
 
Curs 2001-2002  

Codi: 23193  Crèdits 4 
Organització escolar i atenció a la 

diversitat  

 

Objectius 

• Analitzar les possibilitats organitzatives que planteja l'atenció a la diversitat en els 
centres educatius. 

• Comprendre el caràcter sistèmic i global que acompanya la intervenció organitzativa.  
• Potenciar la construcció de criteris per intervenir i donar resposta a les necessitats 

educatives de l'alumnat tenint presents els sistemes de suport que la comunitat ofereix. 
• Conèixer, compartir i analitzar experiències quant a les modalitats organitzatives que 

possibiliten i faciliten l'atenció a la diversitat.  
• Desenvolupar estratègies de treball col.laboratiu. 

  

 

Temari 

1. La perspectiva organitzativa i la diversitat: la intervenció en relació al programa i a les 
possibilitats organitzatives: 

Què entenem per atenció a la diversitat? 

Modalitats d'integració. 

Estratègies didàctico-organitzatives d'atenció a la diversitat. 

Condicions necessàries per dur a terme el procés d'integració. 

Fonts de diversitat. La diversitat des del punt de vista del genère 

2.El sistema d'objectius, estructural i relacional i l'atenció a la diversitat: 

Els objectius institucionals i l'atenció a la diversitat. 

La flexibilització de l'ús dels recursos humans. 

L'adaptació dels recursos materials. 

L'estructuració dels recursos funcionals. 

Les implicacions en els processos relacionals. 

3. Estratègies didàctiques i organitzatives per a l'atenció a la diversitat: 

Els racons. 

Els tallers. 



Els agrupaments flexibles. 

El treball cooperatiu. 

Els projectes de treball. 

Altres modalitats organitzatives: l'organització per crèdits, mòduls. Plans de caràcter dual. 

4. Estratègies d'actuació adreçades als equips educatius: 

Programes de formació, programes d'innovació. 

Estratègies globals de desenvolupament organitzacional. 

Estratègies per desenvolupar el treball cooperatiu. 

Serveis de suport: interns (suport i especialistes) i externs(equips multiprofessionals, centres 
específics). 

 

Metodologia 

• Els temes s'aniran introduint amb intervencions de la professora combinant, segons el 
principi de multivarietat metòdica, flexibilitat i interrelació: 

• Exposicions orals, gràfiques i/o visuals sobre els continguts del temari, realitzades tant 
per la professora com per l'alumnat, aquest en activitat grupal. 

• Anàlisi i avaluació d'experiències concretes amb l'aportació dels grups de treball i/o 
d'exposicions realitzades per part de persones expertes convidades. 

• La informació necessària per al treball dels continguts proposats s'obtindrà a partir de 
la bibliografia proporcionada i d'un dossier específic que es facilitarà a l'inic del curs i 
que caldrà anar llegint paral.lelament al decurs de les sessions, en dependència dels 
continguts que s'estiguin treballant. 

 

Avaluació 

• Realització d'un treball teòric i/o pràctic que s'efectuarà durant el curs i exposició del 
mateix a classe per part del grup de treball. Aquesta activitat es valorarà amb un 40 % 
de la nota final. El document caldrà entregar-lo el mateix dia de l'exposició i es podrà 
presentar en paper reciclat o ecològic i amb text a doble cara. 

• Realització d'una prova específica teòrico-pràctica que tindrà un valor del 60 %.  
• Voluntàriament es podrà realitzar la recensió crítica d'un dels llibres bàsics assenyalats 

a la bibliografia. Es valorarà també la participació i aportacions fetes a l'aula. 
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