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● INDEX

       FORMACIÓ:

- INCLUSIÓ SOCIAL I INTEGRACIÓ

VISITES A ESCOLES:

- INSTITUT ARTURO BIANCHINI

- ESCOLA PRIMARIA MARIA 
MONTESSORI

- ESCOLA BRAGAZZI



DIFERÈNCIA ENTRE INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ

INTEGRACIÓ

● Es refereix a una situació.

● Té un caràcter compensatori
● Es refereix únicament a l’aspecte 

educatiu.

INCLUSIÓ

● És un procés.
● Fa referència als aspectes 

educatiu, social i polític.
● Té en compte tots  els alumnes i 

el seu potencial.
● Transforma les accions especials 

en ordinàries.
A Itàlia ja es contempla a la seva 
llei educativa.



PRINCIPIS D’INCLUSIÓ

● Tothom pot aprendre

● Tohom és especial

● La diversitat és un punt fort

● L’aprenentatge s’intensifica amb la cooperació de les Institucions



Activitats de robòtica i realitat virtual ajuden a 
desenvolupar:

- Pensament crític.
- Perseverancia
- Resolució de problemes 
- Treball en equip
- Creativitat
- Motivació

ACTIVITATS INCLUSIVES BASADES EN EL 
PENSAMENT  DE PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA





Software per l’aprenentatge inclusiu 

1. http://www.coolmath-games.com (English) jocs de lògica 
matemàtica, secció de jocs per estudiar anglès (reading and spelling), 
ciència i geografia

2. http://www.do2learn.com (English) web especialitzada                    
en autisme. Jocs per aprendre els nombres, colors i vocabulari.                                
3-Kahoot                                                                                                   
4- https//socrative.com/                                                                          
5-coding with scratch                                                                                                                                                                                                            



INSTITUT ARTURO BIANCHINI

Centre amb 675 alumnes (52 alumnes 
nee)
102 mestres dels quals tenen 
1psicòloga i 1 fisioterapeuta.
21 experts externs.

-Projecte inclusiu reforçat per l’Estat 
a la seva llei educativa.

● L’escola s’adapta a l’alumne 
amb necessitats. L’acollida 
també es fa a la família.

● Es crea un context i 
funcionalitat per integrar als 
alumnes al sistema.

“Tothom pot 
aprendre,tothom és 
especial”



ACTIVITATS D’INCLUSIÓ 
1- Intervenció amb animal (cavalls, conills, ases principalment). Alumnes autistes i síndrome de down.

● Tres modalitats d’intervenció: Terapèutica, educativa i lúdica.
2- Natació i Bàsquet (alumnes amb necessitats motòriques)
3- Intervenció constant, mediació i acompanyament de la família.
4- Tutorització per part d’alumnes sense dificultats.

      

-



ESCOLA PRIMÀRIA
MARIA MONTESSORI

Escola dividida en tres edificis:
Infantil, primària i secundaria, 
dirigits per una mateixa directora.

Aula inclusiva. Amb personal 
extern i intern especialitzat en 
necessitats motòriques i 
psíquiques.



ESCOLA PRIMÀRIA 
BRAGAZZI



TOUR PER TERRACINA i 
GRADUACIÓ


