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-Creada l’any 1979; es troba ubicada al Centre de Terrassa: 
 
EDIFICI DEL CENTRE 
ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL (DE 3 A 6 ANYS) 
•1 aula de P-3 P-5 amb 4 alumnes 
ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (DE 6 A 12 ANYS) 
Cicle Inicial: 
•1 agrupació de 1r amb 3 alumnes 
•1 agrupació de 2n amb 5 alumnes  
Cicle Mitjà: 
•1 aula de 3r amb 9 alumnes 
Cicle Superior: 
•1 aula de 5è amb 8 alumnes   Situada a l’escola Lanaspa  
•1 aula de sisè amb 2 alumnes  
 
ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  (DE 12 A 16 ANYS) 
● 1 aula de Sec 1 amb 7 alumnes 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

EEE CRESPINELL 



INSTAL·LACIONS ESCOLA ORDINÀRIA FONT DE L’ALBA 
 
ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  (de 12 a 16 anys) 

-1 aula de Sec 3 amb 5 alumnes 

-1 aula de Sec A i B amb 10 alumnes 

 

ETAPA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (DE 16 A 20-21 anys) 

-1 aula de TVA amb 10 alumnes 
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SERVEIS  

 

o Menjador 

o Piscina i activitats esportives 

o Treball d’integració sensorial   

o Informació de serveis i recursos a les famílies. 

o Formació i xerrades a les famílies 

o Grup de recolzament familiar 

o Suport i assessorament als professionals de les escoles ordinàries amb els 

que fem escolaritzacions compartides i amb els que fem projectes de 

col·laboració : Institut Montserrat Roig, Escola Lanaspa , Escola Sagrat Cor i 
Escola Font de l’Alba.  

 
TREBALL AMB XARXA 
 
oEAP (Equip d’assessorament psicopedagògic) 
oCSMIJ (Centre de Salut Mental infantil i juvenil )  
oCREDV(Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals) 
oSERVEIS SOCIALS  
oINSPECCIÓ 
oCIMA project (accessibilitat cognitiva a entorns culturals) 



PROFESSIONALS 

-Treballen un total de 36 professionals : 
 

o 13 titulars d’aula 
o 8 educadores  
o 2 fisioterapeutes 
o 2 logopedes 
o 1 grau superior  
o 12 monitors de lleure en el servei d’esplai i menjador 
o 1 voluntari  

 



OBJECTIUS 

o Una educació que s’adeqüi a les capacitats i necessitats de 
cadascun de l’alumnat: Donem prioritat a la comunicació i a 
l’autonomia:  

o Una educació integral  (que tingui present tots els àmbits 
de la seva vida present i futura). 

o Una educació que afavoreixi la participació activa de 
l’alumnat en tots els contextos< el joc; habilitats 
socials, adquisició de la lecto-escriptura, habilitats 
numèriques, etc. 

o Accedir a processos d’aprenentatge i que tingui present una 
estreta col·laboració i siguin valuosos per a  les seves 
famílies. 



de què parlarem? 

 

 

1.Procés implementació 

 

2.Elaboració Pla de centre. 

Principis-expectatives-normes 

 

3.Material:Normes.Vídeo Unitats 

didàctiques.Concrecions. 

 

4.Puntuacions expectatives. 

Conclusions. 

 



procés 
implementació 

CURS 2009-10 

Inici formació GIEE  

CURSOS 2010-2013 

Seguiment de casos de nivell 

2 i 3 

CURS 2012-13 

Formació en SCP per part del 

claustre 

CURS 2013-14 

Creació Comissió SCP 



procés 
implementació 

 

CURS 2017-18 

Finalització del Pla de 

Centre 

 

 

Cursos següents 

Treball del Pla de Centre 

Elaboració d’unitats 

didàctiques 

Seguiment de casos 

 

 



●Ens situem en la PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ 
PRIMÀRIES. 

 

●L’estratègia bàsica d’intervenció i prevenció és 
elaborar un pla de conducta de centre que 
impliqui a tota l’escola; elaborat pel 
professorat i que parteixi de les necessitats 
identificades. 

procés implementació 
 



 
ELEMENTS DEL PLA DE 
SUPORT CONDUCTUAL 

DE CENTRE 
 
 

 
 
 
1.-Compromís i acord del claustre.  
 

2.-Creació Comissió de suport 
positiu. 

 
3.-Declaració de principis. 
 

4.-Expectatives escolars. Normes. 
 

5.-Procediments per ensenyar les 
expectatives. 

 

 
6.- Definició del procediment, 

abordatge i intervenció dels 
casos  

 
7.-Conjunt de procediments per 

evitar les conductes 
problemàtiques. 

 
8.-Avaluació de l’ impacte de 

l’aplicació del pla de suport: 

 



●Compromís i acord del professorat. 
●Participació i recolzament actiu del professorat 
en l’elaboració;aplicació i avaluació del pla de 
conducta de centre. 

●Període de treball mínim 2 anys. 

         compromís i acord del claustre 
 



 
●Crear un equip representatiu de l’escola: 
●Establir un horari regular de reunions. 
●Portar a terme una avaluació de necessitats. 
●Elaborar un pla d’acció: 
●Establir les necessitats de formació. 

 

creació comissió scp 
 



QUÈ ens defineix i 
cap on volem 

anar? 
  

PRINCIPIS 

 

 

 

PRINCIPIS: 

CREENCES VALORS IDEES 

ORIENTEN L’ACCIÓ EDUCATIVA 

PRINCIPIS DEL PEC 

PRINCIPIS RELACIONATS AMB 

LA CONDUCTA DE L’ALUMNAT 

CLAUSTRE DEBAT SOBRE LA 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ 

 

 

 

 



QUÈ ens defineix i 
cap on volem 

anar? 
  

PRINCIPIS 

 

 

 

 

 

 

 



QUÈ ESPEREM DE 
L’ALUMNAT? 

EXPECTATIVES 

 

 

QUÈ ESPEREM DE L’ALUMNAT 

QUANT A LA CONDUCTA I 

APRENENTATGE? 

-CONJUNT DE CONDUCTES QUE 

L’ALUMNAT HA DE MOSTRAR -

FACILITEN TANT EL 

COMPLIMENT DE LES TASQUES 

ESCOLARS COM EL 

MANTENIMENT DE RELACIONS 

SOCIALS ADEQUADES I 

RESPECTUOSES 

-SORGEIXEN DELS PRINCIPIS 

I CONDUCTES DETECTADES 

 



QUÈ ESPEREM DE 
L’ALUMNAT? 

EXPECTATIVES 

 

 

 



PRINCIPIS EXPECTATIVES CONDUCTES  

 1. Fomentar una educació basada en el 

respecte a un mateix, als altres i a l’entorn. 

2. Promoure la relació amb l’entorn i la projecció 

a la comunitat (inclusió). 

3. Garantir el procés d’ensenyament i 

aprenentatge per aconseguir resultats 

valuosos i  significatius en tot l’alumnat . 

4. Potenciar l’autonomia personal i social i 

actituds proactives en tot l’alumnat. 

5. Promoure els valors cooperatius entre 

l’alumnat, el professorat i les famílies.  

6. Garantir la integració d’habilitats socials en 

els diferents entorns de l’escola (aula i fora 

d’aula). 

▪ Respectar i tractar bé els altres, un 

mateix  i l’entorn. 

▪ Treballar, ajudar i acceptar l’ajuda 

dels altres.  

▪ Escoltar i atendre 

 

 

 

1. Agressions físiques i verbals  

2. Conducta verbal inapropiada 

3. Incompliment d’ordres 

4. Conducta  disruptiva  

5.Evitar la tasca 

6. Destrucció de la propietat 

7. Autolesió 

8. Estereotípies 

9. Alimentació 

10. Conducta  sexual inapropiada 

11. Apropiació indeguda d’objectes i 

material de l’escola.  



QUÈ ESPEREM DE 
L’ALUMNAT? 
SUBEXPECTATIVES 

 

 

 



QUÈ li demanem a 
L’ALUMNAT? 

NORMES 

-QUÈ ELS DIEM A L’ALUMNAT 

SEGONS ELS PRINCIPIS I 

EXPECTATIVES QUÈ HEM 

DEFINIT. 

SÓN ACCIONS. 

-HAN DE SER 

INTEL·LIGIBLES, CLARES I 

TANGIBLES. 

-CONSENSUADES PEL CLAUSTRE 

I ALUMNAT 

 



  En el pla de centre hi trobem dos tipus de normes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMES PLA DE CENTRE 
 

   Normes de l’aula   Normes de fora de l’aula 

•Infantil  

•Primària  

•Secundària 

•TVA  

- Espais comuns:  

•Entrada i sortida de 
l’escola 

•Pujar i baixar escales 

•Menjador  

•Pati 

•Lavabos  
- Espais externs ( biblioteca, 

exposicions, excursions, 
carrer, colònies, sala 
multisensorial, etc.) 



  
  

 

 

 

SUBEXPECTATIVES 

DINS L’AULA ETAPA INFANTIL ETAPA PRIMÀRIA ETAPA SECUNDÀRIA-

TVA 

-Respectar i tractar bé els altres, 

un mateix i l’entorn 

Els altres: 

Companys 

Professorat 

Monitoratge esplai 

Alumnat de pràctiques i personal 

extern 

  

-Respectar i utilitzar les diferents 

normes socials. 

 Exemples: 

Quan arribis a la classe entra 

poc a poc. 

Digues hola 

Quan vulguis alguna cosa 

demana. 

Quan marxis de la classe surt a 

poc a poc i digues adéu. 

Demana bé les coses i dóna les 

gràcies 

-Utilitzar el teu espai i respectar 

els dels companys. 

Seu al teu lloc. 

Seu bé sense molestar els 

companys. 

-Respectar utilitzar les diferents 

normes socials. 

- Utilitzar un to de veu adequat. 

Parla sense pujar el to de veu. 

- Fer les demandes amb 

respecte i educació. 

Demana i digues si us plau. 

-Tractar bé els altres, un mateix i 

l’entorn. 

Utilitza el teu espai sense posar-

se a sobre a l’espai de l’altre. 

- Fer les demandes amb respecte 

i educació. 

Demana i digues si us plau. 

Evita paraules que puguin 

ofendre o molestar als altres. 

Endreça les cadires  i mobiliari 

que has utilitzat. 

Procura deixar la classe neta i 

ordenada 



MATERIAL UtiLITZAT 

 

Material:Normes. 

Vídeo  

 

  

Unitats didàctiques. 

Aula, escales, esbarjo i 

lleure, menjador i sortides. 

Concrecions universals:aula 

i escales-entrada. 

 



material utilitzat 
NORMES 

-Les normes han d’estar 

penjades i ser visibles. 

-Facilita tenir un mateix 

format. 

 

 

 

 

NORMES  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSIONALS 
Escola Al llarg del curs  

 

Temporalització 

1ª/2ª setmana a principi de 

curs 

Durada 1 mes i mig (tutoria o 

medi o coneixement de 

l’entorn). 

Comissió suport 

conductual positiu 

ÀREES JUSTIFICACIÓ 
 

Tutoria / Habilitats socials.  

 

 

Aquesta unitat pertany el treball que es realitza a l’escola del Pla de Centre, en 

referència a l’expectativa: RESPECTAR ELS ALTRES. La Unitat fa una proposta 

d’activitats de com treballar les normes de pujar i baixar escales.  

La durada  d’aquestes propostes són al llarg de tot el curs escolar.   

Expectativa  Respectar a un mateix i els altres.  

Subexpectativa  Baixar i pujar escales.  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS CRITERIS D’ AVALUACIÓ 
Competència comunicativa lingüística i 

audiovisual. 

Competència d’aprendre a aprendre. 

Competència d’autonomia i iniciativa 

personal. 

1. Aprendre a pujar i baixar escales en 

fila  

2. Aprendre a pujar i baixar escales en 

silenci i sense córrer.  

3. Aprendre a pujar i baixar escales a poc 

a poc.  

1. Puja i baixa escales en fila.  

2. Puja i baixa escales en silenci i 

sense córrer.  

3. Puja i baixa escales a poc a poc. 

CONTINGUTS 
Els desplaçaments dins l’escola: escales.  

Els desplaçaments fora del centre: escales.  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 

Activitat diària 

- Durada: a l’arribada. Freqüencia Diària    

- Crespinell: En arribar a la classe es reforça si ha pujat bé o s’indica que no ha pujat bé i què ha de millorar que quedi en un plafó (que sigui visual i 

al replà del 1r pis i 2n pis ). 

En el cas que no es pugin escales com arriben i entren a la classe. 

- Font de l’Alba: Arribar a l’escola espera, seguir mesures i entrar a l’aula. 

En un plafó es senyala com ho han fet per a tota l’etapa (sala de fisio).   

Activitat 2: Gravar i mirar el vídeo 

- Durada: 1 sessió 

- Metodologia: la mestra grava la situació d’un dia de pujar i baixar l’escala, sense avisar als alumnes. 

En la situació de classe es mira i analitza el vídeo i es compara amb el vídeo model de com s’ha de pujar i baixar l’escala.  

Activitat 3: Imitació- Modelatge 

- Durada: 1 sessió 

- Metodologia: Una mestra o un alumne realitza l’acció de pujar i baixar escales correctament.es grava i es mira amb tota la classe 

Activitat 4: Pràctica guiada . 

- Durada: 1 sessió 

- Metodologia:a partir del video vist a la sessió anterior, cada alumne realitza l’acció correctament, en cas que no ho realitzi, la mestra el guia amb els 

suports pertinents. 

- .Una mestra guia (de la mà o l’acompanya amb el cos) com realitzar correctament les normes de l’escala.  

Activitat 5: Roleplaying  

- Durada: 1 sessió 

- Metodologia: els alumnes fan un seguit de normes bé i malament. La resta d’alumnes valora si és correcta o no.   

Activitat 6: Pràctica independent 

- Durada: 1 sessió 

- Metodologia: els alumnes realitzen les normes de forma individual.  

- Es donaran encàrrecs significatius per a ells, per tal que pugin i baixin les escales i valorar com ho fan. als alumnes per tal de realitzar les normes 

correctament.  

Activitat avaluació 

Quan es realitzi l’activitat de pràctica independent s’avaluaran individualment els criteris d’avaluació. 

1. Puja i baixa escales en fila.  

2. Puja i baixa escales en silenci i sense córrer.  

3. Puja i baixa escales a poc a poc. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistemes universals d’intervenció: 

- Pujar per la dreta i baixar per l'esquerra i marcar-ho amb fletxes a l’esglaó. En cada replà recordar de 

forma verbal i visual les normes de l’escala. (en cada replà hi haurà el suport de les normes) 

- Activitat diària. 

 

 

Sistemes de reforçament: 

 

- En arribar al final de l’escala o a la classe que hi hagi un semàfor i que els alumnes toquin el color de com 

han pujat. (vermell –  no has complert la norma , pots millorar ,groc- pots millorar-ho, verd—molt bé. 

Sobretot els reforços verbals han de ser sempre positiu sinó ho ha fet bé reconduir i animar a fer-ho millor 

la següent ocasió. 

 

- Reforç social quan estan fent l’acció, ho has fet molt bé. 

 

 



material utilitzat 

 

 

 

 

 

CONCRECIONS UNIVERSALS 

1)A la mateixa setmana repàs de 

les normes a tots els grups-

classe de l’escola: 

Plafó amb 3 expectatives. 

A la segona setmana s’introdueix 

plafó on es recorden; s’escull un 

reforç i s’avalua i al final 

d’una franja horària:  

2)Escala-entrada 

S’avalua en un plafó l’arribada 

cada alumne col·loca la 

fotografia en el lloc 

corresponent. 

 

 

 

 



avaluació 
expectatives 

 

 

 

 

 

-1r i 3r trimestre  

 Recollim gràfiques de tot 

l’alumnat del centre i per 

grup-classe. 

- Garantir objectivitat. 

- Detectar expectatives amb 

puntuació més baixa i 

preveure on cal intervenir. 

- Facilitar la resposta al 

professorat.  

 

 

 

 

 



avaluació 
EXEMPLE AVALUACIÓ 

EXPECTATIVES 

 

 

 

 

- ES PUNTUEN LES 3 

EXPECTATIVES.  

EXPECTATIVA 1: 

RESPECTAR ELS ALTRES 

RESPECTAR UN MATEIX 

RESPECTAR L’ENTORN 

EXPECTATIVA 2 

TREBALLAR DINS I FORA DE 

L’AULA  

EXPECTATIVA 3 ESCOLTAR I 

ATENDRE 

 

 

 

 



avaluació 
EXEMPLE AVALUACIÓ 

EXPECTATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

-PUNTUACIÓ 1: 

Només ho fa amb control i 

intervenció adult 

PUNTUACIÓ 2:  

Se l'ha d'avisar més d'1 

vegada i amb recordatori 

PUNTUACIÓ 3: 

Ho fa sol o només se l'ha 

d'avisar una vegada 

 

 

 

 

 

 

 



avaluació 
EXEMPLE AVALUACIÓ 

EXPECTATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
conclusions  

 

FORMACIÓ 

CLAUSTRE 

SUPORT 

CONDUCTUAL 

POSITIU 
 
CONSENS I 

APROVACIÓ DEL 

CONTINGUT 

CREACIÓ DE LA  

COMISSIÓ  

DE SUPORT 

CONDUCTUAL POSITIU 

IMPLEMENTACIÓ DEL  

PLA DE 

CENTRE A TOTES LES 

ETAPES  

 
MESURES 

UNIVERSALS PER 

L’EEE i A 

L’ORDINÀRIA 

ELEMENTS MÉS 
PRESENTS COM 
ESPECÍFIC: 
COMUNICACIÓ I 
ACCESSIBILITAT 



DIFICULTATS 
- FORMACIÓ CONTINUADA PER PART DE LA COMISSIÓ I 

CLAUSTRE. 
- INCORPORAR DE FORMA QUOTIDIANA EL TREBALL I 

APRENENTATGE DE NORMES DE L’ALUMNAT:  
REQUEREIX UN TEMPS I UN ESPAI EN L’HORARI:FER UN 
TREBALL SISTEMÀTIC. 

- DIFERENTS CREENCES I PREJUDICIS DEL PROFESSORAT SOBRE 

LES CONDUCTES PROBLEMÀTIQUES I ACTUACIONS 

RELACIONADES. 

- CONFONDRE LES NORMES AMB L’ANÀLISI DE TASQUES:TENEN UN 

SIGNIFICAT I UTILITAT. 

- AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DEL PLA DE CENTRE: 


