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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA

SUPÒSIT PRÀCTIC 1
Característiques del centre: 
Centre d’Educació Infantil i Primària de les Illes Balears d’una línia (9 unitats).
El centre disposa d’un tutor per grup, 1 mestra +1 d’Infantil, 1 especialista de
Llengua Anglesa, 1 de Música, 1 d’Educació Física, 1 de Pedagogia Terapèutica,
1 d’Audició i Llenguatge i un Auxiliar Tècnic Educatiu. L’Orientadora assisteix
dos dies per setmana. El centre té una metodologia de treball per projectes i
ambients. 
Temporalment  ens  trobem  a  l’inici  del  curs  escolar. La  mestra  d’Audició  i
Llenguatge està adscrita al primer cicle d’Educació Primària (1r, 2n i 3r), on hi
ha escolaritzat els següents alumnes:

1r de primària: 
-  Maria:  presenta  TGL.  Està  repetint  1r  de  Primària.  No  té  adquirida  la
lectoescriptura i té dificultats en el raonament matemàtic. El seu discurs és
intel·ligible, però presenta agramatisme i manca de coherència.  

-  Pau:  presenta Síndrome de Down.  Presenta  una discapacitat  intel·lectual
moderada, una parla inintel·ligible amb un grau lleuger de disfèmia, s’expressa
amb frases curtes i un vocabulari bàsic. Acompanya la seva parla amb gestos i
onomatopeies.  L’ATE  l’acompanya  durant  les  rutines  d’higiene,  les  hores
d’Educació Artística i Educació Física.  

2n de primària:
- Sara: ha arribat fa dos dies procedent de França. Ha estat escolaritzada des
dels 2 anys amb bon rendiment acadèmic. 

- Kevin: presenta TEA. S’expressa oralment de forma espontània, no obstant el
seu  discurs  és  incoherent  i  no  s’adequa  al  context  comunicatiu.  Té  un
desfasament curricular significatiu a les àrees de llengües i no significatiu a
matemàtiques.

3r de primària:
-Andreu:  presenta  dislèxia  i  dificultats  matemàtiques  associades.  Té  un
desfasament  a  les  àrees  de  llengües  i  matemàtiques.  Presenta  errades  de
precisió lectora, baixa velocitat i una major afectació de la ruta fonològica. En
l’escriptura destaquen els errors d’ortografia natural.
Qüestions
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1. Respon (30%)
a. Classifica l’alumnat descrit seguint la normativa actual.
b. Quins tipus d’adaptacions curriculars duries a terme amb els casos  
anteriors.
c.  En  quins  casos  demanaries  assessorament  extern  d’equips  
especialitzats o UVAI? Detalla la resposta.

2.  Desenvolupa una sessió en cada un dels casos que inclogui dos objectius,
activitats i avaluació. (70%)
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