9 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

 En primer lloc, l’estudiant ha de certificar la seva NEE a la tutora acadèmica de l’ESCST 

mitjançant un informe professional. 

 La tutora i la coordinadora de grau informaran, a l’inici de cada trimestre,  a tots els 

docents que tinguin estudiants amb NEE a les seves aules, respectant el compliment de 

la Llei Oficial de Protecció de Dades (LOPD). 

 Serà competència de l’estudiant posar-se en contacte amb cada docent a l’inici del 

trimestre per tal de realitzar i consensuar les adaptacions pertinents tant de l’avaluació 

continuada com de l’examen final. Es pot utilitzar aquesta guia com a orientació a tal 

efecte. 

 En cas de necessitar més informació, us podeu posar en contacte amb la tutora 

acadèmica i/o la coordinadora de grau. 

 

 

 

Mataró, 23 de gener de 2018 


