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CAS PRÀCTIC 1

Aquest curs has estat destinat/da a un IES d’una localitat de Menorca. L'equip de suport del
centre està format per 1 orientadora, 3 especialistes en Pedagogia Terapèutica i 1 mestre/a
d'Audició i Llenguatge. Cada nivell té assignat un/una PT excepte a 3r i 4t que intervé el/la
mateix/a PT.
En la primera reunió de l'equip de suport t'assignen el suport de 2n d’ESO on hi ha el següent
alumnat:

A B C D

- 3 DEA
- 1IT

- 2 IT
- 1DEA

- 1NEE
- 2 DEA

- 3 IT
- 2 CP/HE

El grup de 2nC està format per 23 alumnes, 3 dels quals són NESE a més d’un petit grup
d’alumnes que sense estar diagnosticats, tenen dificultats per seguir el ritme d'aprenentatge i
necessiten suport en algunes àrees.

Les característiques de l’alumnat NESE són les següents:

NEE Roser: Alumna diagnosticada de trastorn emocional greu i TDAH. És molt sensible i
presenta malestar emocional. Es mostra depenent emocionalment de l’adult i només es
relaciona amb 2 o 3 companyes de classe. Presenta un endarreriment acadèmic
significatiu. ACI significativa a català, castellà i matemàtiques.

DEA
(trastorn de

l’aprenentatge)

Daniel: Alumne que pateix una dislèxia greu. Té mancances de vocabulari. La seva
memòria de treball és baixa. Accepta molt bé l’ajuda de l’adult. Té poca autonomia
personal i depèn molt de les ajudes externes (professorat i company/es)

DEA
(trastorn de

l’aprenentatge)

Cesc: Alumne amb TDAH medicat que té poques habilitats socials i pot tenir
comportaments disruptius. Presenta desfasament curricular a totes les àrees. Té poca
iniciativa i motivació. Degut a la seva història escolar la família manifesta una actitud
defensiva davant les propostes que se li fan des del centre.

1. Quines són les primeres tasques i actuacions que hauràs de dur a terme els primers
dies al centre?

2. Quines pautes proposaràs a l’equip educatiu de 2nC per atendre la dislèxia d’en Daniel?

3. Quina proposta d’intervenció realitzaries per tal de cohesionar el grup? La finalitat és
que na Roser i en Cesc millorin les seves habilitats socials.
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