
 
 
Projecte / experiència: 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Àmbit: 
Educació i diversitat 

Organitza: 
Departament d’Ensenyament, UEC 
Banyoles, Ins Pere Alsius, 
Ins J.Brugulat, Ins Pla de l’Estany, 
Servei d’Educació 

         Col·labora: 
         Empreses i institucions del  
         territori 

 
 
Resum:  
Els programes d’atenció a la diversitat són recursos formatius adreçats a alumnes 
d’educació secundària obligatòria que necessiten un procés d’ensenyament–
aprenentatge més pràctic i fora de l’àmbit del centre. Es tracta d’una escolarització 
compartida de manera que, essent alumnat del centre de secundària, durant unes 
hores surten del centre per a realitzar activitats manipulatives i de coneixement de 
l’àmbit prelaboral en empreses del territori. 

 
 
Descripció: 
 
L’aprenentatge prelaboral és un objectiu primordial per a l’alumnat que requereix 
una formació pràctica i manipulativa. Es pretén, per a l’empresa recuperar l’antiga 
figura de l’aprenent i per a l’alumne recuperar la motivació a partir del contacte real 
amb el món laboral per participar i aprendre coneixements relacionats amb 
l’empresa on estiguin ubicats i la responsabilitat que implica (horari, normativa, 
respecte, etc.) Per realitzar aquesta tasca hi ha un tutor referent que fa un 
acompanyament i un seguiment d’aquest procés. 
 
En aquest projecte hi participen el Departament d’Ensenyament amb conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria en unitats 
d’escolarització compartida, així com tabé per al desenvolupament de projectes 
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat en el marc dels programes de 
diversificació curricular. 
Els tres instituts de secundària de la ciutat donen suport a les empreses 
col·laboradores i fan el seguiment dels alumnes en la seva inserció prelaboral,  
supervisen el treball realitzat i els aprenentatges adquirits. 
 
Els projectes d’atenció a la diversitat que es desenvolupen en el marc de convenis 
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Banyoles 
són: 

- UEC Banyoles (iniciat el curs 2006-2007) 
- Projecte DRAC, de l’institut Pere Alsius i Torrent (iniciat el curs 11-12) 
- Projecte POTs, de l’institut Josep Brugulat (iniciat el curs 13-14) 
- Projecte SOM-HI!, de l’Institut Pla de l’Estany (iniciat el curs 15-16) 



 

 
Objectius: 
 
- Apropar al col·lectiu jove d’educació secundària al món laboral. 
- Establir enllaços entre el món empresarial i l’estudiantil i prevenir els efectes 

de l’exclusió social. 
- Enfortir els projectes de suport per a la formació de l’alumnat amb dificultats 

d’escolaritat, per tal de facilitar-los i potenciar-los 
- l’obtenció del Graduat en Educació Secundària 
- l’autoconeixement i les habilitats personals 
- els aprenentatges prelaborals  
- els hàbits, valors i normes 

 
 
Resultats/avaluació: 
 
Tots els membres col·laboradors valorem positivament la realització d’aquesta 
activitat pels bons resultats que s’obtenen en el col·lectiu jove d’educació 
secundària. Aquest projecte ofereix millores en camps com la inserció laboral i 
l’orientació professional, redueix les dificultats d’escolarització i augmenta 
l’autoestima, les habilitats socials, les competències professionals i la vàlua 
personal dels alumnes. 

 
 
Contacte i enllaços 
 
Servei d’Educació: Anna Roura 
Telèfon: 972 581848 
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.cat  
Enllaços: http://educacio.banyoles.cat    
 
UEC Banyoles – Can Cuní: Oriol Octavi 
Telèfon: 972 171442 
 
DRAC – Ins Pere Alsius: Rafel Ferré 
Telèfon: 972 570991 
 
POTs – Ins Josep Brugulat: Núria Pacheco 
Telèfon: 972 571431 
 
SOM-HI! – Ins Pla de l’Estany 
Telèfon: 972 820793 
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