ESCOLARITAT COMPARTIDA
L' Escola Xaloc realitza escolaritats compartides amb diferents modalitats des
de l'any 2002.

Aquest tipus d'escolaritat propicia la col·laboració entre centres de diversa
tipologia amb la finalitat d'optimitzar al màxim el recursos personals

i

materials que ambdós centres ofereixen a l'alumne amb necessitats educatives
especials.
Quan un alumne està realitzant una escolaritat compartida s’han de fer
ajustaments a les programacions individuals i grupals de les aules on assisteix,
a les dues escoles, i definir un pla individualitzat on constin les prioritats
educatives, els entorns i horaris en què es duran a terme i els criteris per al
seguiment i l’avaluació. Intervenen per tant, els tutors, psicòlegs...dels dos
centres i l'EAP corresponent. Inspecció n'emet un dictamen amb l'especificació
pertinent, que cal introduir en el RALC (Registre d'Alumnes de Catalunya).
A partir d'aquí es programen i es duen a terme diferents activitats compartides
entre els grups classe de referència de l'alumne (ex: teatre, activitats
plàstiques, jocs de pati...).

Aquesta modalitat d'escolarització possibilita al nostre alumnat viure contexts
escolars ordinaris i alhora per als alumnes de l'escola ordinària també resulta
un intercanvi positiu ja que els permet conviure i aprendre dels alumnes
provinents d'escoles d'educació especial.
Un reforç important per al treball de valors com l'amistat, la participació,
l'equitat,

la

convivència,

la

solidaritat,

la

tolerància,

la

paciència,

la

consideració, l'acceptació de la diversitat....
Així doncs, TOT l'alumnat pot esdevenir aportador de serveis cap a la
comunitat i no únicament receptor.
També els professionals d’ambdós tipus de centres poden enriquir-se en
l’intercanvi de coneixements (de tracte afectiu i “normalitzador” per a tots els
alumnes, necessitat d’implementar noves metodologies pedagògiques per
atendre la diversitat, insistència amb el treball cooperatiu, etc.). Per tant,
aquestes dinàmiques suposen també unes experiències de col·laboració, de
traspàs de coneixements i experiències vitals i pedagògiques.
Les escoles de primària amb les que, fins ara, s'han generat un bon nombre
d'activitats d'intercanvi en les diferents modalitats d'escolaritat compartida
són: Escola Can Serra, Nostra Llar, Escola Roureda, Escola Andreu Castells,
Escola Pia, Escola Enric Casassas, Escola Amadeu Vives, Escola Creu Alta,
Escola Miquel Martí i Pol i amb l'Institut Ramar.

